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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитектонску разраду
локације за изградњу Етно домаћинства ''Наша прича'' у Брајковцу
на катастарским парцелама 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО
Брајковац

Јелена Милошевић, Услуге смештаја Етно домаћинство
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Љубиша Каменица, дипл.инж.ел., лиц.бр. 350 8722 04
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Мирко Петровић, дипл.инж.маш., лиц.бр. 330 К924 12
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Миодраг Минић, арх.тех.
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Београду 09/7 број 217-556/2021 од 20.09.021. године
Ђ.8. Мере и услови: Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне
средине бр. 501.2-263/2021 од 02.11.2021. године.
Ђ.9. Услови: Завод за зaштиту споменика културе града Београда број: 0636/21 од 24.09.2021.
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А.1. РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ
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BeorpaJ\
ArCllLl,Hja 3a npHBpc):UIC pcnlcTpe. Pcn1CTp3TOp KOjl1 BO,l\H PcmcTap npl1Bpc.QIUIX cy6jeKaTa,
OCHOI3Y 'UI. 4. 3aKoHa 0 al'CHI.l.l1j 11 3a npl1DpcJJ,IlC pcrHcTpe ( CnY)l(6eHH rnaCHI1K PC 6p, 55/04), '-In.
23. CTaS 2. 11 '-{n. 25. ,3aKOHa 0 pcrl1CTpa1tl1jl1 IIpHllpeJJ,HI1X cy6jeK3T3 ( CnY)K6CHH rJ1aCHHK PC
6p.55104 11 61/05), pelllaBajynH no 3aXTCBY 3a penlCTpal.~Hjy npesol)cl-ba nOJJ,aT8Ka 0 perl1CTpOBaHOM
npeJJ.y3eTHl1KY, KOjl1 je nOA~leT OH CTpallC:

1U1

OCHHBa'la:
HMe 11 npC3HMe: MHoApar MHIUtn

JM1;r: 0910959970005
AJJ,peca: )lyuJalia BYKoTHna 19, Jla3apcBan. Cp6Hja H U.PHa ['opa
!!OHOCH:

PEIUElhE
YCBaja CC 3aXTCS nOll.HOCHOI.l.8 perHCTpaUl10iiC npl1jasc Te cc y PemcTap npHspeJJ,l-ll1X cy6jeK3n

ynHcyje

npeBo~clbe IIpCl(Y3eTIIHKa, ca cnell.ehHM nOAaLl,l1Ma:

1l0CJIOBHO HMC IIPCJlY3cTIII1Ka:

SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU PROJEKATA ROTRING
MINIC MIODRAG PREDUZETNIK
LAZAREVAC, DUSANA VUKOTICA 19
53710735
nl1J): 102196934

MaTH'lHH 6poj:

06JIHK paJllhe:

caMOClliJlBa

POK Ha K~jl1 jc paJJ,lha OCIlOU3Ha: HeoJ~pc1jcllo Bpe~1e
}laryM n04eTKa 06aBJbatl>aIl,CnaTHocTH: 10.07.1996
OnwTliHa,6poj H J],aTyM pellleH,a 0 oem·malh), pa}llhe: ))eorpaJl.-Jla3apeBau.

313-132196-05,

10-07.1996.
OCHHBa'-{:
I1Me H npe3l1Mc: MHoApar MHllHh

JMGr: 0910959970005
AApeca: J-O'lUalla I3YKoTHha 19. JhnapeBa1t. CpGl1ja H !.lpua ropa
CeAHUlTe: .QyUJaHa BYKoTl1ha 19, Jla3upenau. Cp6t1ja H llplla ropa
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nOJlHOCI,jfla~ pel:HCTpal1l101lC IIp~lyU\e ArCJIl\l1j., ]a I1pl1lipe.rU1C penlCI:pe I'en!l-Tpy npHllpeIUIHX
16.0L2006 flOJlHCO Je pe'·I1CTpal\110uy flJmjaBY 3a npcBol)eH,e npellY"ll~nIl1Ka y

'cy6jeK<lra JJ.aHa

Perl1CTap npHl\pC,L(1H1X Cy6jCKa fa Kao

SAMOSTALNA RAl)NJA ZA fZRAIHJ PROJEKATA ROTHlNG
MINIC MIODRAG PRIWUZETNIK
LAZAREVAC; DUSANA VlJKOTICA 19
Pewasajynlf

no 38xTeuy

nO).tHOCHo~a penlCTpal\110HC npHjase, C 063HPOM Aa

cy 11CllYl-beH 11

3aKOHOM npe.n.{HlljCHH YCIIOBH, Pen-ICTpaTOp je pelllHO K80 y Alfcn03HTHSY·

Y CKJl8.ll,Y ca 'HI. 84. eTaU I. 38KOHa 0 perBcTpaUHjH npMnpe.ll,HHX cy6jeKaTa (CnY)K6eHH rnaCHI1 K
PC 6p. 55/04 H 61 (OS). 3a OBY perHCTpal\lfjy ce IIc.nJ1ana HaKIJa.ll,a.

l10YKa 0 IlpanHOM llCKY:
I1poTlfs OBor pCllICH,a MO)l{C ee H3jal.H1TH )!(aJI08
MI1HHCTpy Hal.lJlC)I(IWM 3a 110C.1I013C npHUpe.ll,e PC

Y pOKY op 8 .naHa O,L( Jl8H8 npl1jcMa pClIJelLa,
a npeKo A,·cBllHje 3a npl1IlpC.l.lHC pcn1CTpe_

CTpaHa
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А.2. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука
УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) као:
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
за израду УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко – архитектонску разраду локације за
изградњу Етно домаћинства ''Наша прича'' у Брајковцу, Катастарске парцеле 1821/1, 1821/2,
1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац одређује се:

Милош Томовић, дипл. инж. арх. ...................................... 200 1360 13

Пројектант:
Одговорно лице/заступник:
Печат:

Место и датум:

Биро за пројектовање ''РОТРИНГ'', Лазаревац
Миодраг Минић
Потпис:

Лазаревац, Новембар 2021. године
1 Страна

Студио за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19, Лазаревац

А.3. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
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А.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста за израду УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко –
архитектонску разраду локације за изградњу Етно домаћинства ''Наша прича'' у Брајковцу,
Катастарске парцеле 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац

Милош Томовић, дипл. инж. арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за урбанистичко- архитектонску разраду локације за за изградњу изградњу Етно домаћинства
''Наша прича'' у Брајковцу, Катастарске парцеле 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО
Брајковац у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.
гласник РС" бр.32/19) и Просторним планом Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града
Београда“, бр.10/12).

Одговорни урбаниста:
Број лиценце:
Лични печат:

Место и датум:

Милош Томовић, дипл.инж.арх.
200 1360 13
Потпис:

Лазаревац, Новембар 2021. године
1 Страна
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Б.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
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Б.1.УВОД

Б.1.1. Повод и циљ израде урбанистичког пројекта
Повод за израду урбанистичког пројекта је урбанистичко- архитектонска разрада локације за
изградњу етно домаћинства ,, Наша прича“ са пратећим садржајима на КП1 која се формира од кат.
парцела бр. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све К.О. Брајковац , на иницијативу наручиоца.
Према Просторном плану Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12)
предметна локација се налази у оквиру потенцијалне туристичке зоне, што омогућава израдњу
планиране зграде за краткотрајни боравак у циљу коришћења туристичких потенцијала локације.
Планирана је изградња, уз обавезу претходне урбанистичко- архитектонске разраде локације кроз
израду урбанистичког пројекта, а у свему према правилима Просторног плана Градске Општине
Лазаревац („Сл. Лист града Београда“,
бр.10/12).
Циљ израде пројекта је:




усклађивање захтева Наручиоца са могућностима и ограничењима локације и, у складу са тим,
израда урбанистичко- архитектонске поставке на предметној парцели тако да се омогући изградња
у границама дозвољених урбанистичких параметара, складу са Законом о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и Правилником о садржини, начину и поступку израде
планских докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19).
Преиспитивање решења са важећим планским документом Просторног плана Градске Општине
Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12).



Заштита животне средине, уређење и унапређење природних добара



Стварање планских могућности за изградњу нових спортских садржаја: одвијање дневних
спортско-рекреативних активности, културне манифестације, забаве, разоноде и угоститељства као
пратећих садржаја у функцији спортске рекреације

Б.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ


Правни основ
‣ Закон о планирању и изградњи ("''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10
одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021);
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‣ Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Сл. гласник РС" бр.32/19);
‣ Павилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС"
бр.22/15).


Плански основ за израду Урбанистичког пројекта:
‣ Просторни план Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12).

Б.3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Б.3.1 Опис Шире локације
Комплекс кататарских парцела које су предмет урбанистичко архитектонске разраде ради
изградње етно домаћинства ,, Наша прича,, са пратећим садржајима се налази у руралном подручју
на територији КО Брајковац, Општина Лазаревац.
Брајковац је планинско село у долини Оњега. Већи део села је на његовој десној страни а мањи на
левој. Окренуто је ка југу, а са севера је, као и Барзиловица, заклоњено од хладних северних
ветрова брдима Малим Висом и Просеком. Насеље је разбијеног типа.
Воде
Насељено место Брајковац је богато изворском водом:
Извори: Врело у источном делу села, Брајковац , Швабина Стублина је јак извор, Чесма у
друмском насељу и Кисела вода или Смрдљиковац недалеко од цркве. У крају према Трбушници
има три безимена извора киселе, минералне воде.
Кроз село протиче Оњег, који прима ове притоке: Песковито и Суви Оњег су леве, а остале су
десне притоке: Црнишева, Бабин Поток, Криваја, Грабовита, Заломити Поток, Јастребовац, Дуга
Јаруга, Плачковац, Дубоки Поток, Гиловачки Поток, Срнин Поток и Плочник који извире испод
Виса у Стубици и прима притоке Брзак и Ликарицу.
Средње дневне температуре ваздуха су: зими 1,7°C;пролеће 10,1°C; лети 19,5°C; и у јесен 10,6°C.
Средње месечне температуре ваздуха су најниже у јануару (+0,5°C), а највише у јулу и августу
(19,8°C). Апсолутна минимална температура ваздуха износила је -20°C, а апсолутна максимална је
регистрована у јулу 2007. године, када је измерено 42°C.
Биодиверзитет
Шуме су заступљене на брдима: Дебелом Брду, Медвеђем Брду, Путном Брду, Новаковом Брду,
Малом Вису, Голом Брду, Кику, Крстатој Липи, Дубовом Брду, Нишану, Кљештевици,
Миладровици и у Чакљановици. Заједничка сеоска шума је у Липаку, Кулини, Церју, Срној Јарузи,
Танкој Коси, Заломитом Потоку и на Ранковом Рту.
У равничарском делу заступљени су храст лужњак, храст китњак и цер, а у брежуљкастом - брест и
клен. Присутни су топола и јасен. Мeстимичнo сe срeћу и чистe културe лишћара (храстoви –
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Quercus pedenculata, Quercus sessilis; јавoри – Acer pseudoplatanus, Acer negundo; јoва – Alnus
glutinosa; јасeн – Fraxinus excelsior и др).
Од жбунастог растиња најчешћи су дрен, трњина, глог и купина.
Њиве и ливаде су на местима која се називају: Ранков Рт, Балин Гроб, Липовито, Милетина
Ливада, Спасовина, Кусања, Табориште, Мокро Поље, Трнавци, Петлача, Арнаутско Поље,
Просек, Палеж, Требиње, Мачја Стена, Градинска, Медени Пут, Дудовачка Страна, Парлози и
Језеро (исушено).
Б.3.2 Опис уже локације







Границом Урбанистичког пројекта обухваћен је простор површине око 06.02.02ха. У питању је
комплекс парцела, без изграђених постојећих објеката. Предметну локацију обухваћену
Урбанистичким пројектом чине кат. парцеле бр. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све К.О.
Брајковац. Према Просторном плану Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“,
бр.10/12):кат. парцелe бр. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 К.О. Брајковац припадају
урбанистичкој зони:
- „пољопривредно земљиште“ ван грађевинског подручја, а у оквиру потенцијалне туристичке
зоне.
Урбанистички пројекат обухвата:
Кат. Парцелу бр. 1821/1 К.О. Брајковац површине
Кат. Парцелу бр. 1821/2 К.О. Брајковац површине
Кат. Парцелу бр. 1821/3 К.О. Брајковац површине
Кат. Парцелу бр. 1821/4 К.О. Брајковац површине
Кат. Парцелу бр. 1821/5 К.О. Брајковац површине
Извод из РГЗ Катастар непокретности
број
парцеле

површина
парцеле

врста
земљишта

1821/1 К.О. 1,06.80 ha
Брајковац

Пољопривредно
земљиште

1821/2 К.О. 2,68.79 ha
Брајковац

Пољопривредно
земљиште

1821/3 К.О. 0,44.91 ha
Брајковац

Пољопривредно
земљиште

1821/4 К.О. 1,10.50
Брајковац

Пољопривредно
земљиште

имаоц
права
на
парцели
Милошевић
(Душан)
Јелена
Милошевић
(Душан)
Јелена
Милошевић
(Душан)
Јелена
Милошевић
(Душан)
Јелена

врста права

удео

својина

1/1

својина

1/1

својина

1/1

својина

1/1
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1821/5 К.О. 0,71.02
Брајковац

Пољопривредно Милошевић
земљиште
(Душан)
Јелена

својина

1/1

Предметни комплекс је неправилног облика, сачињен од парцела правоугаоних и неправилних
форми.
Географски, локација се налази у самом природном окружењу. Са северо источне стране граничи
се формираном постојећом шумском заједницом, до саме границе комплекса, са јужне стране
приобалним делом реке Оњег. Остале границе су усмерене ка сеоским донаћинствима без
интензивне пољопривреде. Комплекс је својом бочном северозападном страном на страни прилаза
комлексу, оствареног преко приступног некатегорисаног пута , кат. парцеле бр.1820 К.О.
Брајковац. Приступна саобраћајница је смештена управно на комплекс и његова је веза даље преко
некатегорисаног пута кат. парцеле бр.2554 К.О. Брајковац са локалним путем Л-1810 на кат.
парцели бр. 2512 К.О. Брајковац.
Терен комлекса предметних катастарских парцела је у благом паду од северо истока ка југо западу.
Просечна надморска висина комплекса је 166.00 м.н.в.
Што се постојеће вегетације тиче, на парцели је заступљено ливадско зеленило.

Б.4. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ СА УСЛОВИМА
ЗА ИЗГРАДЊУ
Б.4.1. Постојеће стање
Све катастарске парцеле обухваћене урбанистичким пројектом су неизграђене:
Б.4.2. План препарцелације
Урбанисичким пројектом није планирана препарцелација обухваћених катастарских парцела већ је
предложено спајње суседних парцела истог власника у циљу формирања јединствене катастарске
парцеле КП1 за потребе детаљније урбанистичке разраде комплекса намењеног етно туризму у
потенцијално туристичкој зони.
Б.4.3. Намена планираних објеката са условима за изградњу
Урбанистичко-архитектонско решење је базирано на формирању комплекса намењеног руралном
туризму - етно домаћинства ,, Наша прича“ . Значај израде Урбанистичког пројекта је стварање
могућности за реализацију идеје да се кроз пријатан боравак ,одмор и пасивну рекреацију у овом
комплексу прикажу и учине доступним амбијенталне и природне карактеристике крајолика.
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Предметни
локалитет својим географским и демографским карактеристикама представља
повољно окружење за развој одрживог туризма, у конкретном случају туризма на руралном
подручју, у облику спортско рекреативног туризма са могућношћу испуњења основних
туристичких захтева, пре свега за смештајем и исхраном. Циљ је да се кроз адекватно и одрживо
коришћење природних вредности предела, кроз развој туристичке понуде повећа атрактивност
простора, самим тим обједини туристичка понуда на нивоу општине и поспеши њено укључивање
у регионалну туристичку понуду. Тиме ће се омогућити и стимулисати поред осталих бенефита
који туризам на селу нуди за посетиоце, и запошљавање и активирање локалног становништва кроз
породичне бизнис програме у пољопривреди и туризму, нарочито задржавање млађег радно
способног становништва на селу и активирање женског дела радно способног становништва кроз
производњу еко-етно, гастрономских производа, водичких и других услуга у туризму.
Кроз архитектонско-урбанистичко решење планира се формирање етно домаћинства са
целугодишњом понудом и акцентом на еко и етно туризму, што подразумева пројектовање
адекватног окружења за краткротајан боравак у аутентичном предеоном амбијенту са планираном
изградњом објекта апартмана за краткротајан боравак излетника са пратећим садржајима , уз
очување и одрживо коришћење природних потенцијала предела.
У оквиру уређења слободних простора у оквиру комплекса издвојене су микро целине (зоне):
1.1. Прилаз, паркинг, достава
1.2. Објекат етно домаћинства
1.3. Излетничка зона – одмор и боравак у природи, пасивна рекреација посетилаца
1.4. Зона спорта и рекреације, неизграђене површине са минимумум 80% зелених површина у
директном контакту са тлом.
1.5. Водена акумулација – био базен у функцији рекреације и унапређења пејзажа
Планиране садржаје могуће је фазно реализовати. Све фазе реализације морају бити
прецизно дефинисане у даљој пројектној документацији.
Прилаз комплексу је остварен преко приступног некатегорисаног пута , кат. парцеле бр.1820 К.О.
Брајковац са северозападне стране предметног комплекса.
Северни део комплекса је предвиђен за изградњу објекта етно домаћинства и објекта летње терасе
са прилазном сервисном саобраћајницом, организованим паркинг простором и слободним
уређеним зеленим површинама, средњи део комплекса је предвиђен за пратеће спортске садржаје,
а јужни део за водену акумулацију- био базен у функцији рекреације и унапређења пејзажа. По
ободу комплекса планирана је једна сервисна саобраћајница.
Планирани објекат етно домаћинства, се гради на Кат. Парцели 1821/1, КО Брајковац. Планирани
објекат је слободно стојећи габарита 17,71 * 18,00 м, по спратности је Су+Пр+ 1, са садржајима у
складу са наменом објекта. Сам објекат је конципиран као класичан угоститељски објекат за
смештај и исхрану: Преноћиште за краткотрајан боравак излетника. На нивоу сутерена предвиђене
су сервисне просторије са кухињом ресторана, трпезаријом и тоалетом за посетиоце. У приземљу
је смештена сала ресторана, док је први спрат резервисан за смештајне јединице апартманског
типа.
Планиран помоћни објекат, наткривене летње терасе са зиданим камином и пушницомЛетњиковац је предвиђен северно од главног објекта , на Кат. Парцели 1821/1, КО Брајковац
габарита 9,00*11,65м.
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Приликом пројектовања главног објекта праћени су принципи који представљају основна начела
изградње оптималног објекта: принцип компактне форме, принцип косог крова и принцип
селективне употребе материјала.
Обликовање објеката и избор грађевинских материјала, фасадне облоге и конструкције усаглашене
су са карактеристикама објекта _етно куће, климатским условима локације, условима прописаног
века трајања основних конструкција и једноставног одржавања, санитарно-хигијенским, законским
и другим нормама. Наиме приликом обликовања објеката тежило се једноставним формама
традиционалне куће квадратне основе са наглашеним огњиштем у средини куће са кровом на
четири воде, широким покривеним тремом...Поред савремених материјала :армираног бетона који
је коришћен за конструкцију објекта и статичку стабилност,примењени су и локални грађевински
материјали: грађевински камен за обликовање фасаде у сутеренском делу главног објекта и за
облагање стубова и камина летње терасе, зидање подзида, степеништа, уређења слободних
површина, стаза и дрво за облагање фасада призеља и првог спрата главног објекта као и цреп за
покривање кровних равни.
Планирано је ограђивање комлекса транспарентном оградом , а на тај начин што се на страни
централног улаза у комплекс планира ограда са улазном пешачком и колском капијом. Ограда се
планира на ободним границама парцела комплекса , дуж правца пружања границе , а на
предметним кат. парцелама у оквиру обухвата Урбанистичког пројекта.

Извод из Просторног плана Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“,
бр.10/12):
Правила грађења на пољопривредном земљишту
Утврђује се заштитна зона минималне ширине 800m, између стамбених објеката (зона) и
пољопривредних површина (њива, плантажних воћњака и сл.), на којима је заступљена
интензивнапољопривредна производња уз редовну употребу агрохемијских средстава. Утврђује се
минимални заштитни појас између границе пољопривредних парцела и обале водотока ширине
10m, у коме није дозвољено коришћење агрохемијских средстава. Утврђује се заштитна зона
минималне ширине између границе комплекса фарми и других
објеката у суседству, и то: од стамбених зграда (стамбених зона/насеља), магистралних путева
и речних токова у ширини од 200m, а од изворишта водоснабдевања у ширини од 800m. Фарме
могу бити на међусобној удаљености мањој од 200m уколико нема кумулативних и синергијских
утицаја.
Препоручена одстојања могу бити и већа уколико то покажу резултати процена утицаја
пројеката на животну средину.
Обавеза власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта је да:
• Воде евиденцију о количини унетих минералних и органских ђубрива и пестицида;
• По потреби, а најмање сваких пет година врше контолу количине унетог минералних и органских
ђубрива и пестицида;
• Поступају по препоруци из извештаја о резултатима испитивања.
• На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних основној намени за развој
пољопривредне производње и то у оквиру пољопривредног земљишта.
Намена објеката
Дозвољена је изградња објеката уколико не угрожавају подземне воде и то:
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магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај
пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору
(стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће,
хладњаче, као и ергеле, хиподроми и сл.;објеката за финалну прераду пољопривредних производа; и
објеката намењених за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.).
Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског подручја, могу да се
граде само за властите потребе и у функцији обављања пољопривредне делатности.
Типологија објеката
Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти (стамбени и
производни) или групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних
(производни).
Правила за формирање комплекса
Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне
пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње према
следећим условима*:
пољопривредни објекти минимална величина комплекса
– за интензивну сточарску производњу 5ha
– за интензиван узгој перади и крзнаша 2ha
– за интензивну ратарску производњу на поседу 5ha
– за узгој воћа и поврћа на поседу* 2ha
– за виноградарство на поседу 1ha
– за узгој цвећа на поседу* 0,5ha
Максималан индекс заузетости земљишта под објектима је 60%, а максимална спратност
П+Пк*.
Позиционирање објеката и мере заштите од утицаја пољоприведе
За позиционирање производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују се следећа
минимална заштитна одстојања:
од саобраћајнице (магистралног пута) 100m; и од грађевинског подручја насеља 500m*.
* (не односи се на стакленике, пластенике и силосе).
Одстојање између стамбених објеката и ораница (воћњака) који се интензивно третирају
вештачким ђубривом и пестицидима је минимум 800m. У заштитном појасу између границе
пољопривредне парцеле и обале водотока од 10m није дозвољено коришћење пестицида и
вештачких ђубрива.
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом објекта и
положајем објекта у односу на насеље. Објекти за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша које
имају преко 50 условних грла могу да се граде само уз услов да не угрожавају подземне
воде. Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у
суседству су:
- од стамбених зграда, магистралних путева и речних токова - 200m; и
- од изворишта водоснабдевања - 800m.
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за
фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона.
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне
дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла.
Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да испуњавају следеће
услове:
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• да се налазе изван насеља;
• да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава;
• да нису удаљени од главног пута;
• да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште;
• изложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу;
• да има само један улаз довољно простран и са изграђеним вратим; и
• да има посебно издвоје простор за животиње за које се приликом контроле утврдило да су
заражене или су сумњиве на заразу.
Величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да просечна
одређена површина се мора повећати за 15% површине на име путева и изградњу манипулативних
и санитарних обеката:
по грлу крупних животиња 2m2;
по телету 1,2m2;
по овци, односно свињи преко 50kg -1m2; и
по јагњету и прасету 0,5m2.
Услови грађења економских објеката у оквиру пољопривредних домаћинстава која се баве
пољопривредном производњом мањег капацитета
Правила парцелације
Породични стамбени објекти се граде на засебним грађевинским парцелама. Није дозвољена
изградња више објеката на парцели, осим пратећих помоћних објеката максималне површине
50m2,
у служби пољопривреде, радионице, гараже, вртни павиљони, стаклене баште, затворени базени,
фонтане, спортски терени и сл. Изградња другог објекта (стамбеног, пословног, привредног,
пољопривредног и др.) на истој парцели (узцобезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се
само на парцелама већим од 2000m2. Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на
саобраћајницу, мора да има колски прилаз сацдруге парцеле (сукориснички) који је минималне
ширине 2,50m.
Правила за помоћне објекте на парцели
На великом броју парцела породичног становања присутни су поред стамбених и помоћни објекти
као и елементи пољопривредног домаћинства, тј. економског дворишта: гараже, оставе,
радионице, летње кухиње, магацини хране за сопствену употребу, мањи објекти за смештај
стоке,
производњу, прераду и складиштење пољопривредних производа и слично. Наведене објекте
могуће је планирати под условимацзадовољења свих хигијенских захтева и прописа.
Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, али се
површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању процента заузетости парцеле.
Максимална висина помоћних објеката износи 5m. Стамбено двориште садржи: објекте за
становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава,
надстрешница и слично). Дозвољена је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице
са садржајима повртарства и воћарства. Економско двориште садржи економске и помоћне
објекте. Економски објекти су објекти за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду
пољопривредних производа, објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за
пољопривредну механизацију, машине и возила.
Помоћни објекти у економском дворишту су гараже или надстрешнице за пољопривредну
механизацију, машине и возила, као и оставе, гараже и слично.
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На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено
двориште се поставља на највишој коти. На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже),
у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.
Поред општих правила потребно је поштовати и посебна правила везана за помоћне објекте:
међусобна растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави
објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; минимално растојање
између
стамбеног објекта и објеката за смештај стоке је 15m; минимално удаљење септичке јаме од
стамбеног објекта је 6m, а од границе суседне парцеле 3m; ђубриште и пољски клозет морају
бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то само
на нижој коти; отпадне воде и ђубре из стаје, свињца или штале треба да отичу у затворену
септичку јаму у складу са прописима о заштити животне средине; ако се економски делови
суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не
може бити мање од 1m; и сточне фарме већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у
оквиру стамбеног подручја.
Правила грађења специфичних/осталих намена
Објекти у функцији туризма
Основни принципи и правила уређења: у природним срединама као што су шуме, поља и ливаде,
језера, водене акумулације и друго, али и изграђеним срединама, могу се градити објекти или
комплекси у функцији различитих видова туризма, као што су: спортско-рекреативни,
здравствено-рехабилитациони, културно-манифестациони, етно туризам, ловни, риболовни и сл, у
зависности од предности и захтева конкретне локације. То могу бити најразноврснији објекти,
типа: хотели, кампови, ресторани, базени, голф терени, хиподроми, школе у природи, парк
културе, етно насеља, уметничке колоније, летње позорнице, амфитеатри, и слични садржаји.
Све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и уређене.
Туристичко- рекреативни комплекси морају бити опремљени неопходном комуналном
инфраструктуром и санитарно-техничким уређајима, а архитектонска обрада ових објеката
може се третирати слободно, са циљем да своју намену и функцију уклопе у околни пејсаж.
Режими коришћења морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозивних и других
негативних
процеса и поремећаја, а уз услове и сагласности надлежних предузећа. На водним и шумским
теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, због функције коју обавља. На постојећим
објектима дозвољени су радови на реконструкцији и ограниченој доградњи (неопходни пратећи
објекти и површине), уколико то просторне могућности дозвољавају. На просторима који су
предвиђени за подизање оваквих објеката, слободан терен мора се користити заједнички без
ограђивања и парцелисања. На овим теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, или се то
минимално чини, због заштитне функције коју обавља.
За мање објекте у функцији туризма (мотеле, хостеле, пансионе, преноћишта и др.),
угоститељске објекте као и галерије, изложбене, конгресне и забавне објекте који су у
непосредној вези са угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја или
са њима чине јединствену целину важе иста правила као за објекте комерцијалне и пословне
делатности.
Туристичке локације под којом се подразумева ужа, саобраћајно повезана и инфраструктурно
опремљена просторно-технолошка целина, која садржи једну или више туристичких атракција,
разрађиваће се на основу студије оправдности за проглашење туристичког простора („Службени
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гласник РС“, бр.20/2010) којим је прописан начин израде и садржај планских докумената
неопходних за проглашење и уређење туристичке локације или на основу урбанистичког пројекта
уз добијене сагласности надлежних органа и служби за заштиту живптне средине, природе,
водопривреде, енергетике и др. Место за одмор под којим се подразумева део туристичког
простора,
туристичког места или насељеног места које представља интегрисану и функционалну целину
објеката и других садржаја за смештај и боравак туриста без сталних становника, са
изграђеним објектима туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре разрађиваће
се, такође, на основу Правилника о садржини и начину израде планских докумената као и студије
оправдности за проглашење туристичког простора („Службени гласник РС“, бр.20/2010), којим
је прописан начин израде и садржај планских докумената неопходних за проглашење и уређење
места за одмор или на
основу урбанистичког пројекта уз добијене сагласности надлежних органа и служби за заштиту
животне средине, природе, водопривреде, енергетике и др.
Објекти намењени туризму могу бити:
• смештајни: мотели, кампинг плацеви и сл.;
• комерцијални: продајни објекти за снабдевање корисника туристичких зона и сл.;
• угоститељски: ресторани, кафеи и сл.; и
• рекреативни и спортски: марине, отворени и затворени базени, купалишта, игралишта итд.
Максимални урбанистички показатељи (на нивоу парцеле) за објекте намењене туризму у складу
са наменама:

Типологија објеката
Објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације
слободностојећих објеката на једној парцели
Правила парцелације и положај објекта на парцели
Формирање парцеле и положај објекта на парцели одређују се Локацијском дозволом за сваки
појединачан случај а у складу са условима заштите и законским прописима за шумско или друго
земљиште на коме се објекат гради.
Висинска регулација
Максимална спратност објеката дефинисана је према намени туристичког објекта у табели
Урбанистички показатељи.
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Правила за слободне и зелене површине на парцели
Објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази.
Минимални проценат озелењених површина на парцели одређује се сваки појединачан случај у
складу са условима заштите и законским прописима за шумско или друго земљиште на коме се
објекат гради.’’

Б.4.4. Регулационо-нивелационо решење
Регулационо-нивелационо решење предвиђено је у свему према Просторном плану Градске
Општине Лазаревац („Сл. Лист града Београда“, бр.10/12).
Планирана изградња главног објекат етно домаћинства_ Преноћишта за краткотрајан боравак
излетника и помоћног објекта летње наткривене терасе са зиданим камином и пушницом
позиционирана је у оквирима зоне градње успостављене грађевинским линијама које су задате
важећим планом.
Планирани објекат Преноћишта је слободно стојећи габарита 17,71 * 18,00 м, састоји се од
сутерена, приземља и спрата. Објекат је позициониран у оквиру задате зоне градње тако да је
растојање објекта од регулационе линије приступног пута кат. парцеле бр.1820 К.О. Брајковац
67,86 м (мин 5,00м задато), од задње кат. парцеле на североистоку кат. парцеле бр 1810 КО
Брајковац 14,5 м(мин 4,00м задато), од бочне парцеле на северо западу кат. парцеле бр. 1814/1 КО
Брајковац је 44,7 м (мин 2,50м задато), од бочне кат. парцеле на југу кат. парцеле бр. 1822/5
Брајковац је 169,39 м (мин 2,50м задато).
Планирани помоћни објекат летња наткривене терасе са зиданим камином и пушницом_
Летњиковац је слободностојећи, габарита 9,00*11,65м, висине 5.32м. Објекат је позициониран у
оквиру задате зоне градње тако да је растојање објекта од кат парцеле на истоку, кат. парцеле
бр.1819 К.О. Брајковац 100,46 м (мин 2,50м задато)., од задње кат. парцеле на североистоку кат.
парцеле бр 1810 КО Брајковац 6,10 м (мин 4,00м задато), од бочне парцеле на северо западу кат.
парцеле бр. 1814/1 КО Брајковац је 6,0 м (мин 2,50м задато), а од објекта Преноћишта 31,76м (мин
6,00м задато).
Нивелационо решење условљено висинском регулацијом објекта усвојеном у оквиру Идејног
архитектонског решења, висинским котама терена, као и начином прикупљања и одвођења
атмосферских вода. Терен је у благом паду од северо истока ка југо западу. Просечна надморска
висина комплекса је 166.00 м.н.в., док је просечна надморска висина на делу комплекса
предвиђеног за изградњу објекта Преноћишта 170.75 м.н.в. На месту предвиђеном за изградњу
објекта етно домаћинства терен је у паду око 5%,, a ± 0,00 одговара апсолутној коти терена 172.50
м.н.в., тако да је кота приземља предвиђена на +120 cm. од нулте коте терена.
Вертикални положај главног објекта , као и сама морфологија терена , условљавају даље
планирање интерних пешачких и колских токова у комплексу. У складу са тим интерна
саобраћајница има подужне падове пројектоване у складу са тереном и функционалним потребама
комплекса, и у распону су од 1.0 % до 3%. Интерна саобраћајница са Т окретницом код објекта је
у функцији противпожарног пута, приступна и доставна. Паркинг и пропратни манипулативни
простор такође има и попречне падове до сливника у циљу одвођења атмосферских вода до
рецепијента.
У графичком прилогу бр 03 Регулационо-нивелационо решење_кота приземља и 04 Регулациононивелационо решење_кота спрата дати су положај регулационе линије, грађевинске линије
13 С т р а н а

Студио за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19, Лазаревац
новопројектованих објеката , апсолутне коте у метрима надморске висине, као и смерови падова
изражени у процентима.
Б.4.5. Приступ локацији и саобраћајно решење
Урбанистичким пројектом разрађено је саобраћајно решење са приступом за комплекс намењен
руралном туризму у свему према условима издатим од Градске управа града Београда,
Секретаријат за саобраћај, Одељење за планирање саобраћаја IV-08 бр. 344.5-530/2021 од
07.10.2021. године
Планираном туристичком комплексу приступа се са саобраћајне површине - земљаног пута. Наиме
постојећи приступ, са земљаног пута, са катастарске парцеле 1820 К.О.Брајковац, се задржава као
такав, с тим да се предвиђа његова ревитализација, односно формирање саобраћајнице ширине
4,0м.
У оквиру комплекса за потребе колског саобраћаја планирана је интерна саобраћајница која је у
функцији противпожарног пута, приступна и доставна. Приступна интерна саобраћајница, паркинг
простор и део саобраћајнице од паркинга до Т окретнице код објекта су у асфалтном застору са
обореним ивичњацима а остали део је макадам.
Интерна саобраћајница је димензионисана са 6,0 метара широким коловозом, унутрашњим
полупречником кривине од 7.0 метара и 9,0м а спољашњим полупречником кривине 13,0м и 15,0м
метара. Како би били задовољени услови за приступ доставног и противпожарног возила до
објекта, предвиђено је формирање „Т“ окретнице на делу бочног приступа објекту на
североисточној страни, како би били задовољени услови за улаз и излаз доставног и
противпожарног возила са парцеле ходом унапред.
Коловозна конструкција ће бити димензионисана према очекиваном саобраћајном оптерећењу са
одговарајућим застором за кретање путничких, доставних и противпожарног возила (асфалтни
коловозни застор са одговарајућом коловозном конструкцијом која је прилагођена саобраћајном
оптерећењу и структури саобраћајног тока). Прорачун коловозне конструкције потребно је
извршити према важећим стандардима и прописима за ту област.Нивелација терена, колски и
пешaчки приступ у складу су са нивелацијом приступног пута.Техничко регулисање саобраћаја
кроз комплекс потребно је решити пројектом за граћевинску дозволу.
Стационарни саобраћај, односно паркинг површине су планиране на основу задатих норматива и
намене објеката.Укупан капацитет партерних паркиралишта износи 15 паркинг места, од чега су
два паркинг места резервисана за особе са посебним потребама. Димензије паркинг места за
путнички аутомобил произилазе из услова маневрисања возила и потребе за приступом пешака
од/до возила и отварањем врата, као и услова за обезбеђење довољног простора за највећи број
европских типова путничких аутомобила. Ширина паркинг модула за управно паркирање је 2.5 m,
а дужина 5.0 m. Ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 3.7
×5.0 m.
Површине за паркирање путничких возила предвиђене су у материјализацији: асфалтни коловозни
застор.
Пешачке стазе и све саобраћајне површине изводе се према одговарајућој техничкој
документацији. За прикључак на јавну површину (пут) потребно је прибавити услове и сагласност
управљача тим јавним путем.
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Нивелационо решење условљено је висинском регулацијом објекта усвојеном у оквиру
архитектонског решења, висинским котама терена на предметној парцели, пројектованим котама
објекта, као и начином прикупљања и одвођења атмосферских вода. Терен је у благом паду од
североистока ка југозападу, и то са најнижом котом од 161,50 мнв у јужном делу, а највишом од
171,50 мнв у североисточном делу. Саобраћајница је издигнута у односу на терен за око 0.1м.
Одводњавање површинских вода се утврђује нивелационим решењем саобраћајнице, са најмањим
падом од 1.0 % и максималним од 3.5%.
Дефинисање приступа локацији и саобраћајног решења приказано је у графичком прилогу бр. 05Приказ саобраћаја и комуналне инфрастуктуре са прикључцима на спољну мрежу.

Б.5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Б.5.1. Биланс површина и урбанистички показатељи
Упоредна табела за КП1 која настаје спајњем суседних парцела истог власника и
то кат. парцела бр. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 К.О. Брајковац
Површина : 06.02.02ха
ЗАДАТО (ПП)
Минимална
површина 2000м2
парцеле
Индекс заузетости
70%

ОСТВАРЕНО (УП)
60202м2

Индекс изграђености

1.6

Спратност објекта
Проценат
зелених
површина
Удаљеност
објекта
од
регулационе
линије
прилазне саобраћајнице
Удаљеност
објекта
од
суседних парцела

Макс. П+1+Пк
/

0.65% (299,96м2 објекат
етно домаћинства + 91,48
помоћни објекат =391,44)
0.014 (790,39м2 објекат
етно
домаћинства+91,48
помоћни објекат =881,87)
Су+П+1
78% (47108м2)

Мин. 5.0м

67,86 м

Мин 2.5м

Објекат етно домаћинства :
североисточно 14,5 м
северо западно 44,7 м
јужно 169,39 м
Помоћни објекат:
Источно
100,46
м
североисточно 6,10 м
северо западно 6,00 м
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Б.6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И
ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА

Б.6.2 Анализа пројектованих садржаја - намена
У оквиру уређења слободних простора у оквиру комплекса издвојене су микро целине (зоне):






Прилаз, паркинг, достава
Објекат етно домаћинства
Излетничка зона – одмор и боравак у природи, пасивна рекреација посетилаца
Зона спорта и рекреације, неизграђене површине са минимумум 80% зелених површина у
директном контакту са тлом.
Водена акумулација – био базен у функцији рекреације и унапређења пејзажа

Планиране садржаје могуће је фазно реализовати. Све фазе реализације морају бити
прецизно дефинисане у даљој пројектној документацији.
Б.6.3 Регулационо - нивелационо решење пешачких комуникација, платоа
Пешачке комуникације у комплексу састоје се од: прилазне пешачке стазе ка објекту, тротоара око
објекта који истовремено служи и за заштиту зидова и темеља од атмосферских вода и стаза које
повезују различите садржаје унутар комплекса. Предложено решење омогућава приступ
рекреативним површинама који је остварен мрежом пешачких комуникација са одмориштима, у
складу са постојећом нивелетом терена или уз минималне корекције терена. Терен се местимично
благо шкарпира без нарушавања природне стабилности.
Правац централног пешачког приступа објекту је са северозападне стране. Сходно концепцији
решења, организацији простора и намени површина, регулационо решење комуникација и прилаза,
како самом објекту етно домаћинства, тако и просторима за рекреацију, одмор и боравак у
природи, подразумева прилазе који су отворени, комфорни, несметани и правилно
димензионисани. Омогућено је кретање особа са инвалидитетом употребом рампи и тактилних
трака у застору.
Нивелационо решење је у складу са висинском регулацијом објекта усвојеном у оквиру
архитектонског решења, нивелетом терена. Терен је у благом паду од североистока ка југозападу.
Тротоари око објекта су бетонски, остале пешачке стазе и платои се поплочавају декоративним
неклизајућим застором.
Одморишта и стазе су опремљене адекватним мобилијаром ( клупе, сеници, перголе).
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Б.6.4. Начин уређења слободних простора - озелењавање
Зелени простори у оквиру комплекса су предвиђени тако да испуњавају услове функционалног
коришћења, и како би се унапредила еколошка и естетска вредност простора, све у складу са
принципима заштите природних ресурса и принципима подстицања одрживог туризма који су
дефинисани Просторним планом Градске Општине Лазаревац („Сл. Лист града
Београда“,бр.10/12), на начин да они доприносе правилној уравнотежености екосистема,
атрактивности простора, као и повећању њихове естетске и рекреационе вредности.
Избором врста према еколошким захтевима средине (одабир претежно аутохтоне дендрофлоре, без
коришћења инвазивних врста), према функцији објекта и одговарајућом просторном
организацијом, формира се угоднија микроклима самог комплекса и доприноси атрактивности
простора.
Предложеним решењем се подразумева уређење, опремање и оплемењивање слободних површина,
одн. садња дендро материјала, тако да пројектантско решење и распоред садница буду у складу са
наменом појединих целина и формирањем нових засада који прате одређене функционалне зоне
комплекса етно домаћинства и у складу су са наменом појединих зона одн.целина, и то :
1. изолационо ( заштитно ) зеленило – у северном и северо источном делу комплекса,
формирано као компактни засад листопадне и четинарске вегетације, аутохтоне и
алохтоне врсте широке еколошке валенце које су прилагођене климатским,
орографским, педолошким и осталим условима.
2. линијско зеленило – дрвореди уз пешачке комуникације, паркинг
Уз планирану ободну колско пешачку саобраћајницу планира се ниска жбунаста
вегетација која ће стабилизовати терен и која ће имати првенствено заштитну функцију,
у комбинацији са дрворедима.
3. солитерне групације високостаблашица и четинара су на отвореним травним
полигонима и простору за рекреацију, одмор и боравак у природи – излетничка зона.
4. партерно зеленило - на улазном делу објекта, уз прилаз комплексу формирано као
линеарно, дуж правца пружања прилазне комуникације, како би се нагласила визура ка
објекту,
5. водене биљке - као регулатори квалитета воде
Непосредно уз акумулацију предвидети емерзну вегетацију која ће обављати функцију
пречишћивача земљишта и вода.
6.

травњак за спортске терене издваја се као посебна категорија травњака који се
реализују на спортским теренима, који су превасходно отпорни на гажење.

Распред биљних врста комплекса је и у слободном пејзажном стилу, без употребе геометријских
елемената. Избор биљних врста је прилагођен првенствено намени простора и критеријуму да
зелена површина има своју функцију током целе године, употребом како лишћарских, тако и
четинарских врста. Распоредом дендроматеријала, осим санитарно хигијенског значаја, обезбеђује
се и интимност комплекса, а истовремено је вођено рачуна о визурама.
Решење подразумева употребу отпорних, брзорастућих врста које нису захтевне и велики
пробирачи у односу на земљиште, прилагођене условима средине, немају агресиван коренов
систем, подносе орезивање и могу се обликовати по жељи.
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Приликом избора врста за садњу узети су у обзир параметри: аутохтоност, климатски фактори,
различит колорит врста (лист, цвет, боја коре), висинске категорије зеленила, форми, фенофазе
листања, односно цветања, како би визуелни аспект побољшао укупну слику предела, а иначе се
целокупна композиција надовезује на постојећи природни предео.
Зеленило има велики санитарно хигијенски значај као регулатор температуре и влажности ваздуха
па тако доприноси повољној микроклими у ширем окружењу.
Б.6.5 Водена површина – био базен
Пројектована водена површина је у функцији био базена који је самоодржив и у пејзажу
функционише као као битан елемент - природна водена оаза.
Хармоничност којом се уклапа у пејзаж није ограничена само на естетски аспект, већ је у функцији
рекреације ( шетња, одмор, боравак у природи, на води, са напоменом да је купање искључено).
Да би се квалитет воде у базену одржао, пројектован је поступак покретања воде кроз механичке и
биолошке филтре како би се створио природно уравнотежен екосистем с ниским одржавањем
заједно са биолошком филтрацијом употребом водених биљака у плићој зони - као регулаторима
квалитета воде. Иако је естетска вредност водених биљака значајна, пресудна је функција
филтрирања воде (фитобиодепурација). Биобазен се значајно природно пречишћава помоћу
биљака које, осим што неутралишу хранљиве материје из воде и тако онемогућавају развој алги и
бактерија, обезбеђују и повољне услове за развој „добрих“ микроорганизама отпуштајући
кисеоник, пружају станиште за зоопланктон која је део уравнотеженог еко система, засењују воду
чиме се спречава да сунчева светлост доспе до алги. Зона под биљкама чини 30-40 % укупне
површине базена и то у плићој, обалној зони.
Базен носи врло ограничено структурално оптерећење (само 70кг по м2) и не подлеже никаквом
оптерећењу тежине воде коју садржи. Потисак и тежина воде се у потпуности преносе на земљу
која се захваљујући еластичности (+300%) водонепропусне иновативне облоге може слободно
кретати без икаквог оштећења структуре базена и околног тла.
Сваки употребљени елемент, од филтрације воде до тла , искључиво је природан.
Употребљени грађевински материјали су природни и еколошки прихватљиви.
Вода је присутна током целе године.
Урбанистичким пројектом се предвиђа израда Пројекта спољног уређења у даљим фазама
разраде пројектно- техничке документације, како би сви параметри уређења слободних и зелених
површина били детаљно детерминисани. То подразумева очување квалитетне вегетације на локацији.
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Б.7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ
МРЕЖУ
Б.7.1 Мрежа електроенергетских инсталација
Урбанистичким пројектом предвиђа се прикључење планираног објекта етно домаћинства на
мрежу електроенергетских инсталација , у свему према условима издатим од
"Електродистрибуција" Србије, Огранак Електродистрибуција Лазаревац бр. 20700-D-09.13212378-21. од 25.10. 2021 године
За објекат је предвиђен разводни орман (ИМО), у свему према захтевима надлежне ЕД, са
аутоматским осигурачима као лимитерима, полуиндиректном мерном групом за мерење потрошње
електричне енергије. Новопостављени орман (ИМО) је израђен од самогасивог изолационог
материјала, типске израде и производње у степену заштите ИП54, а у свему према захтевима
надлежне ЕД. Напајање овог ИМО извршити у складу са захтевима надлежене
електродистрибуције као у графичком прилогу Техничких услова за прикључење на
електроенергетску мрежу. У објекту, непосредно поред улазних врата , као у графичкој
документацији, поставити ГРТ, (главну разводну таблу) за цео објекат. Напајање ГРТ извршити
похемно каблом ПП00 4x120 мм2 од КПК, који је постављен на фасади објекта до ГРТ.
Укупна инсталисана снага потребна за цео комплека је 212,10kW, док је очекивана једновремена
снага за све потрошаче на овом простору 106,05kW. За мерење утрошене електричне енергије
потребно је предвидети полуиндиректну мерну групу са пратећом опремом, коју треба посатвити
према условима надлежене ЕД.
Даља разрада електроенергетских инсталација се предвиђа кроз пројектну документацију у
процесу прибављања Решења о грађевинској дозволи, односно израду ПГД пројекта.
Б.7.2 Мрежа хидротехничких инсталација водовода и канализације
На предметном подручју није изграђена мрежа градског водовода па ће се се предвиђа изградња
бунара за снабдевање водом капацитета издашности од око 6 литара /сек.а а наведени бунар ће
бити снабдевен хидрофором задовољавајућег капацитета.
Водоводне инсталације се изводе од ПВЦ цеви са одговарајућим фазонским комадима који се варе
одговарајућом пеглом ради водонепропусности а у свему по графичком делу пројекта на коме су и
димензионисани сви профили цеви.
На предметном подручју није изграђена мрежа градске фекалне канализације па сеурбанистичким
пројектом предвиђа прикупљање отпадних вода системом канализационе мрежедоводонепропусне
септичке јаме. Водонепропусна септичка јама је димензионисана за већи бројкорисника и
цикличан режим пражњења цистернама, односно препумпавања отпадне воде по потреби, с тим да
ће прецизан прорачун потребног капацитета, самим тим и прецизније димензија и тачанположај
објекта јаме, бити тачно дефинисан у поступку израде пројектне документације за прибављање
Решења о грађевинској дозволи.
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Фекалне отпадне воде из санитарних просторија етажа објектасе прихватају фекалним вертикалама
и преко хоризонталног развода, изводе се ван објекта.За отпадне воде које се на систем спољне
канализационе мреже не могу прикључити гравитационо,предвиђа се да се преко црпне станице
фекалних вода препумпавају у интерни спољни разводканализационе мреже.
На предметном подручју није изграђена мрежа градске атмосферске канализације па се пројектом
предвиђа да се условно чисте атмосферске воде са кровних и некомуникационих површина
прикупе системом ригола и акумулирају, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде.За зауљене
атмосферске воде са маневарских површина, као и воде од прања и чишћења тих површина
предвиђено је прикупљање посебним системом канализације и одвођење преко сепаратора за
масти и уља и тако прерађене упуштање у водонепропусну септичку јаму. Одвођење атмосферске
воде са саобраћајних површина и манипулативних платоа извести одговарајућим подужним и
попречним падовима ка сливним решеткама уграђеним у коловозну конструкцију интерних
саобраћајница, те прикупљену воду уводити у колекторе атмосферске воде. Пројектом је
предвиђена изградња атмосферске канализације, са падом од 1℅ према централном сепаратору
масти и уља.
За потребе гашења пожара у комплексу етно домаћинства је предвиђена спољна и унутрашња
хидрантска мрежа. , а због потреба напајања хидрантске мреже на објекту пројектован је резервоар
типа „Дал“ Осечина капацитета од 40м3 са хидрофордким бустер постројењем како би се
обезбедио притисак у мрежи од 3,00 Бара.
Спољну хидрантску мрежу је планирано организовати прстенасто око објекта, и до резервоара.
Спољашње хидранте планирати као надземне, тако распоређене да обезбеде противпожарну
сигурност целокупног простора предметне парцеле, односно комплекса етно домаћинства.
Према намени и величини објеката предвиђено је постављање унутрашње хидрантске мреже.
Унутрашње противпожарне хидранте поставити на местима где су видни и лако
употребљиви.Хидранти су пречника Ø 50 мм и постављају се на 150 цм од пода просторије.
Смештају се у лимене ормаре са ознаком „H” у којима се налази месингана пожарна славина,
пластифицирано црево дужине 15 м и млазница Ø16 мм. У графичком прилогу дат је схематски
приказ прстенасте хидрантске мреже, док ће тачан број и положај свих хидраната бити прецизно
дефинисан у потупку израде пројектне документације за прибављање Решења о грађевинској
дозволи.
За наводњавање зелених површина на парцели предвиђени су баштенски хидранти.
Даља разрада хидротехничких инсталација се предвиђа кроз пројектну документацију у
процесу прибављања Решења о грађевинској дозволи, односно израду ПГД пројекта.
Б.7.3 Мрежа телекомуникација
Урбанистичким пројектом предвиђа се прикључење планираног објекта доградње на мрежу
телекомуникација, у свему према условима издатим од Предузеће за телекомуникације а.д.
„Телеком Србија“ бр. 413700/2-2021 од 29.09.2021. године, који су саставни део Урбанистичког
пројекта.
Предметна локација припада подручју АТЦ Брајковац, кабл 1. Урбанистичким пројектом је дата
траса надземног разводног ТК кабла кабла у складу са издатим условима, али с обиром на то да
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постоји могућност прикључка на мреже различитих кабловских оператера кроз даљу разраду
техничке документације биће предвиђена кабловска траса за приводни кабл новог кабловског
оператера.
Даља разрада телекомуникационих инсталација се предвиђа кроз пројектну документацију у
процесу прибављања Решења о грађевинској дозволи, односно израду ПГД пројекта, а на основу
прибављених услова Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“ бр. 413700/2-2021 од
29.09.2021. године године који ће у целости чинити саставни део Локацијских услова.
Начин прикључења, као и положај свих инфраструктурних објеката дати су у графичком прилогу
05 План саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу.

Б.8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Детаљна инжењерско геотехничка и хидрогеолошка испитивања извршена су у поступку израде
УП-а а Елаборат о геотехничким условима изградње чини саставни део овог УП-а.

Б.9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У контексту заштите животне средине и спречавања евентуалних конфликата у пределу у коме је
планирана изградња објекта – етно домаћинства у функцији руралног туризма, анализом могућих
штетних утицаја на животну средину, и на основу Решења о утврђивању мера и услова заштите
животне средине издатог од Градске Управе Града Београда, Секретаријат за заштиту животне
средине V -04 број:501.2-263/2021 од 02.11.2021. планиране су мере и поступци којима ће се
обезбедити спречавање штетних утицаја на чиниоце природне средине.
Превентивним мерама заштите се спречава деградација животне средине, а циљу заштите животне
средине утврђују се следеће мере заштите:


У циљу спречавања контаминације земљишта и подземних вода, у току изградње и редовног
функционисања комплекса планира се:
o Изградња два артерска бунара за снабдевање комплекса водом
o изградња водонепропусне септичке јаме за прикупљање санитарно фекалних отпадних вода
одговарајућег капацитета
o сепаратно прикупљање условно чистих вода са кровних површина, и коришћење исте у
систему одржавања -заливања дендроматеријала и уштеде воде
o изградња манипулативних површина, интерних саобраћајница и паркинга, од
водонепорпусних материјала, са системом канала са решетакама којима се обезбеђује
потпун и контролисан прихват атмосферске воде, односно вода насталих прањем наведених
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површина и њихово одвођење до сепаратора за масти и уља и, након пречишћавања, до
реципијента.
У циљу заштите квалитета ваздуха и спречавања штетних емисија у ваздух, у складу са Законом о
заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30) и одговарајућим Уредбама које регулишу
ову област, у току изградње и редовног функционисања комплекса планира се:
o подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената
o Формирање зеленог заштитног појаса по ободу комплекса
o обострано/једнострано озелењавање интерних саобраћајница и озелењавање свих
слободних површина у оквиру комплекса
o коришћење природних расхладних флуида у уређајима и системима за хлађење
У циљу заштите од буке:
o Планира се примена одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у
радној средини којима се обезбеђује да емитована бука не прекорачује прописане граничне
вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ( "Службени гласник
РС" бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр.
75/10).
o примена техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у објекту свести на
дозвољен ниво, све у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (
Акустика у грађевинарству) СРПС У.Ј6.201:1990.
У контексту енергетске ефикасности:
Обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације,
намену, положај и оријентацију планираних објеката.
Приликом пројектовања, изградње и коришћена објекта примењиваће се следеће мере:





o У обликовању користити што повољнији однос површине фасаде према корисној површини
основе, да се губици енергије минимизирају;
o Груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура;
o Примена адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, крова и подних
површина), примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност,
непропустљивост и друге мере);
o Примена адекватног система грејања, у овом случају грејање на струју топлотним пумпама
ваздух- вода;
o Уградња штедљивих потрошача енергије;
o Примена адекватног унутрашњег и спољњег осветљења
Пројектовање и изградња бунара за снабдевање водом, изводи се у складу са важећим техничким
нормативима и стандардима прописаним за изградњу ове врсте објеката, подразумевајући
несметану експлоатацију воде уз обавезу прибављања:
o Решења о одобрењу за геолошка истраживања
o Решења о одобрењу за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса
o Елабората о ресурсима и резервама подземних вода
Изградња и коришћење водене акумулације - био базена у складу са Законом о водама ( ,,Сл.гл.РС
бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и др.) и другим важећим прописима за ову врсту објеката како у
функцији заштите екосистема, тако и несметаног коришћења кроз видове пасивне рекреације која
искључује купање корисника.
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Урбанистичким пројектом се дефинише обавезна израда Пројекта спољног уређења којим ће се
нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, у
свему према захтевима за заштиту земљишта, воде и ваздуха имплементацијом зелених простора.
Пројектом је неопходно и одредити технологију садње, агротехничке мере и мере неге усклађене
са потребама одабраних врста. Предност дати аутохтоним врстама.
Начин прикупљања и поступања са отпадом:
o Планира се начин прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјама и
амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом (Закон о управљњу
отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 85/18)) и другим важећим прописима из
ове области.
o Обезбеђен је посебни простор у оквиру локације и довољан број контејнера/посуда за
прикупљање, привремено складиштење и одвожење отпада, на водонепропусним
површинама и на начин којим се спречава његово расипање. Ови простори изоловани су
заштитним зеленилом.
Извођење радова на изградњи планираних садржаја комплекса етно домаћинства, у циљу заштите
животне средине, извођач радова је дужан да :
o Грађевински и остали отпадни материјал сакупи, разврста и привремено складишти
искључиво унутар градилишта
o Снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља се на посебно опремљеним
местима, у случају изливања истих обавезна је санација одн.ремедијација загађеног
простора.
Узимајући у обзир намену бјекта, иста се не налази ни на Листи 1 ни на Листи 2 Уредбе о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гл. РС", бр.
114/2008), па за предметни пројекат није потребно подносити Захтев о потреби процене утицаја на
животну средину.

Б.10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Б.10.1 Мере заштите непокретних културних добара
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима ("Сл. Гласник
РС" бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон) предметна локација није утврђена за
културно добро, не налази се у оквиру просторне културно- историјске целине, не ужива статус
добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи
појединачна културна добра. У складу са наведеним, за интервенције на предметној парцели није
потребно прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и сагласности на пројекат из
надлежности Завода за заштиту споменика културе Београд. Инвеститор и Извођач радова су
дужни да о почетку земљаних радова обавесте Завод за заштиту споменика културе Београд, како
би се извршио увид у стање на терену. Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на
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археолошке остатке, извођач радова је, по члану 109. Закона о културним добрима ( "Службени
гласник РС" бр. 71/94, 52/11 –др., закон и 99/11 – др.закон), дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и обавести надлепжну установу за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Уколико се
приликом земљаних радова наиђе на археолошке остатке Инвеститор је дужан да обезбеди
средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање које ужива претходну
заштиту, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите. Са аспекта заштите културних
добара и у складу са Законом о културним добрима ( "Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11- др.
Закон и 99/11 –др.закон ) предметни простор није утврђен за културно добро. У циљу заштите
евентуалних археолошких налаза потребно је поштовати наведене услове заштите археолошког
наслеђа.
Б.10.2 Мере заштите природних добара
Са аспекта заштите природних добара, а у складу са Законом о заштити природе ("Сл. Гласник РС"
бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка, 14/16 и 95/18 - др. закон), просторни обухват Урбанистичког
пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу етно домаћинства у
функцији руралног туризма, се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или
покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Србије, у оквиру
утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке
мреже републике Србије, нити у простору евидентираног природног добра, сходно Решењу Завода
за заштиту природе Србије, Нови Београд др.Ивана Рибара бр.91.
У циљу заштите природе утврђују се следеће мере заштите:
1. Урбанистичким пројектом се кроз примену правила уређења и грађења, дефинишу све
препоручене мере у циљу унапређења и заштите природе, заједно са предвиђеним
инфраструктурним опремањем.
2. Уколико се током радова наиђе на геолошко- палеонтолошке или минералошкопетролошке 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.
3. Обухват Урбанистичког пројекта је на парцелама : 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5
све КО Брајковац
1. Намена комплекса је - етно домаћинство у функцији руралног туризма.
2. Усклађеност са планом вишег реда - урбанистички параметри за изградњу објекта
3. Евакуација отпадних вода - изградња водонепропусне септичке јаме за прикупљање
санитарно фекалних отпадних вода одговарајућег капацитета
4. Дефинисани инжењерско геолошки услови који не доводе до промене стабилности тла
5. Зона градилишта организована на минималној неопходној и оптималној површини.
6. Дефинисање локације за привремено депоновање материјала на градилишту.
7. Коришћење природних грађевинских материјала у изградњи објекта , акценат је стављен на
употреби камена као грађевинског материјала и дрвета у погледу материјализације објекта и
уређења пешачких платоа и површина
8. Приликом озелењавања остварити везу између карактеристичне предеоне целине и
планираних сафржаја, са афирмацијом карактера подручја.
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9. Предност имају аутохтоне врсте, као и брзорастуће али не и инвазивне врсте.
10. Заштита и унапређење биолошке разноврсности кроз максимално очување руралног
предела.
11. Обавезна је санација свих деградираних површина током извођења радова и градње
комплекса.

Б.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија у планским документима издати од стране
РС МУП Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду 09/7 број 217556/2021 од 20.09.021. године су саставни део документације овог Урбанистичког пројекта.
Мере које се предвиђају урбанистичким пројектом, као смернице за имплементацију кроз даљу
техничку документацију:
• приступ и пролаз за ватрогасна возила до објеката мора бити несметан (предвиђено
формирање интерне саобраћајнице са ’’Т’’ окретницом);
• предвиђено је снабдевање водом из изворишта, бунара , са предвиђеним
резервоаром и постројењем за повишење пристиска због недовољног капацитета и пристиска у
мрежи;
• електрична мрежа и инсталације у објектима морају бити пројектоване и изведене у складу са
прописима из ове области;
• објекти морају бити пројектовани и изведени од тврдих, инертних и ватроотпорних
материјала и морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара;
• предвидети безбедносне појасеве око објеката којима се спречава ширење пожара;
• омогућити евакуацију и спасавање људи;
• уз инвестиционо - техничку документацију неопходно је обезбедити и сву потребну
документацију у погледу мера заштите од пожара.
У циљу поштовања општих мера заштите од пожара, пројектна документација се мора реализовати
у складу са:
• Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
• Закон о запаљивим и горивним течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр.
54/15),
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• Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
(„Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
• Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95),
• Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и
објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19).
За дефинисање свих неопходних могућности, ограничења и услова у погледу мера заштите од
пожара и екплозија, у поступку издавања Локацијских услова, потребно је прибавити посебне
услове заштите од пожара и екплозија у складу са чланом 54 Закона о планирању и изградњи
("''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука
УС, 50/2013– одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/20) и чланом 20
Уредбе о Локацијским условима (Сл. Гласник РС 115/2020).

Б.12. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

При пројектовању и изградњи објекта, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних
технологија, енергетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области: Правилником о
енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11) и Правилником о условима,
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“,
бр.69/12) и др. Енергетска ефикасност планираних објеката у комплексу се постиже коришћењем
ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, расвете и припреме топле воде.
Пројектовањем одговарајућег волумена и облика, оријентације и положаја објекта (изложеност
спољашњим климатским утицајима – температура, ветар, влага), као и одговарајућим избором
конструктивних, заштитних и термоизолационих материјала приликом пројектовања, може се
постићи одговарајућа енергетска ефикасност објекта.
За енергетски ефикасну изградњу у оквиру локације, примењиваће се следеће мере:
- У обликовању користити што повољнији однос површине фасаде према корисној површини
основе, да се губици енергије минимизирају;
- Груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура;
- Примена адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, крова и подних површина),
примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге
мере);
- Примена адекватног система грејања, у овом случају грејање на струју топлотним пумпама
ваздух- вода;
- Уградња штедљивих потрошача енергије;
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- Примена адекватног унутрашњег и спољњег осветљења (примена савремених сијалица и
светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Б.13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА

ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА
Предметни објекат се гради на будућем комплексу руралног туризма у оквиру Етно домаћинства
''НАША ПРИЧА'' у Брајковцу. Комплекс се састоји од катастарских парцела 1821/1, 1821/2,
1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац. Планирани објекат је слободно стојећи габарита 17,71 *
18,00 м, по спратности је Су+Пр+ 1, са садржајима у складу са наменом објекта.
Сутерен објекта се састоји од следећих просторија : степениште, ходници, кухиња, трпезарија,
депои за бициклистичку и опрему за рекреацију, просторија за термо машинске инсталације,
гардероба, морки чворови, оставе и тераса. Нето површина сутерена износи 216,10 m2.
Приземље објекта се састоји од следећих просторија : улазни ходник, сала са шанком, тераса –
видиковац за излетнике, мокри чвор за особе са посебним потребама и тераса. Нето површина
приземља износи 239,86 m2.
Спрат објекта садржи шест соба са мокрим чворовима за краткотрајни боравак, канцеларија са
мокрим чвором, степениште и ходник. Нето површина спрата износи 169,78 m2.
Укупна нето површина објекта износи 625,74 m2 а бруто површина износи 768,51 m2.
ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ
Кров објекта је четвороводни са баџама а носећи систем је класична дрвена конструкција од
четинарске грађе 2. класе. Нагиб кровних равни је 300 са кровним покривачем од фалцованог
црепа. Класична дрвена конструкција оптерећење од крова преноси на масивне зидове од гитер
блокова и на АБ греде и стубове.
Међуспратна конструкције је полумонтажна – ферт таваница ЛМТ-40, d = 16+4 cm. Оптерећење
од таванице и крова се преноси на масивне носеће зидове од гитер блока дебљине 25 и 20 cm и АБ
греде и стубове. На спојевима таваница и зидова раде се хоризонтални и вертикални армирано
бетонски серклажи.
Темељи објекта су тракасти темељи од армираног бетона који се армира у две зоне – у зони
темељне траке и на врху темељних греда, који оптерећење од објекта прослеђују у тло.
ОПИС ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ ОБЈЕКТА
Завршна обрада зидова и плафона је класична : продужни малтер у два слоја са завршном обрадомглетовање и бојење полудисперзивним бојама по избору инвеститора. Подови се раде равњајућим
слојем са подном облогом која одговара намени предметне просторије (керамичке плочице и буков
паркет).
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Столарија је од вишекоморних алуминијумских профила а објекат је изолован одговарајућом
хидро и термоизолацијом. Објекат је изолован одговарајућом хидроизолацијом у нивоу подне
плоче и зидова сутерена као и термоизолацијом пода сутерена и у таванском делу изнад
плумонтажне таванице.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА
Објекат се ради класичним материјалима : Кровни покривач цреп на класичној дрвеној носећој
конструкцији. Зидови објекта су од гитер блокова дебљине 25 цм. Таванице се раде као
полумонтажне армирано бетонске ЛМТ таванице а на местима где се спјају са зидовима раде се
хоризонтални серклажи, греде и стубови од бетона марке Ц25/30 (МБ 30). На спојевима зидова
раде се вертикални серклажи од армираног бетона МБ 30. Темељи објекта се раде од армираног
бетона МБ 25.
Тракасти темељи и остали елементи објекта који се раде од армираног бетона су марке Ц25/30
(МБ 30) армирани арматуром Б500Б (РА 400/500) а подови су армирани завареним арматурним
мрежама Б500Б (МА 500/560).

Б.14. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА

Потврђен урбанистички пројекат за урбанистичко- архитектонску разраду локације за изградњу
етно домаћинства ,, Наша прича“ са пратећим садржајима која се формира од кат. парцела бр.
1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све К.О. Брајковац представља основ
основ за и издавање Локацијских услова, у свему према Закону о планирању и изградњи
("'Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука
УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и
52/2021
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В.
ГРАФИЧКИ ДЕО
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Г.
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1 Страна

Биро за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19, Лазаревац

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
Инвеститор:

Јелена Милошевић
Услуге смештаја Етно домаћинство
''НАША ПРИЧА'', Брајковац

Објекат:

Oбјекат Етно домаћинства
КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац

Врста техничке
документације:

ИДР - Идејно решење

За грађење / извођење
радова:

НОВА ГРАДЊА

Пројектант:
Одговорно лице пројектанта:
Печат:

Биро за пројектовање ''РОТРИНГ'', Лазаревац
Миодраг Минић
Потпис:

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.

Насловна страна дела пројекта

1.2.

Садржај пројекта архитектуре

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.4.

Изјава одговорног пројектанта

1.5.

Текстуална документација

1.6.

Нумеричка документација

1.7.

Графичка документација
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука
УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19.) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду појединачног пројекта који је део : ИДР – Идејно решење за изградњу објекта :
Објекат Етно домаћинства на кат. парцели КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО
Брајковац одређује се:

Пројекат архитектуре
Злата Жујовић, дипл.инж.грађ. .............................................

317 7491 04

Пројектант:
Одговорно лице/ заступник:

Биро за пројектовање ''РОТРИНГ'', Лазаревац
Миодраг Минић

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
3С т р а н а

Биро за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19, Лазаревац

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант Пројекта архитектуре који је део ИДР – Идејно решење за изградњу објекта:
Објекат Етно домаћинства на кат. парцели КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО
Брајковац

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
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 прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Број техничке документације:
Место и датум:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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15.1

1.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет техничке документације је Идејно решење за изградњу објекта : Објекат Етно
домаћинства на кат. парцели КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац .
Објекат Етно домаћинства је слободно стојећи, габарита 17,71 м х 18,00 м, спратности
објекта Су+Пр+1 и састоји се од кухиње са помоћним просторијама у сутерену, сале са
шанком и терасом у приземљу и собама за смештај излетника на спрату објекта.
Кров објекта је сложен, четвороводни са баџама са истуреним троводним делом изнад терасе у
приземљу и биће изведен са класичном дрвеном конструкцијом.
Нагиб кровних равни је 300 са кровним покривачем од фалцованог црепа.
Носећа конструкција је: масивни носећи зидови са вертикалним и хоризонталним серклажима,
гредама и стубовима и тракасти армирани темељи.
Завршну обраду зидова, плафона и подова пројектована је као класична са подним облогама
које одговарају намени појединих просторија. Столарија је од вишекоморних алуминијумских
профила, а објекат изолован одговарајућом хидро и термоизолацијом.
Приликом израде пројекта се водило рачуна о рационалности конструкције и уграђених
материјала како би изградња објекта била што економичнија.

2. ИНВЕСТИТОР:

Јелена Милошевић
Услуге смештаја Етно домаћинство
''НАША ПРИЧА'', Брајковац.

3.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКТА
Предметни објекат се налази на локацији која се планира за изградњу комплекса руралног
туризма у оквиру Етно домаћинства ''НАША ПРИЧА'' у Брајковцу. Комплекс се састоји од
катастарских парцела 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац. Наведене
парцеле, које ће се кроз усвајање Урбанистичког пројекта формирати као јединствена
катастарска парцела, се простиру у правцу Југозапад - Североисток, терен је у паду око 5%, на
делу где се планира изградња предметног објекта, a ± 0,00 одговара апсолутној коти терена
+172,50, тако да је кота приземља предвиђена на +120 cm од коте терена.
Парцела припада зони „пољопривредно земљиште“ ван грађевинског подручја, а у оквиру
потенцијалне туристичке зоне.
За парцеле је издата Информација о локацији III-03 бр. 350-325/2021 од 09.07.2021. године.
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4.

ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА
Предметни објекат се гради на будућем комплексу руралног туризма у оквиру Етно домаћинства
''НАША ПРИЧА'' у Брајковцу. Комплекс се састоји од катастарских парцела 1821/1, 1821/2, 1821/3,
1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац. Планирани објекат је слободно стојећи габарита 17,71 * 18,00 м,
по спратности је Су+Пр+ 1, са садржајима у складу са наменом објекта.
Сутерен објекта се састоји од следећих просторија : степениште, ходници, кухиња, трпезарија,
депои за бициклистичку и опрему за рекреацију, просторија за термо машинске инсталације,
гардероба, морки чворови, оставе и тераса. Нето површина сутерена износи 216,10 m2.
Приземље објекта се састоји од следећих просторија : улазни ходник, сала са шанком, тераса –
видиковац за излетнике, мокри чвор за особе са посебним потребама и тераса. Нето површина
приземља износи 239,86 m2.
Спрат објекта садржи шест соба са мокрим чворовима за краткотрајни боравак, канцеларија са
мокрим чвором, степениште и ходник. Нето површина спрата износи 169,78 m2.
Укупна нето површина објекта износи 625,74 m2 а бруто површина износи 790,39 m2.

5.

ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ
Кров објекта је четвороводни са баџама а носећи систем је класична дрвена конструкција од
четинарске грађе 2. класе. Нагиб кровних равни је 300 са кровним покривачем од фалцованог
црепа. Класична дрвена конструкција оптерећење од крова преноси на масивне зидове од гитер
блокова и на АБ греде и стубове.

Међуспратна конструкције је полумонтажна – ферт таваница ЛМТ-40, d = 16+4 cm.
Оптерећење од таванице и крова се преноси на масивне носеће зидове од гитер блока дебљине
25 и 20 cm и АБ греде и стубове. На спојевима таваница и зидова раде се хоризонтални и
вертикални армирано бетонски серклажи.
Темељи објекта су тракасти темељи од армираног бетона који се армира у две зоне – у зони
темељне траке и на врху темељних греда, који оптерећење од објекта прослеђују у тло.
6.

ОПИС ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ ОБЈЕКТА
Завршна обрада зидова и плафона је класична : продужни малтер у два слоја са завршном
обрадом- глетовање и бојење полудисперзивним бојама по избору инвеститора. Подови се
раде равњајућим слојем са подном облогом која одговара намени предметне просторије
(керамичке плочице и буков паркет).
Столарија је од вишекоморних алуминијумских профила а објекат је изолован одговарајућом
хидро и термоизолацијом. Објекат је изолован одговарајућом хидроизолацијом у нивоу подне
плоче и зидова сутерена као и термоизолацијом пода сутерена и у таванском делу изнад
плумонтажне таванице.

7. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА
Објекат се ради класичним материјалима : Кровни покривач цреп на класичној дрвеној носећој
конструкцији. Зидови објекта су од гитер блокова дебљине 25 цм. Таванице се раде као
полумонтажне армирано бетонске ЛМТ таванице а на местима где се спјају са зидовима раде
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се хоризонтални серклажи, греде и стубови од бетона марке Ц25/30 (МБ 30). На спојевима
зидова раде се вертикални серклажи од армираног бетона МБ 30. Темељи објекта се раде од
армираног бетона МБ 25.
Тракасти темељи и остали елементи објекта који се раде од армираног бетона су марке Ц25/30
(МБ 30) армирани арматуром Б500Б (РА 400/500) а подови су армирани завареним
арматурним мрежама Б500Б (МА 500/560).
8. Мрежа хидротехничких инсталација водовода и канализације
На предметном подручју није изграђена мрежа градског водовода па ће се се предвиђа
изградња бунара за снабдевање водом капацитета издашности од око 6 литара /сек.а а наведени
бунар ће бити снабдевен хидрофором задовољавајућег капацитета.
Водоводне инсталације се изводе од ПВЦ цеви са одговарајућим фазонским комадима који се варе
одговарајућом пеглом ради водонепропусности а у свему по графичком делу пројекта на коме су и
димензионисани сви профили цеви.
На предметном подручју није изграђена мрежа градске фекалне канализације па сеурбанистичким
пројектом предвиђа прикупљање отпадних вода системом канализационе мрежедоводонепропусне
септичке јаме. Водонепропусна септичка јама је димензионисана за већи бројкорисника и цикличан
режим пражњења цистернама, односно препумпавања отпадне воде по потреби, с тим да ће прецизан
прорачун потребног капацитета, самим тим и прецизније димензија и тачанположај објекта јаме, бити
тачно дефинисан у поступку израде пројектне документације за прибављање Решења о грађевинској
дозволи.
Фекалне отпадне воде из санитарних просторија етажа објектасе прихватају фекалним вертикалама и
преко хоризонталног развода, изводе се ван објекта.За отпадне воде које се на систем спољне
канализационе мреже не могу прикључити гравитационо,предвиђа се да се преко црпне станице
фекалних вода препумпавају у интерни спољни разводканализационе мреже.
На предметном подручју није изграђена мрежа градске атмосферске канализације па се пројектом
предвиђа да се условно чисте атмосферске воде са кровних и некомуникационих површина прикупе
системом ригола и акумулирају, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде.За зауљене атмосферске
воде са маневарских површина, као и воде од прања и чишћења тих површина предвиђено је
прикупљање посебним системом канализације и одвођење преко сепаратора за масти и уља и тако
прерађене упуштање у водонепропусну септичку јаму. Одвођење атмосферске воде са саобраћајних
површина и манипулативних платоа извести одговарајућим подужним и попречним падовима ка
сливним решеткама уграђеним у коловозну конструкцију интерних саобраћајница, те прикупљену воду
уводити у колекторе атмосферске воде. Пројектом је предвиђена изградња атмосферске канализације,
са падом од 1℅ према централном сепаратору масти и уља.
За потребе гашења пожара у комплексу етно домаћинства је предвиђена спољна и унутрашња
хидрантска мрежа. , а због потреба напајања хидрантске мреже на објекту пројектован је резервоар типа
„Дал“ Осечина капацитета од 40м3 са хидрофордким бустер постројењем како би се обезбедио
притисак у мрежи од 3,00 Бара.
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Спољну хидрантску мрежу је планирано организовати прстенасто око објекта, и до резервоара.
Спољашње хидранте планирати као надземне, тако распоређене да обезбеде противпожарну сигурност
целокупног простора предметне парцеле, односно комплекса етно домаћинства.
Према намени и величини објеката предвиђено је постављање унутрашње хидрантске мреже.
Унутрашње противпожарне хидранте поставити на местима где су видни и лако употребљиви.Хидранти
су пречника Ø 50 мм и постављају се на 150 цм од пода просторије. Смештају се у лимене ормаре са
ознаком „H” у којима се налази месингана пожарна славина, пластифицирано црево дужине 15 м и
млазница Ø16 мм.

9. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Целокупну инсталацију извести кабловима са термополастичном изолацијом са полагањем испод
малтера, осим инсталација која се поставља видно по дрвеним деловима конструкције објекта, где треба
поставити проводнике типа Н2XХ. Такву инсталацију поставити или на одстојне обујмице или у
адекватне ПВЦ каналице изабране у складу са енетеријером.
Каблови су типа 3,4x1.5мм2 за инсталацију осветљења, док су за инсталације прикључница 3x2.5мм2 и
5x2.5мм2 у зависности да ли су прикључнице монофазне или трофазне.
Сву електро опрему (прикључнице, сијалична места) извести за монтажу у зид, осим утичница и
светиљки које се постављаји испод трема, које треба да буду за на зид, с тим што светиљке и
прикључнице, које су постављене у купатилу треба да буду такве да су адекватно заштићене од
продора влаге и прашине.
За објекат је предвиђен разводни орман (ИМО), у свему према захтевима надлежне ЕД, са аутоматским
осигурачима као лимитерима, полуиндиректном мерном групом за мерење потрошње електричне
енергије. Новопостављени орман (ИМО) је израђен од самогасивог изолационог материјала, типске
израде и производње у степену заштите ИП54, а у свему према захтевима надлежне ЕД. Напајање овог
ИМО извршити у складу са захтевима надлежене електродистрибуције као у графичком прилогу
Техничких услова за прикључење на електроенергетску мрежу. У објекту, непосредно поред улазних
врата , као у графичкој документацији, поставити ГРТ, (главну разводну таблу) за цео објекат. Напајање
ГРТ извршити похемно каблом ПП00 4x120 мм2 од КПК, који је постављен на фасади објекта до ГРТ.
За комплекс под називом „НАША ПРИЧА“, предвиђено је поставјање 7 разводних табли и ормана:
1. РО-1 – разводни орман у сутерену објекта, намењен за напајање општих потрошача у том делу
објекта. Инсталисана снага овог разводног ормана је 16kW а једновремена 9,6kW. Напојни кабл за овај
разводни ормана је типа Н2XХ 5x10мм2;
2. РО-2 – разводни орман кухиње, намењен за напајање технолошких потрошача у том делу објекта.
Инсталисана снага овог разводног ормана је 82kW а једновремена 61,5kW. Напојни кабл за овај
разводни ормана је типа Н2XХ 4х50+ Н2XХ 1х35мм2;
3. РО-3 – разводни орман машинске опреме, намењен за напајање свих машинских потрошача у
објекту. Инсталисана снага овог разводног ормана је 36,38kW а једновремена 25,47kW. Напојни кабл за
овај разводни ормана је типа Н2XХ 5х16мм2;
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4. РО-4 – разводни орман у приземљу објекта, намењен за напајање општих потрошача у том делу
објекта. Инсталисана снага овог разводног ормана је 18,5kW а једновремена 12,03kW. Напојни кабл за
овај разводни ормана је типа Н2XХ 5х6мм2;
5. РО-5 – разводни орман у спратном делу објекта, намењен за напајање општих потрошача у том делу
објекта. Инсталисана снага овог разводног ормана је 45,5kW а једновремена 20,48kW. Напојни кабл за
овај разводни ормана је типа Н2XХ 5х10мм2;
6. РО-6 – разводни орман спољне расвете целог комплекса. Инсталисана снага овог разводног ормана
је 5,72kW а једновремена 5,72kW. Напојни кабл за овај разводни ормана је типа ПП00 5х6мм2;
7. РО-7 – разводни орман надстрешнице за напајање потрошача опште намене у вовм простору.
Инсталисана снага овог разводног ормана је 8,0kW а једновремена 4,0kW. Напојни кабл за овај
разводни ормана је типа ПП00 5х6мм2;
Укупна инсталисана снага потребна за цео комплека је 212,10kW, док је очекивана једновремена снага
за све потрошаче на овом простору 106,05kW. За мерење утрошене електричне енергије потребно је
предвидети полуиндиректну мерну групу са пратећом опремом, коју треба посатвити према условима
надлежене ЕД.
Спратне табле су лоциране према најоптималнијем месту у погледу захтева за напајњем потрошача.
Систем заштите од индиректног напона додира је, уземљењем помоћу појединачног
уземљивача.Заштита од директног напона додира постигнута је избором одговарајуће опреме која је
уграђена.Као допунска мера заштите, урадити додатно изједначење потенцијала у мокрим чворовима,
где је потребно поставити ПС-49 кутије, на које је повезати све металне масе водовада и канализације и
ПЕ шина у помоћној разводној табли. Повезивање извести изолованом једножилним проводником
П/ФЈ 1х6мм2 постављеним у зид, испод малтера.
У улазном делу објекта је предвиђена Главна сабирница за изједначење потенцијала СИП спојена са
темељним уземљивачем. Све металне масе објекта, телефонска, телевизијска и др.инсталације треба
повезати на на сабирнице за изједначење потенцијала.
Предвиђена је класична громобранска инсталација објекта, постављењем траке или ужета по крову и
спусних проводника у бетонским стубовима објекта. Темељни уземљивач је и уземљивач громобранске
инсталације

10. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Објекат ресторана који ће припадати комплексу Етно домаћинства „Наша прича“ ће бити
опремљен следећим телекомуникационим и сигналним инсталацијама:
- инсталацијом структурног каблирања
- инсталацијом ТВ развода
- инсталацијом система за детекцију и дојаву пожара
Инсталација структурног каблирања ће пружити могућност приступа Internet-у у објекту
ресторана. Путем Interneta је могуће гостима пружити услугу праћења ТВ канала кабловских
провајдера. У објекту ресторана ће постојати мала кућна телефонска централа 3/16, са
локалима у собама и пословном делу објекта. Концентрација инсталације структурног
каблирања ће бити постављена у рек орману у простору рецепције.
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Инсталација ТВ развода повезује утичнице за прикључење RF улаза телевизора. Све ТВ
утичнице у објекту се повезују у форми звезде на излаз појачала. Појачало се поставља у
орман концентрације телекомуникационих инсталација у објекту Ресторана. На улаз појачала
се уводи сигнал са UHF антене за праћење ТВ канала у земаљском DVBT-2 систему или
сигнал од кабловског дистрибутера - DVBC.
У објекту Ресторана се предвиђа адресабилан, микропроцесорски контролисан систем
сигнализације пожара. Систем ће надгледати све просторије, сем мокрих чворова. Централа ће
бити постављена на зид у простору рецепције, где ће се налазити дежурно лице.
11. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
За објекат се пројектују термотехничке инсталације грејања, климатизације и вентилације,
према потребама простора и то приказано према етажама објекта на следећи начин:
-

СУТЕРЕН

У кухињи је предвиђена климатизација простора са посебним системом за одвођење и обраду
отпадног ваздуха и масних пара преко система кухињске напе и одговарајућих филтера,
вентилатора и вентилационих канала.
Простор трпезарије се мора грејати и хладити према потреби, што је предвиђено помоћу
топлотних пумпи са ВРФ изведбе, преко плафонских касетних фан цоил уређаја.
Вентилација трпезаријског простора се изводи каналским разводом у спуштеном плафону
простора, преко вентилационе клима коморе која поседује рекуператор топлоте и као додатак
каналски ВРФ фан цоил уређај. Извор енергије за напајање каналског фан цоил уређаја коморе
је топлотна пумпа ВРФ изведбе смештена напољу, уз објекат, снаге око 7 кЊ.
У сутерену се изводи и принудна вентилација тоалета.
-

ПРИЗЕМЉЕ

У приземљу објекта, простор свечане сале се климатизије помоћу ВРФ топлотних пумпи и
касетних фан цоил уређаја у спуштеном плафону. Такође се простор мора вентилирати, и
пројектује се принудна каналска вентилација, са клима комором за обраду ваздуха, са
рекуператором и каналским ВРФ фан цоил уређаје. Извор енергије за клима комору је топлотна
пумпа. Соба за особе са посебним потребама је климатизована, и пројектује се принудна
вентилација тоалета.
-

СПРАТ

На спрату објекта су предвиђене собе (апартмани) за госте, који се морају грејати и хладити. То
ће бити обезбеђено помоћу ВРФ топлотних пумпи, са фан цоил каналским уређајина који ће
бити уграђивани у спуштени плафон, на најпогоднијем месту у простору. Капацитети опреме
бирају се према срачунатим термичким потребама простора.
Тоалети се принудно вентилирају уградњом аксијалних вентилатора. Грејање тоалета се
обезбећује помоћу цевастих сушача пешкира са уграђеним електро грејачима.
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12. ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА
Предрачунска вредност овог објекта износи 49.148.146,31 динара.

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Број техничке документације:
Место и датум:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.6.1. ПРИКАЗ ПРОЈЕКТОВАНИХ НАМЕНА И ПОВРШИНА

Основа Сутерена
Број

Намена

Под

O
(m)

P (m2)

1

Степениште

Кер.плочице

12.90

10.35

2

Ходник

Кер.плочице

14.14

8.35

3

Ходник

Кер.плочице

20.80

13.35

4

Кухиња

Кер.плочице

40.40

48.93

5

Трпезарија

Кер.плочице

30.16

48.38

6

Остава

Кер.плочице

10.00

6.00

7

Депо за опрему за
рекреацију

Кер.плочице

10.00

6.00

8

Депо за бицикле и
сигуросну опрему

Кер.плочице

10.00

6.00

9

Мушки WC

Кер.плочице

9.88

3.75

10

Женски WC

Кер.плочице

9.88

3.75

11

Ходник

Кер.плочице

7.22

3.16

12

WC за запослене

Кер.плочице

9.88

3.75

13

Гардероба

Кер.плочице

12.76

6.20

14

Остава

Кер.плочице

16.40

12.82

15

Просторија за
термомашинске
инсталације

Кер.плочице

12.46

8.67

16

Тераса

Кер.плочице

33.16

33.32

Нето грађевинска површина етаже

m2

222.78

Нето површина етаже

m2

216.10

Бруто површина етаже

m2

265.43
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Основа Приземља
Број

Намена

Под

O
(m)

P (m2)

1

Улазни ходник

Кер.плочице

12.90

10.35

2

Сала

Кер.плочице

47.12

110.83

3

Шанк

Кер.плочице

19.36

17.14

Кер.плочице

43.87

93.37

Кер.плочице

9.90

5.17

Кер.плочице

12.90

10.35

m2

247.21

4

5
6

Тераса Видиковац за
излетнике
WC за особе са
посебним
потребама
Степениште

Нето грађевинска површина етаже

Нето површина етаже

m2

239.79

Бруто површина етаже

m2

299.96

Под

O
(m)

P (m2)

Основа Спрата
Број

Намена
Соба С1

2

Соба

Плочице

15.20

13.30

3

Купатило

Плочице

11.66

8.49

Укупно Соба С1

21.79

Канцеларија К
4
5

Канцеларија

Плочице

WC

Плочице

26.10
8.52

Укупно Канцеларија К

20.31
3.53
23.84

Соба С2
6
7
8

Ходник

Плочице

Соба

Плочице

Купатило

Плочице

7.87
13.26
8.49

3.47
10.94
4.28
18.69

8.75
14.12
8.49

4.61
12.46
4.28
21.35

Укупно Соба С2
Соба С3
9
10
11

Ходник

Плочице

Соба

Плочице

Купатило

Плочице

Укупно Соба С3
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Соба С4
12
13
14

Ходник

Плочице

Соба

Плочице

Купатило

Плочице

8.85
14.24
8.49

Укупно Соба С4

4.74
12.67
4.28
21.69

Соба С5
15
16
17

Ходник

Плочице

Соба

Плочице

Купатило

Плочице

6.00
22.22
8.02

2.25
19.94
3.71
25.90

2.32
19.98
3.71
26.01

Укупно Соба С5
Соба С6
Ходник

Плочице

Соба

Плочице

Купатило

Плочице

6.10
22.22
8.02

Плочице

24.50

15.76

Нето грађевинска површина етаже

m2

175.03

Нето површина етаже

m2

169.78

Бруто површина етаже

m2

225.00

Нето површина објекта

m2

625.67

Бруто површина објекта

m2

790.39

18
19
20

Укупно Соба С6
1

Ходник

УКУПНО ОБЈЕКАТ

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Број техничке документације:
Место и датум:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
15С т р а н а
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16С т р а н а

Објекат Етно домаћинства Су+Пр+1
2%

LETNJIKOVAC SA ROŠTILJOM

ГЛ 2

ГЛ 1

3%

2%

3.5 %

КО Брајковац

3.5 %

6

ГЛ 3
камин

Р 1 : 2000

3%

OBJEKAT ETNO DOMAĆINSTVA

3.5 %

2%

1.5 %

ГЛ 4

2%

2%

ODMOR, IGRA DECE,
BORAVAK U PRIRODI

2%

2%

REKREACIJA I SPORT

1.5

%

IZLETNIČKA ZONA

Легенда :
Граница Кат. парцела (ГП)
Границе суседних парцела
NADSTREŠNICA
6

Објекат Етно домаћинства
Су+Пр+1

1%

камин

1.5

%

Грађевинска линија (ГЛ)
Регулациона линија (РЛ)
Колско пешачки прилаз
vodena akumulacija

1.5

%

±0.00 Кота приземља (0,00)
172,50
Биро за пројектовање

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

2%

1%

Инвеститор :

''Rotring''

''НАША ПРИЧА'', Брајковац

2%

Објекат :

Објекат Етно домаћинства Су+Пр+1

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

СИТУАЦИЈА

Пројектант : Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 2000

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

1.1

СИТУАЦИЈА

1 : 1000

2%

LETNJIKOVAC SA ROŠTILJOM

3.5 %

3%

2%

3.5 %

6

2%

3.5

%

2%

1.5 %

3%

OBJEKAT ETNO DOMAĆINSTVA

:

''Rotring''
6

:

:
:

1-

:
:

172,50

(0,00)

.

:

1 : 1000

:

.

. 317 7491 04

2021.

:

1.2

2

Основа
ТЕМЕЉА

A

Б

В

Г

Д

Ђ

5

4

3

1

1
2

Биро за пројектовање

5

Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

2

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА ТЕМЕЉА

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

2

2

Основа
СУТЕРЕНА

A

Б

В

Г

Д

Ђ

5
14
13
4

5
11

12

-3.18

8

10

16
3

9
3

2
18*16,5/27.5

7

-3.18

6

1
1

1
2
4

15
Биро за пројектовање

5

Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

11*15/27.5

2

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА ТЕМЕЉА

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

3

2

Основа
ПРИЗЕМЉА

A

Б

В

Г

Д

Ђ

5

4

2

7
6
3

±0.00
172,66

4

5
21*18/27.5

6

±0.00
172,66

1

1
2

камин

3

1
±0.00
172,66

5

Биро за пројектовање

''Rotring''

8*16/27.5

8.3%

Инвеститор :

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

8.3%

8.3%

2

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

4

2

Основа СПРАТА

A

Б

В

Г

Д

Ђ

5
19

+4.00

18

20

С6 С5

15

16

17

4
14

11

13

10
12

С4 С3

9

С2

6

3
+4.00

1

7

K

С1

8

1

1

2
2

5

3
4

2

1

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА СПРАТА

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

5

2

Основа КРОВА

A

Б

В

Г

Д

30

30

30

30

30

5

Ђ

30

30

30

30

30

30

30

4

3
30

1
2

1

30

30

30

30

30

30

2

30

1

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА КРОВА

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

6

ПРЕСЕК 1 - 1
A
+10.59

Б

В

Г

Д

Ђ

+10.59

+9.56

+7.70

+7.70

+4.00

+4.00

±0.00
172,50

±0.00
172,50

-1.00
171,50

-3.02

-3.02

-3.94

-3.94

-2.93

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ПРЕСЕК 1 - 1

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

7

5

2

4

3
+10.59

ПРЕСЕК 2 - 2

5

+10.59

+9.56

+7.70

+7.70

+4.00

+4.00

±0.00
172,50

±0.00
172,50

-1.15
171,35

-3.02

-3.02

-3.94

-3.94

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ПРЕСЕК 2 - 2

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

8

ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
A

Б

В

Г

Д

Ђ

+10.59

+9.56

+7.70

±0.00
-3.94

-3.94
-4.74

-4.74

+0.80

+0.80
±0.00

+4.00

+2.35

±0.00

±0.00
172,50

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

9

ЈУЖНИ ИЗГЛЕД
2

1

3

4

5

+10.59

+9.56

+7.70
-3.94
-4.74

±0.00

+0.80

+0.80
±0.00

±0.00
+4.00

+3.50

+3.50
+2.70

+2.70
-3.20

+2.70

-3.25

+2.70

±0.00
172,50

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ЈУЖНИ ИЗГЛЕД

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

10

Ђ

Д

Г

ИСТОЧНИ
ИЗГЛЕД
A

Б

В

+10.59

+9.56

+7.70
-3.94

-3.94
-4.74

-4.74

±0.00

+0.80

+0.80

+4.00
±0.00

+0.80

±0.00

±0.00
172,50

-2.93

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

11

5

4

3

2

СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД

1

+10.59

+9.56

+7.70
-3.94

-3.94
-4.74

-4.74
±0.00

+0.80

+0.80

+4.00
±0.00

±0.00

±0.00
172,50

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Етно домаћинство

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД

Пројектант :

Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

12
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1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
Инвеститор:

Јелена Милошевић
Услуге смештаја Етно домаћинство
''НАША ПРИЧА'', Брајковац

Објекат:

Помоћни објекат - Летњиковац
КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац

Врста техничке
документације:

ИДР - Идејно решење

За грађење / извођење
радова:

НОВА ГРАДЊА

Пројектант:
Одговорно лице пројектанта:
Печат:

Биро за пројектовање ''РОТРИНГ'', Лазаревац
Миодраг Минић
Потпис:

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
1С т р а н а
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.

Насловна страна дела пројекта

1.2.

Садржај пројекта архитектуре

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.4.

Изјава одговорног пројектанта

1.5.

Текстуална документација

1.6.

Нумеричка документација

1.7.

Графичка документација

2С т р а н а
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука
УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19.) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду појединачног пројекта који је део : ИДР – Идејно решење за изградњу објекта :
Помоћни објекат - Летњиковац на кат. парцели КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО
Брајковац одређује се:

Пројекат архитектуре
Злата Жујовић, дипл.инж.грађ. .............................................

317 7491 04

Пројектант:
Одговорно лице/ заступник:

Биро за пројектовање ''РОТРИНГ'', Лазаревац
Миодраг Минић

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант Пројекта архитектуре који је део ИДР – Идејно решење за изградњу објекта:
Помоћни објекат - Летњиковац на кат. парцели КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО
Брајковац

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
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 прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Број техничке документације:
Место и датум:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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15.1
1.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет техничке документације је Идејно решење за изградњу објекта : Помоћни објекат Летњиковац на кат. парцели КП 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац .
Помоћни објекат - Летњиковац је слободно стојећи, габарита 9,90 м х 11,65 м, спратности
објекта Пр и састоји се од терасе са роштиљом и пушнице за сушење меса и месних
прерађевина.
Кров објекта је сложен, четвороводни са посебним делом изнад пушнице и биће изведен са
класичном дрвеном конструкцијом. Нагиб кровних равни је 300 са кровним покривачем од
фалцованог црепа. Носећа конструкција је дрвена са гредама и стубовима и зиданим делом
пушнице и роштиља.
Приликом израде пројекта се водило рачуна о рационалности конструкције и уграђених
материјала како би изградња објекта била што економичнија.

2. ИНВЕСТИТОР:

Јелена Милошевић
Услуге смештаја Етно домаћинство
''НАША ПРИЧА'', Брајковац.

3.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКТА
Предметни објекат се налази на локацији која се планира за изградњу комплекса руралног
туризма у оквиру Етно домаћинства ''НАША ПРИЧА'' у Брајковцу. Комплекс се састоји од
катастарских парцела 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац. Наведене
парцеле, које ће се кроз усвајање Урбанистичког пројекта формирати као јединствена
катастарска парцела, се простиру у правцу Југозапад - Североисток, терен је у паду око 5%, на
делу где се планира изградња предметног објекта, a ± 0,00 одговара апсолутној коти терена
+173,00.
Парцела припада зони „пољопривредно земљиште“ ван грађевинског подручја, а у оквиру
потенцијалне туристичке зоне.
За парцеле је издата Информација о локацији III-03 бр. 350-325/2021 од 09.07.2021. године.

4.

ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА
Предметни објекат се гради на будућем комплексу руралног туризма у оквиру Етно домаћинства
''НАША ПРИЧА'' у Брајковцу. Комплекс се састоји од катастарских парцела 1821/1, 1821/2, 1821/3,
1821/4 и 1821/5 све КО Брајковац. Планирани објекат је слободно стојећи габарита 9,00 м х 11,65
м, по спратности је Пр, са садржајима у складу са наменом објекта.
Приземље објекта се састоји од терасе са роштиљом и пушнице за сушење меса и месних
прерађевина.. Нето површина приземља износи 77,62 m2 а бруто површина износи 91,48 m2.
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5.

ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ
Кров објекта је сложен, четвороводни са посебним делом изнад пушнице и биће изведен са класичном
дрвеном конструкцијом. Нагиб кровних равни је 300 са кровним покривачем од фалцованог црепа.
Носећа конструкција пушнице су зидови од пуне цигле дебљине 12 цм, обзидани притесаним каменом.
Носећа конструкција изнад терасе и роштиља је од дрвених греда и стубова од листопадне грађе прве
класе.

Темељи објекта су тракасти темељи од армираног бетона који се армира у две зоне – у зони
темељне траке и на врху темељних греда, који оптерећење од објекта прослеђују у тло.
6.

ОПИС ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ ОБЈЕКТА
Завршна обрада зидова пушнице је обзиђивање притесаним каменом а дрвена конструкција је
заштићена премазом у складу са прописима и завршним безбојним лаком. Подови се раде
равњајућим слојем са подном облогом од камених плоча дебљине 3 – 5 цм.

7. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА
Објекат се ради класичним материјалима : Кровни покривач цреп на класичној дрвеној носећој
конструкцији. Зидови пошнице су од пуне цигле дебљине 12 цм, обзидани притесаним
каменом. Носећа конструкција је од дрвених греда и стубова од листопадне грађе прве класе.
Темељи објекта се раде од армираног бетона МБ 25.
Тракасти темељи и остали елементи објекта који се раде од армираног бетона су марке Ц25/30
(МБ 30) армирани арматуром Б500Б (РА 400/500) а подови су армирани завареним
арматурним мрежама Б500Б (МА 500/560).
8. ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА
На локацији не постоје инсталације градског водовода, па ће планирани објекат бити
прикључен на сопствени бунар опремљен одговарајућо
електромашинском
опремом.инсталацију градског водовода на основу услова издатим од стране комуналне
организације.
У оквиру објекта изводе се инсталације водовода и канализације. Спојеви водоводне
инсталације изводе се помоћу одговарајућих фазонских комада у складу са важећим
стандардима који важе за ову област.
9. ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
На предметној парцели не постоји јавна фекална канализациона мрежа, па је предвиђена
изградња - водонепропусне септичке јаме.
Канализациона мрежа у објекту се ради од ПВЦ цеви и фазонских комада одговарајућег
пречника са спојем појединих делова помоћу одговарајућих гумица. Мрежа се монтира са
одговарајућим падовима а у дну сваке вертикале ради се ревизија која омогућава чишћење код
евентуалних загушења мреже.
Канализационе цеви у земљи раде се у слоју песка како би се избегла механичка оштећења,
цеви се уграђују са потербним падовима и прикључују на водонепропускну септичку јаму.
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10. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У предметом објекту изводе се електроенергетске инсталације. Електроинсталација се на
електро мрежу повезује преко главног објекта Етно домаћинства и за исту није предвиђен
засебан главни разводни ормар ГРО већ само спратна табла са потребним бројем аутоматских
осигурача као заштита од прекомерних струја и електричних удара аутоматским искључењем
напајања.
Електрична инсталација изводи се кабловима 3*2,5 mm који су положени у зидовима испод
малтера, у свему према важећим стандардима. Прекидачи серијски и наизменични постављају
се на висини од 1,5 m изнад подова.
11. ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА
Предрачунска вредност овог објекта износи 3.345.000,00 динара.

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Број техничке документације:
Место и датум:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.6.1. ПРИКАЗ ПРОЈЕКТОВАНИХ НАМЕНА И ПОВРШИНА

Летњиковац
Број

Намена

Под

O (m)

P (m2)

1

Летњиковац - тераса

Кер.плочице

34.40

71.76

2

Роштиљ, пушница

Кер.плочице

10.30

5.86

Нето површина етаже

m2

77.62

Бруто површина етаже

m2

91.48

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:

Број техничке документације:
Место и датум:

Злата Жујовић, дипл.инж.грађ.
317 7491 04
Потпис:

У01/021
Лазаревац, Новембар 2021. године
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ГЛ 3

Летњиковац са роштиљом Пр

LETNJIKOVAC SA ROŠTILJOM

2%

ГЛ 1

ГЛ 2

ГЛ 4

3%

2%

3.5 %

КО Брајковац

3.5 %

6
камин

Р 1 : 2000

3.5 %

2%

1.5 %

3%

OBJEKAT ETNO DOMAĆINSTVA

2%

2%

ODMOR, IGRA DECE,
BORAVAK U PRIRODI

2%

2%

REKREACIJA I SPORT

1.5

%

IZLETNIČKA ZONA

Легенда :
Граница Кат. парцела (ГП)
Границе суседних парцела
NADSTREŠNICA
1%

Летњиковац са роштиљом Пр

.5 %

1

Грађевинска линија (ГЛ)
Регулациона линија (РЛ)
Колско пешачки прилаз
vodena akumulacija

1.5

%

±0.00 Кота приземља (0,00)
172,50
Биро за пројектовање

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

2%

1%

Инвеститор :

''Rotring''

''НАША ПРИЧА'', Брајковац

2%

Објекат :

Летњиковац са роштиљом Пр

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

СИТУАЦИЈА

Пројектант : Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 2000

Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

1.1

СИТУАЦИЈА

1 : 1000

2%

LETNJIKOVAC SA ROŠTILJOM

3.5 %

3%

2%

3.5 %

6

2%

3.5

%

2%

1.5 %

3%

OBJEKAT ETNO DOMAĆINSTVA

:

''Rotring''
:

:
:

1-

:
:

172,50

(0,00)

.

:

1 : 1000

:

.

. 317 7491 04

2021.

:

1.2

ЛЕТЊИКОВАЦ
Основа ТЕМЕЉА
A

Б

В

Основа ПРИЗЕМЉА
Г

A

4

4

3

3

1

Г

1

2

2

1

1

2

В

2

2

1

Б

1

2
Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Летњиковац

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

Пројектант : Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100 Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

2

ЛЕТЊИКОВАЦ
Основа KРОВА

Основа ПУШНИЦЕ
Б

В

A

Г

Б

В

Г

2

2

30

A

30

30

30

30

4

4

3

3

1

1

1

1
30

30
2

30

2

1

1

2
2

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Летњиковац

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ОСНОВА КРОВА

Пројектант : Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100 Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

3

ЛЕТЊИКОВАЦ

ПРEСЕК 1-1

ПРEСЕК 2-2
+5.58

+5.32

+5.32

+5.32
+4.54

+4.21

+2.48

+2.48

+2.48

+2.48

±0.00
173,00

±0.00
173,00

±0.00
173,00

±0.00
173,00

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

Биро за пројектовање
Инвеститор :

''Rotring''

Јелена Милошевић пр
Услуге смештаја Етно домаћинство

''НАША ПРИЧА'', Брајковац
Објекат :

Летњиковац

Врста :

ИДР - Идејно решење

Део :

1 - Пројекат архитектуре

Цртеж :

ПРЕСЕЦИ

Пројектант : Злата Жујовић дипл.инж.грађ. Л.Бр. 317 7491 04

Размера 1

: 100 Датум : Новембар 2021.

Цртеж :

4

ЛЕТЊИКОВАЦ
Улична фасада

Бочна фасада
+5.58

+5.32

+5.58

+5.32

+5.32
+4.54

+4.21

-6.10

-7.00
-7.70

-6.80
+2.48

+2.48

+0.90

+0.90

+0.90

+0.90
±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00
173,00

±0.00
173,00

Дворишна фасада

Бочна фасада

+5.58
+5.32

+5.32

+5.32

+4.54
+4.21

+3.35

+2.48

+2.48
+2.65
+0.90

+0.90

+0.90

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00
±0.00
173,00

±0.00
±0.00
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1

UVOD

Na osnovu prihvaćene ponude od Investitora Jelena Milošević pr, Usluge smeštaja Etno domaćinstvo
„NAŠA PRIČA“, Brajkovac, Privredno društvo „Project kop d.o.o. iz Beograda je izvelo geotehničke
istražne radove i izradilo „Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje objekta „Etno domaćinstvo
„NAŠA PRIČA“ iz Brajkovca“.
U okviru izrade objekata za Etno domaćinstvo u naselju Brajkovac, na teritoriji gradske opštine
Lazarevac, koji se sastoji iz Objekta etno domaćinstva, internih saobraćajnica sa parkingom, sportskih
terena, nastrešnica i vodene akumulacije, izvedeno je inženjersko-geološko kartiranje terena i
prikupljanje i analiza postojeće dokumentacije u cilju izrade Geotehničkog elaborata. Inženjerskogeološko kartiranje terena je uradio Dobrica Damnjanović dipl. inž. geol.
Elaborat, u kojem su definisani geotehnički uslovi izgradnje objekta „Etno domaćinstvo „Naša priča“
iz Brajkovca“, urađen je na osnovu postojeće geološko-geotehničke dokumentacije i inženjerskogeološkog kartiranja terena i izrade istražnih raskopa. Obim istraživanja prilagođen je dosadašnjem
stepenu istraženosti šireg prostora, dok je program geotehničkih istraživanja koncipiran tako da se
teren definiše kao građevinska sredina za Projekat za građevinsku dozvolu.
Geotehnički elaborat je urađen u novembru 2021. godine, na osnovu: inženjersko-geološkog
kartiranja terena i istražnih raskopa, prikupljanja i analize postojeće dokumentacije, te izrade
laboratorijskih opita. Autor Geotehničkog elaborata je Dobrica Damnjanović, dipl. inž. geol., a
saradnik na izradi Dušan Podunavac, dipl. inž. geol.
Geotehnički elaborat se sastoji od 15 (petnaest) strana kucanog teksta i 16 (šesnaest) grafičkih
priloga.
Geotehnička istraživanja usklađena su sa važećim propisima, normativima i standardima za izradu
ove vrste tehničke dokumentacije, kao što su:
-

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl. glasnik RS br. 101/2015, 95/18 – dr. zakon i
40/2021);

-

Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 odluka
US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/21. god.);

-

Pravilnik o sadržini Projekta geoloških istraživanja i elaborate o rezultatima geoloških
istraživanja (Sl. glasnik RS br. 51/96);

-

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i sadržini Projekata za sve vrste geoloških istraživanja (Sl.
glasnik RS br. 45/2019);

Rezultati dobijeni istraživanjima prikazani su kroz tekstualni deo i odgovarajuće grafičke priloge.

2
2.1

OPŠTI PODACI O ISTRAŽNOM PROSTORU I OBJEKTIMA
Geografski položaj istražnog prostora

Područje istraživanja administrativno pripada opštini gradskoj Lazarevac, list 479-2-3 Dudovica,
topografska karta razmere 1:25000.
Lokacija na kojoj će se izgraditi Etno domaćinstvo „Naša priča“, nalazi se u centralnoj Srbiji, u
aluvijalnoj ravni reke Onjeg, 400 m jugozapadno od centra naselja Brajkovac, od Lazarevca udaljeno
oko 13 km.
Granicom Urbanističkog projekta obuhvaćen je prostor površine oko 06.02.02 ha. U pitanju je
kompleks parcela, bez izgrađenih postojećih objekata. Nalazi se na teritoriji opštine Lazarevce K.O.
PROJECT KOP DOO BEOGRAD
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Brajkovac, obuhvata prostor između reke Onjeg i asfaltnog puta Dudovica-Brajkovac-Trbušnica.
Predmetnu lokaciju obuhvaćenu Urbanističkim projektom čine kat. parcele br. 1821/1, 1821/2,
1821/3, 1821/4 i 1821/5 sve u K.O. Brajkovac.
Na slici br. 1, dat je geografski položaj budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ u naselju Brajkovac,
na području gradske opštine Lazarevac.

Slika br. 1 – Geografski položaj Etno domaćinstva „Naša priča“

2.2

Klimatske karakteristike terena

U odnosu na geografsku širinu i karakteristike reljefa u ispitivanom području zastupljena je umereno
kontinentalna klima. Glavni klimatski elementi dati su u odnosu na meteorološku stanicu Valjevo za
period 1961. – 1990. godine.
Za razmatrani tridesetogodišnji period, srednja godišnja suma padavina iznosi 782,2 mm.
Srednjemesečne vrednosti padavina pokazuju da je leto najvlažniji period godine (oko 30 % godišnje
sume padavina), sa srednjim maksimalnim višegodišnjim temperaturama vazduha od 16,7oC, dok je
srednje minimalna višegodišnja temperatura 5,6oC. Jesen je najsušnije godišnje doba godine sa oko
20 % ukupne sume padavina. Godišnji tok relativne vlažnosti vazduha je dosta ujednačen jer razlika u
srednje mesečnim vrednostima iznosi najviše 16 %.
Za naselje Brajkovac, srednje dnevne temperature vazduha su: zimi 1,7°C; proleće 10,1°C; leti 19,5°C;
i u jesen 10,6°C. Srednje mesečne temperature vazduha su najniže u januaru (+0,5°C), a najviše u julu
i avgustu (19,8°C). Apsolutna minimalna temperatura vazduha iznosila je -20°C, a apsolutna
maksimalna je registrovana u julu 2007. godine, kada je izmereno 42°C.
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3

VRSTE I OBIM IZVEDENIH ISTRAŽNIH RADOVA

Geotehnički uslovi izgradnje za buduće Etno domaćinstvo „Naša priča“ u naselju Brajkovac, urađeni
su na osnovu analize postojeće fondovske dokumentacije, inženjersko-geološkog rekognosciranja
terena i izrade istražnih raskopa.

3.1

Analiza postojeće geološke dokumentacije

U široj okolini predmetne mikrolokacije izvedena su istraživanja za različite nivoe planiranja i
projektovanja.
Za potrebe izrade ovog Izveštaja korišćena je dokumentacija dobijena od strane Investitora, a
navedena u tabeli br. 1.
Tabela br. 1 – Spisak korišćene dokumentacije
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elaborat
izradio

Naslov elaborata
OGK list Gornji Milanovac 1:100.000 sa pratećim Tumačem
Inženjersko-geološka istraživanja terena sliva Kolubare i
područja Beograda
Elaborat o rezevama kvarca u aluvijalnim nanosima reke
Onjeg kod Brajkovca
Katastar klizišta i nestabilnih padina sa pratećom
dokumentacijom za područje opštine Lazarevac, Barajevo i
Sopot
Elaborat o rezervama kvarca u aluvijalnim nanosima reke
Onjeg kod sela Brajkovca
Elaborat o rezervama kvarcne sirovine u ležištu Suvi Onjeg
kod Brajkovca
Geotehnička dokumentacija za izgradnju mosta na potoku
Crna reka u mestu Dudovica
Osnovna inženjersko-geološka karta list Gornji Milanovac
1:100 000
Projekat primenjenih geoloških istraživanja kvarca na
istražnom prostoru „Brajkovac“ kod Lazarevca

Godina
izrade

Geozavod

1967-1971.

Geozavod

1974.

Geozavod-nemetali

1984.

Kosovoprojekt

1986.

Geozavod-nemetali

2003.

Jantar grupa

2004.

Geoinstitut

2011.

Geološki zavod
Srbije
Project kop doo
Beograd

2014.
2020.

Na širem prostoru naselja Brajkovac, gde je predviđena izgradnja budućeg Etno domaćinstva „Naša
priča“, je u više navrata geološki istraživan. Na osnovu analize postojeće fodovske i stručne
dokumentacije, može se zaključiti sledeće:
•

U zoni naselja Brajkovac, u okviru ranijih istraživanja, izveden je veći broj istražnih bušotina i
laboratorijskih ispitivanja. Najveći deo ovih istraživanja je izveden za potrebe proučavanja
kvartarnih naslaga kvarca, su: Elaborat o rezevama kvarca u aluvijalnim nanosima reke Onjeg
kod Brajkovca (V. Živkov, D. Obradović, 1985), Elaborat o rezervama kvarca u aluvijalnim
nanosima reke Onjeg kod sela Brajkovca (S. Lajoš, 2003) i Elaborat o rezervama kvarcne
sirovine u ležištu Suvi Onjeg kod Brajkovca (D. Simić, 2004).

•

Svi postojeći geološki i inženjersko-geološki podaci o terenu osnovnih i detaljnih istraživanja,
uz reinterpretaciju svih podataka na sadašnji nivo saznanja, sa malim obimom
novoprojektovanih radova, daje dovoljan fond podataka za sagledavanje inženjerskogeoloških i hidrogeoloških svojstava šireg istražnog prostora u zoni gde je predviđena
izgradnja budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“, na teritoriji gradske opštine Lazarevac.
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3.2

Inženjersko-geološko kartiranje terena

Inženjersko-geološko kartiranje terena je obuhvatilo onaj deo terena koji će biti angažovan za
izgradnju budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“.
Inženjersko-geološko kartiranje terena, koji će biti angažovan za izgradnju budućeg Etno
domaćinstva „Naša priča“, je obavljeno je početkom novembra 2021. godine od strane Dobrice
Damnjanović, dipl. inž. geologije. Inženjersko-geološkim kartiranje terena registrovane su sve pojave
koje su nastale u toku stvaranja reljefa na širem istražnom prostoru budućeg Etno domaćinstva
„Naša priča“. Takođe, registrovane su sve druge interesantne pojave sa aspekta inženjerskogeoloških i hidrogeoloških uslova za izgradnju budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“, a odnose se
na karakteristične morfološke oblike: terase, pregibi u reljefu, debljinu terasnih sedimenata, debljinu
aluvijona reke Onjeg i stanja stabilnosti terena, kao i eventualno registrovanje podzemnih voda u
postojećim bunarima.
Kao podloga za inženjersko-geološko kartiranje korišćena je topografska osnova 1:1.000 za širi
istražni prostor.

3.3

Izrada istražnih rakopa

Istražni raskopi su izvedeni u cilju detaljnog definisanja geoloških karakteristika terena istražnog
prostora, budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“. Determinacija geološkog sastava je izvršena
inženjersko-geološkim kartitanjem svih elemenata istražnih raskopa.
Broj i raspored istražnih raskopa je usklađen tako da su pokriveni delovi terena u zoni saobraćajnica i
objekata na prostoru budućeg Etno domaćinstva “Naša priča“. Ukupno je izvedeno dva istražna
raskopa, dubine 4.0 - 5.0 m. Istražni raskopi su izvedeni u cilju definisanja geoloških karakteristika
terena za izgradnju objekata i geomehaničkih karakteristika materijala u posteljici interne
saobraćajnice. Determinacija geološkog sastava je izvršena inženjersko-geološkim kartitanjem zidova
istražnog raskopa i iskopanog materijala. Istražni raskopi su izvedeni mašinski, bagerom.
Zatrpavanje istražnih raskopa je vršeno nakon kartiranja stranica raskopa, a materijal za zatrpavanje
je bio prethodno iskopani materijal.
Lokacije izvedenih istražnih raskopa (R-1 i R-2) prikazane su na prilogu br. 1.1.b, dok su položaj i
dubina izvedenog raskopa dati su na prilozima br. 3.1 i br.3.2.

3.4

Kartiranje istražnih raskopa

Detaljno inženjerskogeološko kartiranje zidova istražnih raskopa i iskopanog materijala, obavljeno je
sukcesivno sa izradom istražnih raskopa.
Pored definisanja pojedinih litoških članova, konstatovanja njihove debljine, ovim istražnim radom
izvršeno je i makroskopska ocena osnovnih geotehničkih karakteristika kao što su plastičnost,
poroznost, strukturne i teksturne karakteristike kao i ocena stišljivosti.
Kontinuirano kartiranje stranica raskopa i iskopanog materijala je izvršeno u toku iskopa i
neposredno po njegovom završetku. Rezultate kartiranja istražnih raskopa prikazani su
odgovarajućoj dokumentaciji.
Lokacije istražnih raskopa, su geodetski snimljene GPS Garmin a njegove kordinate, kote, dubine i
NPV date su u tabeli 2.
Tabela br. 2 – Kote i kordinate raskopa
Oznaka raskopa
R-1
R-2

X
4 905 572,36
4 905 218,29

Y
7 446 681,48
7 446 472,02

Kote terena (m)
171.77
163.05

PROJECT KOP DOO BEOGRAD

Dubina raskopa (m)
5,20
4,20

NPV (m)
-
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4
4.1

OSNOVNE ODLIKE TERENA
Morfološke i hidrološke odlike terena

Šire istražno područje za izgradnju budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ u Brajkovcu, u
geomorfološkom pogledu pripada zapadnim padinama Bukulje, koje se sa Bukulje spuštaju do reke
Ljig i Kolubare, sa prosečnim apsolutnim visinama, koje se kreću u rasponu od 482 mnv, Orlovica do
128 mnv, jugozapadno od Brajkovca i Dudovice, deo kod reke LJig.
Na samom prostoru naselja Brajkovca, širi istražni prostor budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“, u
geomorfološkom smislu predstavlja blago podrucje, čija uzvišenja ne prelaze nadmorsku visinu od
220 m (u severoistočnom delu), odnosno, pripada blago brdovitom centralno-šumadijskom tipu
terena.
Najistaknutije morfološke oblike koji okružuju istražni prostor ili su delimično u njemu čine obodni i
izvorišni delovi terena reka Onjeg, Suvi Onjeg i Crnisava. Takođe ističu se Kik (291 m), Vrletna strana
(298 m), Dubovo Brdo (334 m), Gradinska (298 m), Debelo Brdo (248 m) i Krivaja (312 m).
Na razuđenim padinama od Bukulje do reke Ljig, useklo se veći broj potoka, sa strmijim dolinskim
stranama, naročito u izvornom delu, najvećim delom su pod šumom i sa pojavama klizanja i
jaružanja.
Glavni vodotok istražnog prostora je reka Onjeg čije slivno područje ima površinu od oko 55 km2.
Onjeg prima kao pritoke Crnišavu, Babinu reku, potok Pločnik sa pritokom od Malog Visa, Krivaju,
Kamenicu, Murgovac i Suvi Onjeg. Onjeg pripada slivu reke Ljig, a nadalje Savi i preko Dunava,
crnomorskom slivu.
Reka Onjeg i reka Ljig, čini glavnu hidrografsku mrežu šireg područja istraživanja i zbog dobrih
hidrauličkih veza sa podzemnim vodama, ima ulogu regulatora režima izdanskih voda akumuliranim
u aluvijalnim naslagama.

4.2

Geološka građa terena

Teritorija šireg istražnog prostora za izgradnju budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ u Brajkovcu,
odlikuje se raznovrsnim litološkim sastavom i složenim strukturnim sklopom. Najstarije stene su
otkrivene su severno i istočno od naselja Brajkovac i paleozojske su starosti. Predstavljaju
niskokristalaste stene u području Vagana, koje su na kontaktu sa granitima metamorfisane u stene
višeg stupnja kristaliniteta. U okviru ovog niskokristalastog kompleksa izdvojene su dve kartirne
jedinice: albit-hlorit-muskovitski i sericitski škriljci i peščari, koji izgrađuju njegov najveći deo i
kvarciti, koji se javljaju samo kao manja sočiva. U okviru ovih stena se nalaze i filiti. Starost ovih
tvorevina nije utvrđena faunističkim putem, a na osnovu analogije sa jadarskim paleozoikom
najverovatnije odgovaraju devon – karbonu.

Na području Brajkovca otkrivena je granodioritska masa čiji je kontakt sa starijim formacijama
uglavnom zaplavljen neogenim sedimentima, izuzev zapadnog dela gde je granitoid probio i
metamorfisao paleozojske škriljce. Brajkovački granitoid je izgrađen od andezina, kvarca, mikroklina,
biotita i amfibola, a sreću se još i minerali epidot-coisitske grupe, ortit, sfen, apatit i neprovidni
minerali. Imaju hipidiomorfno zrnastu strukturu.
Sedimenti donje i gornje krede, predstavljeni su različitim tipovima fliša, uglavnom aptskim i albcenomanskim flišem, koji je predstavljen peskovitim sivo-plavim laporcima izdvojenim u tanke
slojeve. Isti se ritmički smenjuju sa glinovitim peščarima, a među ovim sedimentima zastupljeni su i
sivomrki tanko pločasti do listasti, često karbonatni, peščari. Manjim delom su zastupljeni i glinci koji
se na površini terena jako osipaju, dok se katkada u peskovitim laporcima i peščarima javljaju
proslojci glinovitih krečnjaka sa mikrofaunom. Preko njih trangresivno leže turon-senonske, pretežno
karbonatne tvorevine. Najzastupljeniji članovi ovoga fliša su alevroliti, a javljaju se u slojevima

PROJECT KOP DOO BEOGRAD

Str. 6

GEOTEHNIČKI ELABORAT O USLOVIMA IZGRADNJE ETNO DOMAĆINSTVA „NAŠA PRIČA“ IZ BRAJKOVCA

debljine 5 do 15 cm sa izvanredno razvijenom laminacijom. Senonski fliš, predstavljen je serijom
glinovitih peščara, glinaca i laporaca sa izrazitom ritmikom, kao i pločastim krečnjacima.
Neogeni sedimenti stvarani su u tektonski predisponiranim basenima – Pranjanskom,
Gornjomilanovačkom i Mioničkom-belanovičkom. Neogen je predstavljen slatkovodno-jezerskim
tvorevinama srednjeg miocena i brakičnim i slatkovodnim sedimentima gornjeg miocena. Facija
konglomerata i peščara je razvijena u istočnom – Belanovičkom delu basena, a predstavljena je
konglomeratima, slabo razvijenim peščarima, peskovitim glinama i peskovima, a idući ka centru
basena česta su vertikalna i horizontalna smenjivanja ovih sedimenata sa peskovitim glinama i
šljunkovitim peskovima u kojima je izražena kosa i ukrštena slojevitost.
Brakični sarmat je izgrađen od raznobojnih peskova sa proslojcima šljunkova, tamnoplavih peskovitih
i piritičnih glina sa slabijim pojavama lignita, dok se u višim delovima javljaju proslojci glinovitih
laporaca i sočiva laporovitih krečnjaka. Preko opisanih sedimenata leže krupnozrni šljunkoviti
peskovi sa proslojcima intraserijskih konglomerata. Naviše, javljaju se sivo-beli i žućkasti peskovi,
mestimično slabo vezani i šljunkoviti sa proslojcima alevrolita i alevrolitskih i laporovitih glina i
glinovitih laporaca, a u najvišim delovima sarmatske serije preovlađuju sive i zelene laporovite gline
sa interkalacijama tabličastih, mekih glinovitih laporaca.
Značajan deo u okviru istražnog područja pripada kvartarnim sedimentima pleistocenske i
holocenske starosti. Rečne terse su razvijene u dolini Onjega, a naročito se dobro uočavaju na
sastavu Onjega i Ljiga. Usečene su tri rečne terase, a kod svih se uočavaju facije korita i povodnja.
Prva je predstavljena heterogenim šljunkovima, dok se povodanjska facija karakteriše prisustvom
suglina i peskova. Sedimenti facije korita, po pravilu, izgrađuju najniže delove profila rečnih terasa i
predstavljaju vodonosni horizont, dok povodanjske sugline, često lesolikog habitusa, i supeskovi leže
iznad šljunkova, što lepo ilustruje stare dinamičke stadijume rečnih tokova i njihovu evoluciju.
Holocenu pripadaju deluvijalni i fluvijalni sedimenti. Deluvijum se nalazi na brdskim padinama u
okviru razvića neogenih sedimenata. Predstavljen je suglinama, lesolikim deponatima i ređe sitnim
šljunkom. Aluvijalni nanos ima u dolinama svih većih potoka i reka: Onjega i Ljiga, a uočavaju se dve
osnovne facije: Facija korita predstavljena je heterogenim šljunkovima, i povodnja suglinama i
supeskovima i često sa proslojcima i sočivima šljunka. Razviće ovih facija ukazuje na etape u kojima
se nalaze rečna korita.

4.3

Hidrogeološke karakteristike terena

Geološki sklop, litološki sastav i morfologija terena uslovili su i odgovarajuće hidrogeološke odlike
terena. Relativno jednostavan litološki sastav, odnosno strukturni tip poroznosti, uslovljava da su i
hidrogeološka svojstva jednostavna na širem području istražnog prostora za izgradnju budućeg Etno
domaćinstva „Naša priča“ u Brajkovcu.
Kvartarni terasni i aluvijalni sedimenti facije povodnja poseduju superkapilarnu, intergranularnu i
delom prslinsku poroznost. Peskovi i šljunkovi (facija korita) su intergranularne poroznosti i po svojoj
hidrogeološkoj funkciji su hidrogeološki kolektori rezervoari. Hidrogeološke karakteristike ovog
područja su tipične za aluvijalne terene manjih isrednjih reka. U peskovito šljunkovitom kompleksu
aluvijalne ravni formirana je slobodna, zbijena izdan koja je u direktnoj hidrauličkoj vezi sa rekom
Onjeg.
Na podučju naselja Brajkovac, u zoni budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ u hidrogeološkom
pogledu teren izgrađuju slabovodopropusni terasni sedimenti facije povodnja i facije korita, koji po
hidrogeološkoj funkciji predstavljaju hidrogeološke kolektore. Koeficijent filtracije, određen po
USBR-u, iznosi 10-5-10-6 cm/s, što prašinasto peskovite gline PRGt svrstava u slabovodopropusno tlo.
Koeficijent filtracije za prašinasti peskovit šljunak PŠak, određen po USBR-u, kreće se u intervalu 10-110-3 cm/s, što ovu sredinu svrstava u srednje do dobropropusno tlo. U istražnim raskopima, do
dubine od 5.0 m, nije registrovan nivo podzemen vode, a u kopanom bunaru na lokaciji do 8.0 m nije
registrovana podzemna voda, bunar je zarušen bez vode.
PROJECT KOP DOO BEOGRAD
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Sa aspekta izvođenja građevinskih radova, nivo podzemne vode se nalazi na dubini većoj od 8.0 m,
tako da će se iskopi za objekte izvoditi u suvom. Za vreme padavina, moguće se pojave manjih
lutajućih podzemnih voda, pa je potrebno uraditi hidroizolaciju objekta a sa strane prema asfaltnom
putu i drenažu oko objekta.

5
5.1

INŽENJERSKO-GEOLOŠKE ODLIKE TERENA
Inženjersko-geološki sastav

Inženjerskogeološka svojstva vezana su za način postanka, zaleganja i promene kojima su stenske
mase bile izložene od postanka do danas. Fizičkomehanička svojstva jedan od bitnih
inženjerskogeoloških uslova za prognoziranje ponašanja stenskih masa u toku izgradnje budućeg
Etno domaćinstva „Naša priča“ u Brajkovcu, u tesnoj su zavisnosti sa navedena tri činioca. Na osnovu
analize postojeće geološke dokumentacije, inženjerskogeološkim kartiranjem terena i izradom
istražnih raskopa, izdvojeni su različiti litološki članovi koji se karakterišu određenim specifičnim
svojstvima.
Na geotehničkim modelima terena razmere 1:100 (prilozi br. 2.1-2.2), detaljno je prikazan prostorni
odnos litoloških sredina, njihova zastupljenost i debljine na nivou litoloških članova a na
Inženjerskogeološkoj karti. Obzirom da se sve građevinske aktivnosti odvijaju od površine terena,
tako su prikazani i litološki članovi (od mlađih ka starijim).
Prašinasto-peskovita glina PRGdl
Ovi sedimenti izgrađuju blage delove terena prema Onjegu, i pripadaju faciji povodnja rečnih terasa.
Neujednačene su debljine 1.4 – 4.6 m. Boja je žuta i smeđa u svim varijetetima. Po
granulometrijskom sastavu predstavlja peskovitu prašinu koja je mestimično zaglinjena. U podinskim
delovima mestimično je zastupljena sitnozrna šljunkovita frakcija (1 – 2 %). Sadrži sitne konkrecije i
prah CaCO3 (veličina konkrecija 0.5 – 1.0 cm). Oksid Mn javlja se u vidu fleka i oolita.
Retko očuvane primarne strukture makro poroznosti, izražene sitne cevaste poroznosti. Veličina
makropora je 0.2 – 1.0 mm. Masivne su teksture, poluagregatne i agregatne strukture; srednje
stišljiva sredina.
U hidrogeološkom pogledu je slabo propusna sredina - koeficijent filtracije određen po USBR-u iznosi
6.2x10-5 – 9.2x10-7cm/sec. Poroznost je kombinovana (cevasta i intergranularna). U hidrogeološkom
pogledu predstavlja slabo propusnu sredinu. Poroznost je kombinovana. Po hidrogeološkoj funkciji,
jednim delom, predstavlja hidrogeološki kolektor sprovodnik a drugim delom slab hidrogeološki
rezervoar. Prema klasifikaciji tla GN-200 pripada II i III kategoriji zemljišta. Merodavne vrednosti
fizičko-mehaničkih parametara iznose:
c=10-15 kN/m2
Мs =6.000-9.000 kN/m2
=18,50-19,50 kN/m3
=19-23o
Za plitka ukopavanja do 1.0 m, nije potrebno podgrađivanje iskopa. Nivo podzemne vode na dubini
većoj od 8.0 m. Prema GN-200 spada u II a manjim delom i III kategoriju zemljišta.
Peskoviti šljunkovi PŠt
Rasprostranjeni su ispod terasnih prašinasto peskovotih glina, na istom prostoru. Fizičko-mehaničke
osobine terasnih peskovitih šljunkova, su "bliske aluvijalnim ali u proseku bolje zbog bolje složenosti i
zbijenosti sedimenata i dubljeg nivoa podzemnih voda. I ako dosta heterogen materijal, pokazuje
manju anizotropiju od aluvijalnih sedimenata. Valutice su od kvarca, krečnjaka, škriljaca i magmatita.
Zbog prisustva škriljaca su slabozaglinjeni. Sleganja u ovom materijalu su takodje u proseku manja a i
nosivost je prosečno bolja nego u aluvijonu. Pri zasecanju i usecanju visine preko 0,5 m, ako se uđe u
peskove i šljunkove, treba očekivati osipanje. Po ASTM klasifikaciji pripadaju grupi GM.U ovom
materijalu lako se radi ručnim alatima i mašinama. Procenjena debljina maksimum do 1.5 – 2.5 m,
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retko više. Na osnovu izvedenih istraživanja, mogu se usvojiti sledeće vrednosti fizičko-mehaničkih
parametara:
=18-21 kN/m3

=26-33o

c=0-5 kN/m2

Мs =15.000 -25.000 kN/m2

Gline do lapovoite gline (G,LG)j
U podini terasnih sedimenata Onjega, nalaze se neogeni sedimenti. Izgrađuju ih žuti peskovi različitih
granulacija, gline i laporovite gline sa pojavama uglja. Boja je žuto-siva. Osnovna masa bogata je
sočivima karbonatnog praha kao i konkrecijama. Intenzivno je degradirana, izdeljena prslinama, duž
kojih je istaložena siva glina. Slabo je vodopropusna. Cirkulacija vode odvija se uglavnom duž prslina.
Ovi litološki članovi se nalaze ispod terasnih šljunkova i neće biti angažovani prilikom iskopa za
izgradnju Etno domaćinstva, al će se na njih preneti deo operećenja od objekata. Prema GN-200
normama pripadaju II i III kategoriji zemljišta. Merodavne vrednosti fizičko-mehaničkih parametara
iznose:
=18,50-19,50 kN/m3

5.2

=18-22o

c=15-20 kN/m2

Мs =8.000-12.000 kN/m2

Geodinamički procesi i pojave

5.2.1 Proces klizanja
Prethodnim i novim istraživanjima (inženjersko-geološko kartiranje terena u razmeri 1:1000),
utvrđeno je da na širem području budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ u Brajkovcu, ne postoje
aktivna i umirena klizišta, odnosno teren je stabilan.

5.2.2 Seizmičnost terena
Pri određivanju projektnih parametara seizmičnosti korišćen je pravilnik o tehničkim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl. list SFRJ 31/81), kao i njegove kasnije
izmene i dopune navedene u službenim listovima SFRJ br. 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90. Pomenuti
pravilnik i njegove navedene izmene i dopune su i sada važeći.
Na oleatama na seizmološkoj karti SFRJ područje Lazarevca je na različitim oleatama koje prikazuju
očekivane vrednosti seizmičkog intenziteta različito tretirano za povratne periode vremena od 50,
100, 200, 500, 1.000 i 10.000 godina. Korišćenje odgovarajuće oleate seizmološke karte zavisi od
kategorije objekta koji će se graditi na datoj lokaciji.
Na oleati koja se odnosi na povratni period od 50 i 100 godina, seizmički intenzitet iznosi 7o MCS1987 godine, a na oleati sa povratnim periodom od 200 i 500 godina iznosi 8o MCS-1987 godine.
Navedene vrednosti seizmičkog stepena vezane su za prosečno tlo obuhvaćeno izoseistom 8o, zbog
žarišta Svilajnac i Rudnik.
Koeficijent seizmičnosti (literaturne vrednosti), uzima se za srednje tlo i za sledeće stepene
seizmičkog inteziteta iznose, tabela 3:
Tabela br. 3 – Koeficijenti seizmičnosti
Period (godina)
50
100
200
500

Stepen seizmičkog inteziteta (o)
8
8
9
9
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6
6.1

GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE OBJEKTA
Opšti podaci o objektima

Na teritoriji naselja Brajkovac, na katastarskim parcelama K.P. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 i
1821/5 sve K.O. Brajkovac, planirana je izgradnja budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“.
Lokacija za izgradnju Kompleksa objekata budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ se sastoji iz: prilaz,
parking dostava; objekat Etno domaćinstva; izletnička zona-odmor i boravak u prirodi; zona sporta i
rekreacije i vodena akumulacija.
Na parcelama K.P.1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 i 1821/5 sve K.O. Brajkovac, nema izgrađenih
objekata. Predmetna parcela je blagog nagiba prema jugozapadu, zatravnjena, slika br. 2. Apsolutne
kote terena na predmetnim parcelama su između 160.87-174.14 mnv.

Slika br. 2 – deo K.P.1821/1, KO Brajkovac, gde je predviđen objekat Po+Pr+1

Predmetni objekat Etno domaćinstva se gradi na K.P.1821/1, KO Brajkovac. Planirani objekat je
slobodno stojeći približno četvorougaonog oblika, dimenzija 17,71x14,92 m, po spratnosti je
Po+Pr+1, sa sadržajima u skladu sa namenom objekta, (grafički prilozi br.1.1. i br. 2.1-2.2).
Ukupna korisna površina objekta iznosi 623,33 m2, a bruto površina iznosi 777,89 m2.
Predvidjeno je da se fundiranje objekta izvede na temeljima oblika trake, širine B=0.6 i B=0.8 m, kao i
na temeljima oblika samaca dimenzija AxB=1.0x1.0 m i AxB=1.5x1.5 m. Dubinu fundiranja je 1.0-1.2
m od površine terena, zbog nagiba terena.
Podaci o gabaritu objekta i spratnosti, dubini fundiranja i obliku temelja su dobijeni od Biroa za
projektovanje „ROTRING“ iz Lazarevca.
Predpostavljeno projektovana vrednost napona koji će se prenositi od objekta je procenjena na oko
 = 110 kN/m2 za temelje oblika trake i temeljne samce.
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Detaljnim kartiranjem terena šire zone katastarskih parcela K.P.1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 i
1821/5 sve K.O. Brajkovac i pregledom postojeće geološke dokumentacije, došli smo do zaključka da
je ovaj deo terena stabilan.
Kontakt temelja za stambeni objekat, biće ostvaren u sloju PRGt terasne prašinastopeskovite gline,
(videti IG kartu prilog br. 1.2 i geotehnički model terena, prilog br. 2.). Merodavni parametri, na
osnovu laboratorijskih opita iz postojeće dokumentacije, pri geostatičkim proračunima za pojedine
litološke članove su dati u tabeli br. 4.
Tabela br. 4 – Merodavni parametri pri geostatičkim proračunima
Zapreminska
težina  (kN/m3)

Ugao unutrašnjeg
trenja  (o)

Kohezija
c (kN/m2)

Modul stišljivosti Ms
(kN/m2)

PRGt

19.00

21

10

6.000-9.000

PŠt

20.00

27

3

15.000-25.000

(L,G)j

19.00

19

25

8.000-12.000

Litološki članovi

Uslovi izgradnje objekata sa stanovišta geostatičkih karakteristika tla definišu se na osnovu:

6.2

-

analize dozvoljenog opterećenja tla od budućeg objekta,

-

za sračunate nosivosti tla sa novoprojektovanim temeljima, ukupna opterećenja od objekta
po temeljima moraju biti manja ili jednaka nosivosti tla, i

-

analize sleganja tla za opterećenja od izgradnje objekta.

Proračun dozvoljenog opteređenja tla

Proračun dozvoljenog opterćenja koje će se prenositi na tlo preko temeljnih stopa oblika traka
izveden je po našim važećim tehničkim normativima, za slučaj vertikalnog opterećenja temelja.
Fundiranje objekta izvršiće se u sloju terasnih prašinasto-peskovitih glina PRGt, za koje se mogu uzeti
kao merodavni parametri u tabeli br. 4.
Na geotehničkim modelima terena (prilozi br. 2.1-2.2) prikazana je interakcija tla i temelja. Pri tome
je usvojen geotehnički model terena, a za svaku od sredina koje se nalaze ispod temelja definisane
su vrednosti parametara (iz postojeće geološke dokumentacije).
Proračuni su urađeni za temeljne stope oblika trake, širine B=0.60 m i B=0.80 m, kao temeljne stope
oblika samaca AxB=1.0x1.0m i AxB=1.5x1.5 m. Dubina fundiranja za deo objekta bez podruma je
Df=1.0 m.
Rezultati dobijeni proračunima prikazani su u tabeli 5, a sami proračuni dozvoljenog opterećenja tla
dati su u okviru priloga br. 4.1-4.4.
Tabela br. 5 – Vrednosti dozvoljene nosivosti tla
Dubina
fundiranja (m)

Opterećenje po temelju
(kN/m2)

Dozvoljena nosivost tla

Traka širine B=0.6

1.0

110

143.82

Traka širine B=0.8

1.0

110

142.44

samac Ax B=1.0x1.0

1.0

110

172.62

samac Ax B=1.5x1.5

1.0

110

163.42

Dimenzije temeljne stope (m)
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Proračunom dozvoljenog opterećenja tla za temeljne stope oblika trake širine B=0.60 m dozvoljena
nosivost tla ispod temelja iznosi qd= 143.82 kN/m2, za trakaste temelje širine B=0.8 m dozvoljena
nosivost tla ispod temelja iznosi qd= 142.44 kN/m2, a za temelje oblika samaca, dimenzija
AxB=1.0x1.0 m dozvoljena nosivost tla ispod temelja iznosi qd= 172.62 kN/m2, a za temelje oblika
samaca, dimenzija AxB=1.5x1.5 m dozvoljena nosivost tla ispod temelja iznosi qd= 163.42 kN/m2.
Temelji su bezbedni od proloma tla nakon izgradnje objekta, jer su veličine ukupnog kontaktnog
opterećenja po temeljima mnogo manja od dozvoljene nosivosti tla.

6.3

Sleganje tla ispod objekta

Za novoprojektovani stambeni objekat, koja će se fundirati na temeljnim trakama izveden je
proračun konsolidacionog sleganja tla ispod temelja, a po jednačini:

S=

Pz
Ms  H

gde je: S - sleganje (m )
Pz - napon u sredini sloja (kN/m2)
Ms - modul stišljivosti ( kN/m2)
H - debljina stišljivog sloja (m)
Proračuni su urađeni za temeljne stope oblika trake, širine B=0.60 m i B=0.80 m, kao temeljne stope
oblika samaca AxB=1.0x1.0m i AxB=1.5x1.5 m. Dubina fundiranja za objekat Df=1.0 m. Rezultati
dobijeni proračunima prikazani su u tabeli 6.
Tabela br. 6 – Vrednosti sleganja tla
Dubina fundiranja
(m)
Df=1.0

Širina temeljne stope
(m)
Traka širine B=0.6

Predpostavljeno opterećenje
po temelju (kN/m2)
110

Sleganje
s (cm)
1.28

Df=1.0

Traka širine B=0.8

110

1.65

Df=1.0

samac Ax B=1.0x1.0

110

1.16

Df=1.0

samac Ax B=1.5x1.5

110

1.66

Na osnovu računskih dobijenih rezultata sleganja, prognoziramo da će se ispod temelja objekta, za
opterećenje od objekta od 110 kN/m2 za trakaste temelje, umanjeno za opterećenje iskopane
zemlje, ostvariti sleganja tla, reda veličine: s=1.28-1.65 cm, a za isto opterećenje za temeljne stope
oblika samaca, ostvariti sleganja tla, reda veličine: s=1.16-1.66 cm. Diferncijala sleganja su u
granicama predviđenim propisima.

6.4

Geotehnički uslovi izgradnje internih saobraćajnica

Pristupni put počinje od makadamskog puta na zapad i ide do ulaska u kompleks, zemljanim putem.
U okviru samog kompleksa kod Etno objekta Po+Pr.+1, je predviđen parking, a u oviru kompleksa
interne saobraćajnice i staze.
Površinski deo od makadamskog puta na zapad do ulaska u kompleks, kao i na samom kompleksu,
izgrađuju terasne prašinastopeskovite gline PRGt Onjega.
Humizirani deo sredine doseže 0.30 – 0.50 m dubine. Sočivastog načina pojavljivanja, prožeta
mikroprslinama. Prema granulometrijskom sastavu u masi učestvuju prašine sa 62 %, peskovi sa 25
% i gline sa 13 %. Prema Casagrande-ovom dijagramu plastičnosti (wl=43.1 %, Ip=22.5 %) spada u
anorganske gline niske plastičnosi.
PROJECT KOP DOO BEOGRAD

Str. 12

GEOTEHNIČKI ELABORAT O USLOVIMA IZGRADNJE ETNO DOMAĆINSTVA „NAŠA PRIČA“ IZ BRAJKOVCA

Laboratorijskim opitima (Proktorov opit i CBR) za ovaj litološki član, (rađeno za Ibarsku magistralu) se
kreću CBR od 5.2-6.8 %, što ukazuje da je zbijenost podtla nezadovoljavajuća. U cilju povećanja
zbijenosti potrebno je da se izvrši dodatno sabijanje podtla. Proktorovim opitom dobijena je
vrednost zapreminske težine suvih čestica d=16.6-16.9.0kN/m3. Optimalna vlažnost pri kojoj se
postiže maksimalna zbijenost ovog materijala iznosi wоpт = 17.1-18.8%. Nivo podzemne vode na
ovom terenu je bio na dubini većoj od 8.0 m.

6.5

Stabilizacija podtla mehaničkom stabilizacijom

Izgradnja internih saobraćajnica i parking prostora treba da se odvija po fazama, i to:
•

•

•

•

•

6.6

U prvoj fazi treba predvideti uklanjanje pripovršinskog dela terena (humusa), koji je
nepovoljnih fizičko-mehaničkih karakteristika i sa znatnim udelom organskih materija. Debljina
humusnog pokrivača na ispitivanom terenu iznosi od 0.3 – 0.5 m, pa je prosečna debljina
uklanjanja humusa 0.5 m. U okviru prve faze, neophodno je obezbediti stalni geotehnički
nadzor, koji bi trebao na terenu da definise tačnu debljinu uklanjanja humusa.
U okviru druge faze treba izvršiti pripremu tla za izgradnju novoprojektovanih internih
saobracajnica i parking prostora, što podrazumeva pripremu podtla i izradu nasipa. U okviru
pripreme podtla treba izvrsiti zbijanje tla nakon uklanjanja humusa, pri čemu treba postići
modul zbijenost od Ms=10.000 kN/m2±10%. Zbijanje podtla se može izvršiti prelaskom
valjcima, a postignuti stepen zbijenosti treba proveriti opitom kružne ploče, padajućeg tega ili
preko zapreminske težine po Proktoru. Po obodu terena na kojem se predvida izrada parking
prostora, kao i sa obe strane trasa novoprojektovanih internih saobracajnica treba izvršiti
iskop kanala koji treba da služe za sprovođenje prikupljenih, infiltriranih, atmosferskih voda. U
kanale treba postaviti betonske kade ili cevi, kojima će se prikupljena voda kontrolisano
odvoditi do novoprojektovane kišne kanalizacije. Da bi se obezbedilo odvodenje infiltrirane
atmosferske vode ka kanalima, neophodno je da zbijeno podtlo ima pad ka kanalima (2 – 3 %).
Na ovako pripremljenu podlogu treba treba pristupiti izradi nasipa sve do projektovane kote
posteljice. U toku izrade geotehničke dokumentacije za PGD, predložene su dve varijante
izrade nasipa – nasip od peska i šljunka sa „HDPE“ folijom i geotekstilom.
na pripremljeno podtio, nasip treba raditi u slojevima debljine 25-ZO cm uz stabilizaciju
zbijanjem prelaskom teške mehanizacije (valjcima) pri čemu treba postići modul zbijenosti
svakog sloja Ms=15.000kN/m2±10 %, a modul zbijenosti pretposlednjeg sloja treba da iznosi
Ms=20.000kN/m2 ±10 %. Poslednji sloj nasipa (do projektovane kote posteljice) treba uraditi
od tucanika pri čemu treba postići modul zbijenosti od Ms=30.000 kN/m2 ±10 %.
Postignuti stepen zbijenosti svakog sloja treba proveravati opitom kružne ploče, padajućeg
tega ili preko zapreminske težine po Proktoru, a stepen zbijenosti poslednjeg sloja - nasipa od
tucanika, preko opita kružne ploče.

Geotehnički uslovi izgradnje vodene akumulacije

Na jugozapadnom delu kopleksa Etno domaćinstvo „Naša priča“, projektovana je vodena
akumulacija. Teren na ovom delu u površinskom delu, izgrađuju terasne prašinasto peskovite gline
PRGt Onjega, debljine od 1.4 – 2.0 m, utvrđeno istražnim raskopima za potrebe overe rezervi
Elaborat o rezervama kvarcne sirovine. Kako je predviđena dubina za vodenu akumulaciju
projektovana od 1.0 – 2.0 m, sa tom dubinom se ulazi u peskovite šljunkove, koji ne drže vodu. Zbog
toga prvo treba uraditi tampon od terasne prašinasto peskovite gline PRGt, debljine od 30 – 50 cm,
pri čemu treba postići modul zbijenosti svakog sloja Ms=15.000 kN/m2±10 %, sa a preko nje uraditi
foliju ili geotekstil, koje će biti dno vodene akumulacije.
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7

ZAKLJUČAK

Na teritoriji naselja Brajkovac, na katastarskim parcelama K.P. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 i
1821/5 sve K.O. Brajkovac, planirana je izgradnja budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“. Lokacija
za izgradnju Kompleksa objekata budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“ se sastoji iz: prilaz, parking
dostava; objekat Etno domaćinstva; izletnička zona-odmor i boravak u prirodi; zona sporta i
rekreacije i vodena akumulacija. Podaci o gabaritu objekta i spratnosti, dubini fundiranja i obliku
temelja su dobijeni od Biroa za projektovanje „ROTRING“ iz Lazarevca.
-

Teren na kome se planira kompleks objekata budućeg Etno domaćinstva „Naša priča“,
izgrađen je u osnovi od neogenih i kvartarni sedimenti.

-

Detaljnim kartiranjem terena šire zone katastarskih parcela K.P.1821/1, 1821/2, 1821/3,
1821/4 i 1821/5 sve K.O. Brajkovac i pregledom postojeće geološke dokumentacije, došli
smo do zaključka da je ovaj deo terena stabilan.

-

Kontakt temelja za stambeni objekat, biće ostvaren u sloju PRGt terasne
prašinastopeskovite gline, a opterećenja će se prenositi do neogenih sedimenata.

-

Inženjerskogeološka sredina koja će biti angažovana, iskopom za temeljne jame, stabilna
je za kratkotrajan vertikalni iskop do dubine od 1.5 m. Iskope preko 1.5 m dubine treba
adekvatno zaštititi. Prema GN-200 pripadaju II a delom i III kategoriji zemljišta.

-

Prepostavljeni nivo podzemne vode je na dubini većoj od 8.0 m od površine terena.
Prema tome iskop za temeljnu jamu će se izvodtiti u suvom, moguća su manja
procurivanja vode, zavisno od godišnjeg doba. Zbog toga je potrebno predvideti
hidroizolaciju objekta.

-

Na donjem placu KP 2883, između ulice i stambenog objekta je kaptiran izvor, a dalje prema
potoku ide manji potočić. To znači da se na donjem delu placa, prema KP 2883 do dubine od
2.0 m može pojaviti podzemna voda u iskopu, pa predvideti njeno odvodnjavanje i
hidroizolaciju objekta.

-

Na gornjem delu placa, iza Etno objekta Po+Pr+1, uraditi drenažu, čija dubina treba da
bude oko 30 cm veća od dubine temelja. Na dnu drenažne jame postaviti drenažnu cev
sa nagibom prema kanalizaciji ili septičoj jami zatvorenog tipa.

-

Podaci o fizičko-mehaničkim karakteristikama tla usvojeni su na osnovu fondofskih
podataka.

-

Proračunom dozvoljenog opterećenja tla za temeljne stope oblika trake širine B=0.60 m
dozvoljena nosivost tla ispod temelja iznosi qd= 143.82 kN/m2, za trakaste temelje širine
B=0.8 m dozvoljena nosivost tla ispod temelja iznosi qd= 142.44 kN/m2, a za temelje
oblika samaca, dimenzija AxB=1.0x1.0 m dozvoljena nosivost tla ispod temelja iznosi qd=
172.62 kN/m2, a za temelje oblika samaca, dimenzija AxB=1.5x1.5 m dozvoljena nosivost
tla ispod temelja iznosi qd= 163.42 kN/m2.

-

Temelji su bezbedni od proloma tla nakon izgradnje objekta, jer su veličine ukupnog
kontaktnog opterećenja po temeljima mnogo manja od dozvoljene nosivosti tla.

-

Na osnovu računskih dobijenih rezultata sleganja, prognoziramo da će se ispod temelja
objekta, za opterećenje od objekta od 110 kN/m2 za trakaste temelje, umanjeno za
opterećenje iskopane zemlje, ostvariti sleganja tla, reda veličine: s=1.28-1.65 cm, a za
isto opterećenje za temeljne stope oblika samaca, ostvariti sleganja tla, reda veličine:
s=1.16-1.66 cm.

-

Diferncijala sleganja su u granicama predviđenim propisima.
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-

Oko objekta treba uraditi betonske staze i trotoare širine najmanje 1.0 m, takođe i oluke,
pri čemu kišnu vodu kontrolisano odvesti uređenim kanalom niže prema potoku ili u
kišnu kanalizaciju.

-

Za potrebe izgradnje internih saobraćajnica, parking mesta i pešačkih staza, geotehnički
uslovi su dati u poglavlju 6.4.

-

Za potrebe izgradnje vodene akumulacije, geotehnički uslovi su dati u poglavlju 5.5.

-

Na predmetnim K.P. 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4 i 1821/5 sve K.O. Brajkovac,
može se izgraditi Etno domaćinstva „Naša priča“, uz preporuke i uslove koji su dati u
ovom Izveštaju.
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3.70 - 4.20 m Gline do laporovite gline (G,LG)j
Pra inastopeskovite sa sitnim ljunkom,
a. U
osnovi masa je naj e e siva sa mrljama MnO2 i flekama oker boje od primesa
oksida Fe. Tvrda, suva sredina.
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0.00 - 0.45 m humus - h
Pra inasto peskovit, sme e do crvene
boje. Mestimi no zaglinjen. M
.
0.45 - 1.40 m Pra inastopeskovite gline - PRGt
Pra inastopeskovite gline, u kasto - sme e boje do crvene
boje. Makroporozni, veli ina makropora 0.2 - 0.5 mm. Masivne
su teksture i agregatne strukture. Provla ene, srednje sti ivi.

3

4

1.40 - 3.70 m
t
Pra inastopeskovit materija sa ljunkovima razli itih granulacija, sme e boje do sive
boje.
drobine na preko 50%,od kvarca. Tvrda, suva sredina.
3.70 - 4.20 m Gline do laporovite gline (G,LG)j
Pra inastopeskovite sa sitnim ljunkom,
a. U
osnovi masa je naj e e siva sa mrljama MnO2 i flekama oker boje od primesa
oksida Fe. Tvrda, suva sredina.
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Po+Pk+1
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2.1.

PRORAČUN DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA NA TLO ISPOD TEMELJA PO
PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA br.15/90 od 16.03.1990g.
Objekat Etno domaćinstva “Naša priča“-Brajkovac
Objekat Po+Pr+1
traka B=0.60 m
prirodno tlo

Naziv objekta :
Oznaka temelja :
Geometrija temelja:
Napomena:

širina temelja B [m] =
dužina temelja L [m] =
dubina fundiranja Df [m] =

0.60
17.71
1.00

BROJ TRETIRANIH SLOJEVA

1

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za I sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

19.00
10.00
21.00

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za II sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=
ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za III sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

DOZVOLJENO OPTEREĆENJE NA TLO:

qdoz = 143.82

kN/m2

prilog br. 4.1

PRORAČUN DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA NA TLO ISPOD TEMELJA PO
PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA br.15/90 od 16.03.1990g.
Objekat Etno domaćinstva “Naša priča“-Brajkovac
Objekat Po+Pr+1
traka B=0.80 m
prirodno tlo

Naziv objekta :
Oznaka temelja :
Geometrija temelja:
Napomena:

širina temelja B [m] =
dužina temelja L [m] =
dubina fundiranja Df [m] =

0.80
17.71
1.00

BROJ TRETIRANIH SLOJEVA

1

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za I sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

19.00
10.00
21.00

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za II sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=
ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za III sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

DOZVOLJENO OPTEREĆENJE NA TLO:

qdoz = 142.44

kN/m2

prilog br. 4.2

PRORAČUN DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA NA TLO ISPOD TEMELJA PO
PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA br.15/90 od 16.03.1990g.
Objekat Etno domaćinstva “Naša priča“-Brajkovac
Objekat Po+Pr+1
Samac AxB=1.0x1.0 m
prirodno tlo

Naziv objekta :
Oznaka temelja :
Geometrija temelja:
Napomena:

širina temelja B [m] =
dužina temelja L [m] =
dubina fundiranja Df [m] =

1.00
1.00
1.00

BROJ TRETIRANIH SLOJEVA

1

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za I sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

19.00
10.00
21.00

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za II sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=
ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za III sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

DOZVOLJENO OPTEREĆENJE NA TLO:

qdoz = 172.62

kN/m2

prilog br. 4.3

PRORAČUN DOZVOLJENOG OPTEREĆENJA NA TLO ISPOD TEMELJA PO
PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA br.15/90 od 16.03.1990g.
Objekat Etno domaćinstva “Naša priča“-Brajkovac
Objekat Po+Pr+1
Samac AxB=1.5x1.5 m
prirodno tlo

Naziv objekta :
Oznaka temelja :
Geometrija temelja:
Napomena:

širina temelja B [m] =
dužina temelja L [m] =
dubina fundiranja Df [m] =

1.50
1.50
1.00

BROJ TRETIRANIH SLOJEVA

1

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za I sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

19.00
10.00
21.00

ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za II sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=
ꞏ Vrednosti fizičko mehaničkih parametara za III sloj
zapreminska težina [kN/m3]=
kohezija c [kN/m2] =
ugao "fi" [ o ]=

DOZVOLJENO OPTEREĆENJE NA TLO:

qdoz = 163.42

kN/m2

prilog br. 4.4

Студио за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19, Лазаревац

Ђ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА

1 Страна

PEI1YEJlliKA CPEl1JA
fPA,[(EEOfPA,[(
fPA,[(CKA OI1IlITl1HA J1A3APEBAU
YITPABA fPA,[(CKE OI1IlITHHE
O.Il:elbeJbe 3a yp6aHH3aM H
rpa~eBHHcKe rrocnOBe
III-03Iipoj: 350-410/2021
09.09.2021.ro.Il:HHe
JIA3APEBAU
O.Il:elbeJbe 3a yp6aHH3aM H rpaljeBHHCKe rrocnOBe yrrpaBe fpa.Il:CKe OrrillTHHe JIa3apeBall" rrocTyrrajytm
rro 3aXTeBY JeneHe MHnOIIleBHn I1P ycnyre cMeillTaja "Hailla rrpHqa", JIa3apeBall" yn.CBeTOr '[(HMHTpJ-tia
1417, 3a H3.I1:aBaJbe HH<popMall,Hje 0 nOKall,HjH 3a KaT.napu.eJIe 6p.182111, 182112, 182113, 182114 H 182115
CBe KO IipajKoBau. 3a H3pa,lQ' yp6aHHCTHQKOr npojeKTa pa,l1.H yp6aHHCTHQKO-apXHTeKToHcKe pa3pa,l1.e
JIOKau.Hje 3a H3rpa,l1.lhy eTHO ,l1.oMaIiHHcTBa y tl»YHKU.HjH pypaJIHOr TYpH3Ma, Ha OCHOBY qn.53. 3aKoHa 0
rrnaHHpaJbY H H3rpa.Il:JbH ("Cn. rnaCHHK PC", 6p.72/09, 81109, 64/10, 24/11, 121112, 42/13, 50/13, 98/13,
132114, 145/14, 83118, 31119, 37119, 9120, 52121) H I1paBHnHHKa 0 Ca.Il:P)J(HHH HH<popMall,Hje 0 nOKall,HjH H 0
Ca.Il:P)J(HHH nOKall,HjcKe .Il:03BOne ("Cn. rnaCHHK PC", 6p.3/20 10), rro oBnaIIlneJbY III-Ol 6p.031-16/20 19 O.II:
24.04.20 19.ro.Il:HHe, H3.I1:aje:

I1H<DOPMAIJ;I1JA 0 JIOKAQIIJII
3a KaT. napu.eJIe 6p.182111, 182112, 182113, 182114 H 182115 CBe KO IipajKoBau.

llPABHIf

OCHOB
IIJIAHCKII

OCHOB

3aKOH 0 rrnaHHpaJbY H H3rpMJbH ("Cn. rnaCHHK PC" 6p.72/09, 81109, 64/10, 24111,
121112, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145114, 83118, 31119, 37119, 9120, 52/21) H
I1paBHnHHK 0 Ca.Il:P)J(HHH HH<popMall,Hje 0 nOKall,HjH H 0 Ca.Il:P)J(HHH nOKall,HjcKe .Il:03BOne
("Cn. rnaCHHK PC", 6p.3110)
I1pOCTOPHH rrnaH fO JIa3apeBall, ("Cn. nHCT rpMa EeorpM", 6p.l 0112)

MOrYliHOCTIIII OrPAHlJlIEIbA
KaT.napu.eJIe 6p.182111, 182112, 182113, 182114 H 182115 CBe KO IipajKoBau. rrpHrrMajy 30HH
"rrolborrpHBpe.Il:HO 3eMlbHIIlTe" y rro.Il:pyqjy eKonOIIlKe rrpOH3BO.Il:Jbe xpaHe BaH rpa~eBHHCKor rrO.Il:pyqja a y
OKBHPY TypHCTHqKe 30He.

OIIIIITA IIPABIIJIA rPAllEIbA
rpaljeBHHcKa napu.eJIa je rrOBpIIlHHa Y OKBHPY rpaljeBHHcKor 3eMJbHllITa Ha KOjOj ce MO)J(e rpa.Il:HTH.
CBaKa rpaljeBHHcKa napu.eJIa Mopa HMaTH npHCTYn Ha cao6paliajHHu.y.
3a <popMHpaJbe rpa~eBHHCKe rrapll,ene y YHYTpaIIlJbOCTH 6nOKa, Mopa ce <popMHpaTH 3ace6Ha rpa~eBHHCKa
rrapll,ena cao6pahajHHll,e MHHHMaJIHe IIlHpHHe 3,50m. CBaKa rrapll,ena BaH rpa~eBHHCKor 3eMlbHIIlTa Koja
HMa rrpHcTyrr Ha cao6panajHHll,y je rrapll,ena Ha KOjOj je y CKJIa.Il:Y ca 3aKOHOM H OBHM I1naHoM .Il:03BOlbeHa
rpa.Il:Jba o6jeKaTa KOjH HHCY Y cyKo6y ca rrpeTe)J(HOM HaMeHOM (KOMrraTH6HnHH ca.Il:P)J(ajH).
CBe rpa~eBHHCKe nHHHje y rpaHHll,aMa rrapll,ene Mopajy 6HTH rrOCTaBlbeHe TaKO .Il:a ce 6Y.Il:ynoM H3rpa.Il:JbOM
He yrpO)J(aBa <PYHKll,HOHHCaJbe o6jeKaTa O.Il:jaBHor HHTepeCa (ynHll,a, TpoToapa, HH<ppaCTpYKTypHe Mpe)J(e).
IIpaBHJIa 3a tl»opMHpalhe rpaljeBHHcKe napu.eJIe:
fpa~eBHHcKe rrapll,ene ce Mory <popMHpaTH rrpojeKTHMa rrapll,enall,Hje, rrperrapll,enall,Hje H HcrrpaBKe
rpaHHll,a cyce.Il:HHX rrapll,ena, rro.II: ycnoBHMa 3a 06pa30BaJbe rpa~eBHHcKHX rrapll,ena rrporrHcaHHM OBHM
I1poCTOpHHM rrnaHOM Y CKJIa,lQ' ca nJIaHHpaHoM HaMeHOM.

IIpaBIIJIa rpal}elLa Ha nOJhOnpIIBpe,l!HOM 3eMJhllmrr
YTBpljyje ce 3aIllTHTHa 30Ha MHHHMaJIHe IllHpHHe 800m, H3Meljy cTaM6eHHX o6jeKaTa (30Ha) H
rrOJbOrrpHBpe,nHHX rrOBpWHHa (fbHBa, rrJIaHTaJKHHX BonfbaKa H CJI.), Ha KojHMa je 3aCTyrrJbeHa HHTeH3HBHa
rrOJbOrrpHBpe,nHa rrpOH3Bo,nfba y3 pe,nOBHY yrroTPe6y arpoxeMHjcKHx cpe,ll,CTaBa.
YTBpljyje ce MHHHMaJIHH 3aWTHTHH rrojac H3Meljy rpaHHI~e rrOJbOrrpHBpe,nHHX rrapL(eJIa H o6aJIe Bo,nOTOKa
illHpHHe 10m, y KOMe HHje ,n03BOJbeHO KopHIllnefbe arpoxeMHjcKHx Cpe,ll,CTaBa.
YTBpljyje ce 3aIllTHTHa 30Ha MHHHMaJIHe illHpHHe H3Meljy rpaHHL(e KOMrrJIeKCa <papMH H ,lI,pymx o6jeKaTa y
cyce,ll,CTBY, H TO: O,ll, CTaM6eHHX 3rpa,ll,a (CTaM6eHHX 30HalHaceJba), MamCTPaJIHHX rrYTeBa H pe'IJHHX TOKOBa
y IllHpHHH O,ll, 200m, a o,n H3BopHwTa BO,ll,OCHa6,neBafba y IllHpHHH O,ll, 800m. <l>apMe Mory 6HTH Ha
Meljyco6Hoj y,ll,aJbeHOCTH Mafboj o,n 200m YKOJIHKO HeMa KYMYJIaTHBHHx H cHHeprHjcKHx YTHL(aja.
TIperropY'IJeHa o,ncTOjafba Mory 6HTH H Bena YKOJIHKO TO rrOKaIKY pe3YJITam rrpOL(eHa YTHL(aja rrpojeKaTa Ha
)f(HBOTHY Cpe,ll,HHy.
06aBe3a BJIaCHHKa H KOpHCHHKa 06pa.n,HBor rrOJbOrrpHBpe,ll,HOr 3eMJbHillTa je ,lI,a:
BO,ll,e eBH,lI,eHL(Hjy 0 KOJIH'lJHHH YHeTHX MHHepaJIHHX H opraHCKHX ljy6pHBa H rreCTHL(H,lI,a;
_ TIo rrOTPe6H, a HajMafbe CBaKHX rreT rOMHa BpIlle KOHTOJIY KOJIH'lJHHe YHeTor MHHepaJIHHX H opraHCKHX
ljy6pHBa H rreCTHL(H,lI,a;
_ TIocryrrajy rro rrperropyL(H H3 H3BeIllTaja 0 pe3YJITaTHMa HcnHTHBafba.
Ha rrO,ll,pY'IJjy nJIaHa rrpe,ll,BHljeHa je H3rpa.n,fba o6jeKaTa KOMrraTH6HJIHHX OCHOBHOj HaMeHH 3a Pa3BOj
nOJbOrrpHBpe,ll,He rrpOH3BO,ll,fbe H TO Y OKBHPY rrOJbOnpHBpe,ll,HOr 3eMJbHIllTa.
HaMena o6jeKama
)1,o3BOJbeHa je H3rpa,ll,fba o6jeKaTa YKOJIHKO He yrpO)f(aBajy rrO,ll,3eMHe BO,ll,e H TO:
_ MaraL(HHH perrpOMaTepHjaJIa (ceMe, BeIllTa'IJKa ljy6pHBa, ca.n,HHL(e H CJI.), o6jeKTH 3a CMeWTaj
rrOJbOrrpHBpe,ll,He MexaHH3aLUIje, o6jeKTH 3a npOH3BO,ll,fbY Bona H rrOBpna y 3aTBOpeHOM npocTopy
(CTaKJIeHHL(H, rrJIaCTeHHL(H), o6jeKTH 3a rrpOH3BO,ll,fbY rJbHBa, pH6fbaL(H, cyIllape 3a Bone H rrOBpne,
XJIa,ll,fba'IJe, Kao H epreJIe, XHrrO,ll,pOMH H CJI.;
_ o6jeKaTa 3a <PHHaJIHY rrpepa,ll,y rrOJbOrrpHBpe,ll,HHX rrpOH3BO,ll,a; H
_ o6jeKaTa HaMefbeHHX 3a HHTeH3HBaH y3roj CTOKe, rrepa,ll,H H Kp3Hawa (<papMe, KJIaHHL(e H CJI.).

CTaM6eHH o6jeKTH y <PYHKL(HjH rrOJbOrrpHBpe,nHe rrpOH3BO,ll,fbe H3BaH rpaljeBHHcKor rrO,ll,pY'IJja, Mory ,na ce
rpa.n,e caMO 3a BJIaCTHTe rroTPe6e H y <PYHKL(HjH 06aBJbafba rrOJbOrrpHBpe,ll,He ,lI,eJIaTHOCTH.
TunOJlOzuja o6jeKama
06jeKTH HaMefbeHl'1 nOJbOrrpHBpe,nHoj rrpOH3BO,ll,fbH cy CJI060,nHocTojenH o6jeKTH (cTaM6eHH H
rrpOH3BO,ll,HH) HJIH rpyrraL(Hje CJI060,ll,HOcTOjenHx o6jeKaTa Meljyco6HO <PYHKL(HOHaJIHO rrOBe3aHHX
(rrpOH3BO,ll,HH).
IIpa6wla 3a fjJopMupalbe KOMlVleKca
Ta6eJIa: BeJIH'lJHHa rrapL(eJIe (KOMrrJIeKca) Ha KOjOj je Moryna H3rpa,nfba o6jeKaTa y <PYHKL(HjH rrpHMapHe
nOJbOrrpHBpe,ll,He rrpOH3BO,ll,fbe YTBpljyje ce 3aBHCHO O,ll, BpcTe H HHTeH3HTeTa rrpOH3Bo,nfbe rrpeMa CJIe,nenHM
YCJIOBHMa*:
rrOJbOrrpHBpe,nHH o6jeKTH MHHHMaJIHa BeJIH'lJHHa KOMrrJIeKCa
- 3a HHTeH3HBHY CTO'IJapCKY rrpOH3Bo,nfbY 5ha
- 3a HHTeH3HBaH Y3fOj rrepa.n,H H Kp3Hailla 2ha
3a HHTeH3HBHY paTapCKY rrpOH3BO,ll,fby Ha rroce,ny 5ha
3a Y3roj Bona H rrOBpna Ha rroce,ny* 2ha
3a BHHOrpa,ll,apCTBO Ha rroce,ll,y 1ha
3a Y3fOj ~ena Ha noce,ll,Y* O,5ha
MaKCHMaJIaH HH,lI,eKC 3aY3eTOcTH 3eMJbHIllTa rro,ll, o6jeKTHMa je 60%, a MaKCHMaJIHa crrpaTHocT TI+TIK*.

H03UU;UOHupalbe oojeKama U Mepe 3aUlmUme 00 ymuU;Qja nO/bOnpU6eOe
3a rr03HlJ,HOHHpafbe npOH3BO,l1,HHX 06jeKaTa KOjH cy y CPYHKIJ.HjH nOJbOrrpHBpe,l1,e rrpHMefbyjy ce CJIe,l1,ena
MHHHMaJIHa 3aIllTHTHa O,l1,CTOjalba:

100m;
500m*.

0,l1, cao6panajHHlJ,e (MarHCTpaJIHOr rrYTa)
0,l1, rpal)eBHHcKor nO,l1,pyqja HaCeJba

H

* (He O,l1,HOCH ce Ha CTaKJIeHHKe, rrJIaCTeHHKe H CHJIOce).
O,l1,CTojafbe H3Mel)y CTaM6eHHX 06jeKaTa H OpaHHlJ,a (BonfbaKa) KOjH ce HHTeH3HBHO TpeTHpajy BeIllTaqKHM

800m. Y 3aIllTHTHOM rrojacy H3Mel)y rpaHHlJ,e rrOJbOrrpHBpe,Il.He
10m HHje ,Il.03BOJbeHO KopHillnefbe rreCTHlJ,H,l1,a H BeIllTaqKHX l)y6pHBa.

l)y6pHBOM H rreCTHlJ,H,Il.HMa je MHHHMyM
rraplJ,eJIe H 06aJIe BO,l1,OTOKa 0,l1,
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HO/bOnpU6peOHU oojeKmu y fjJYHKu;uju pamapcm6a
n03HlJ,Mja 06jeKaTa 3a Y3roj CTOKe (CTOqHe cpapMe) O,Il.pel)yje ce y CKJIa,l1,y ca KarralJ,HTeTOM 06jeKTa H
rrOJIOlKajeM 06jeKTa y O,l1,HOCY Ha HaCeJbe. 06jeKTH 3a HHTeH3HBaH Y3roj CTOKe, rrepa,l1,H H Kp3Hailla Koje
HMajy rrpeKo

50 YCJIOBHHX rpJIa MOry ,l1,a ce rpa,l1,e caMO y3 YCJIOB ,II.a He yrpOlKaBajy rrO,l1,3eMHe

BO,l1,e.

MHHHMaJIHa 3aIllTHTHa O,l1,CTojalba H3Mel)y rpaHHlJ,e KOMrrJIeKCa CTOqHe cpapMe H 06jeKaTa y cyce,l1,CTBy cy:
- 0,l1, CTaM6eHHx 3rpa,l1,a, MamCTPaJIHHX IIYTeBa H peqHHX TOKOBa - O,ll, H3BOPHillTa BO,ll,oCHa6,I1.enaaa-
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HO.lbonpUepeOHu o6jeKmu 30 Y3Z0j CmOKe
HaBe,Ll,eHa pacmjafba Mory 6HTH H Bena aKO TO nOKa)Ke npOll,eHa YTHlI,aja Ha )KI1BOTHY Cpe,Ll,I1HY 3a <\lapMe ca
npeKO SOO YCJlOBHI1X rpJla, Kao H 06jeKTH 0,Ll, OnIDTer I1HTepeCa YTBpljeHI1 Ha OCHOBY 3aKOHa.
MHHHMaJlHI1 Kanall,l1TeT OCHOBHe np0113BO,Ll,fbe y3 KOjH MO)Ke ,Ll,a ce 0,Ll,06PH H3rpa,Ll,lha 06jeKTa npl1MapHe
,Ll,opa,Ll,e HJlI1 npepa,Ll,e (KJIaHHlI,a, XJla,Ll,fbaqa, H CJl.) H3HOCH 100 YCJlOBHI1X rpJla.
06jeKTH Ha KojHMa ce O,Ll,p)KaBajy CTOl1He nHjall,e, cajMoBH H 113Jlo)K6e Mopajy ,Ll,a HcnYIbaBajy cJle,Ll,ene
YCJlOBe:
,Ll,a ce HaJla3e H3BaH HaCeJba;
_ ,Ll,a ce He rpa,Ll,e Ha 3eMJbHIDTY Koje je nO,Ll,BO,Ll,HO H yrpO)KeHO 0,Ll, nOnJlaBa;
_,Ll,a HHCY Y,Ll,albeHH 0,Ll, rJlaBHOr nYTa;
,Ll,a HHCY 3a nOCJle,Ll,fbI1X 20 ro,Ll,I1Ha CJlY)KHJlH 3a CmQHa rp06Jba 11 jaBHo ljy6pHlllTe;
I1CJlO)K6eHe npocTOpHje Mory H3Y3eTHO,Ll,a ce HaJIa3e H y caMOM HaCeJbY;
_ ,Ll,a HMa caMO je,Ll,aH yJla3 ,Ll,OBOJbHO npoCTpaH H ca H3rpaljeHHM BpaTHM; H
_ ,Ll,a HMa noce6Ho H3,Ll,Boje npocTop 3a )KHBOTHfbe 3a Koje ce npl1JIHKOM KOHrpOJle YTBP,Ll,HJlO ,Ll,a cy
3apa)KeHe HJlI1 cy cyMfbHBe Ha 3apa3y.
BeJlHqHHa npocTopa 3aBHCH 0,Ll, 06HMa H BpcTe npoMcra )KHBOTHlha BO,Ll,enH paqYHa ,Ll,a npOCeqHa O,Ll,peljeHa
nOBpIDHHa ce Mopa nOBenaTH 3a IS% nOBplllHHe Ha HMe nYTeBa H H3rpa,Ll,IhY MaHHnYJlaTHBHHX H
caHHTapHHx 06eKaTa:
2
no rpJly KpynHHx )KHBOTHlha 2m ;
2
_ no TeJleTY 1,2m ;
2
_ no OBlI,H, O,Ll,HOCHO CBl1fbH n~eKO 5Ukg -1 m ; H
_ no jarfbery H npaccry O,Sm".

Y CJlOBH rpaljelba eKOHOMCKHX oojeKaTa Y OKBHPY nOJbOnpHBpe,Ll,HHX ,Ll,oMallHHcTaBa Koja ce oaBe
nOJbOnpHBpe,Ll,HOM npOH3BO,Ll,ILOM Malber Kanau.HTen
IIpaBHJla napu.eJIau.Hje
ilOPO,Ll,HqHH cTaM6eHH 06jeKTH ce rpa,Ll,e Ha 3ace6HI1M rpaljeBHHcKHM napu.eJIaMa. HMje ,Ll,03BOJbeHa
2
H3rpa,Ll,lha BHIDe 06jeKaTa Ha napll,eJlH, OCHM npaTenHx nOMonHHx 06jeKaTa MaKCHMaJIHe nOBpllIHHe SOm ,
y CJl~6H nOJbOnpHBpe,Ll,e, Pa,Ll,110HHUe, rapa)Ke, BpTHH naBHJbOHH, CTaKJleHe 6alllTe, 3aTBOpeHI1 6a3eHH,
<pOHTaHe, cnopTcKH TepeHH MCJI.
Ihrpa,Ll,fba ,Ll,pyror o6jeKTa (cTaM6eHOr, nOCJIOBHOr, npHBpe,Ll,HOr, nOJbOnpl1Bpe,Ll,HOr H ,Ll,p.) Ha HCTOj
napll,eJlH (y3 06e36eljefbe npHJla3a ,Ll,0 CBaKOr 06jeKTa) ,Ll,03BOJbaBa ce caMO Ha napll,eJlaMa BenMM O,Ll,
2000m2. YKOJlMKO rpaljeBI1HCKa napueJla HeMa ,Ll,HpeKTaH npHcTyn Ha ca06panajHHlI,y, Mopa,Ll,a MMa KOJlCKH
npHJIa3 ca ,Ll,pyre napll,eJIe (CYKOPI1CHHl1KH) Kojl1je MMHMMaJIHe lllHpHHe 2,SOm.
IIpaBHJla 3a nOMollHe oojeKTe Ha napu.eJIH
Ha BeJIHKOM 6pojy napll,eJIa nOpO,Ll,HqHOr CTaHOBalha npHcYTHH cy nope,Ll, cTaM6eHI-lX H nOMonHH 06jeKTH
Kao H eJleMeHTH nOJbOnpHBpe,Ll,HOr ,Ll,OManHHcTBa, Tj. eKOHOMCKor ,Ll,BOpMlllTa: rapa)Ke, OCTaBe, pa,Ll,HOHHue,
JleTfbe KYXHfbe, Marall,HHH xpaHe 3a concTBeHY ynorpe6y, MalhH 06jeKTH 3a cMelllTaj CTOKe, npOH3BO,Ll,IhY,
npepa.n.y H CKJla,Ll,HlllTefbe nOJbOnpHBpe,Ll,HHX npOH3BO,Ll,a H CJIHqHO. HaBe,Ll,eHe 06jeKTe Moryne je nJlaHHpaTH
no,Ll, YCJlOBHMa 3a,Ll,OBOJbeIha CBHX xHrMjeHcKHx 3aXTeBa M nponMca.
IToMonHH 06jeKTH ce He ypaqYHaBajy Y KOPHCHY 6pym pa3BHjeHY rpaljeBHHCKY nOBplllHHy, aJIH ce
nOBpllIHHa no,Ll, OBHM 06jeKTHMa Y3HMa y 063Hp npH H3pal1YHaBaIhY npOll,eHTa 3aY3eTOCTH napueJIe.
MaKCHMaJIHa BHCHHa nOMonHHX 06jeKaTa H3HOCH Sm.
CTaM6eHO ,Ll,BOpHlllTe Ca,Ll,p)KH: 06jeKTe 3a CTaHOBaIhe H nOMonHe 06jeKTe y3 CTaM6eHH 06jeKaT (JIeTlha
KYXHlha, rapa)Ka, OCTaBa, Ha,Ll,crpellIHHlI,a H CJlHqHO).,l1;03BOJbeHa je opraHH3aUHja nOJbOnpHBpe,Ll,He
npOH3BO,Ll,fbe Ha HI1BOY oKynHHQe ca ca,Ll,p)KajMMa nOBpTapCTBa H BonapCTBa.
EKOHOMCKO ,Ll,BopHIliTe Ca,Ll,p)KH eKOHOMCKe H nOMonHe 06jeKTe. EKOHOMCKH 06jeKTH cy 06jeKTH 3a cMelllTaj
CTOKe, npOM3BO,Ll,HM 06jeKTH, o6jeKTH 3a npepa,Ll,y nOJbOnpMBpe,Ll,HHX npOH3BO,Ll,a, 06jeKTM 3a CKJla,Ll,HlllTeIhe
nOJbOnpHBpe)"(l{HX npOH3BO,Ll,a, Kao 11 rapa)Ke 3a nOJbOIIPHBpe,Ll,HY MeXaHlI3aQl1jy, MallllfHe M B03MJla.
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I1oMonHH o6jeKTH y eKOHOMCKOM ,n:BOPHIII'ry cy rapa)Ke HnH Ha,n:CTpeIIIHHu;e 3a rrOJbOrrpHBpe,n:Hy
MeXaHH3aU;HJY, MaIIIHHe H B03Hna, KaO H OCTaBe, rapa)Ke H CnHqHO.
Ha rrapu;enH ca Haru60M TepeHa rrpeMa jaBHoM rrYTY (HaBHIIIe), y cnyqajy HOBe H3rpa,n:lbe, CTaM6eHO
,n:BOpHIIITe ce rrOCTaBJba Ha HajBHIIIoj KOTH. Ha rrapu;enH ca Haru60M TepeHa O,n: jaBHor rryTa (HaHH)Ke), y
CJl.yqajy .R08e U:M'PaJl.fue~ Cl'aM6effO JI.80p.aUll'e ce UOCl'awba Ha Haj.sUl1loj ROTH yJ jaB.RH UYl',
I1ope,n: orrIIITHX rrpaBHna rrOTpe6HO je rrOlliTOBaTH H rrOCe6Ha rrpaBHna Be3aHa 3a rrOMOnHe o6jeKre:
_ Meljyco6Ha pacTOjalba rrOMOnHHX o6jeKaTa 3aBHce O,n: OpraHH3aU;Hje ,n:BOpHIIITa, C THM ,n:a ce "rrpJbaBH"
o6jeKTH Mory rrOCTaBJbaTH caMO HH3 BeTap y O,n:HOCY Ha "qHCTe" o6jeKTe;
_ MHHHManHO pacTOjalbe H3Meljy CTaM6eHor o6jeKTa H o6jeKaTa 3a cMeIIITaj CTOKe je 15m;
_ MHHHManHO y,n:aJbelbe CerrTHqKe jaMe o,n: cTaM6eHor o6jeKTaje 6m, a o,n: rpaHHu;e cyce,n:He rrapu;ene 3m;
_ ljy6pHIIITe H rrOJbCKH Kn03eT Mopajy 6HTH y,n:aJbeHH o,n: cTaM6eHor o6jeKTa, 6yHapa, O,n:HOCHO )KHBOr
H3Bopa Bo,n:e HajMalbe 20m, H TO caMO Ha HH)KOj KOTH;
_ OTrra,n:He Bo,n:e H ljy6pe H3 cTaje, CBHlbu;a HnH IIITane Tpe6a ,n:a OTHqy y 3aTBopeHY CeIITHqKY jaMY y
CKna,n:y ca rrporrHCHMa 0 3aIIITHTH )KHBOTHe cpe,n:HHe;
_ aKO ce eKOHOMCKH ,n:enOBH cyce,n:HHX rrapu;ena Herrocpe,n:HO rpaHHqe, pacTojalbe HOBHX eKOHOMCKHX
o6jeKaTa o,n: rpaHHu;e rrapu;ene He MO)Ke 6HTH Malbe o,n: 1m; H
_ CTOqHe q,apMe Bener KarraU;HTeTa o,n: 10 ycnoBHHX rpna HHCY ,n:03BOJheHe y OKBHPY cTaM6eHor rro,n:pyqja.

06jeKTH

y «byHKUHjH rvpH3Ma

OCHOBHH npHH~HnH H npaBHJUl ypeljelha;

Y IIpHpO,n:HHM cpe,n:HlIaMa KaO IIITO cy IIIYMe, nOJba H nHBa.ue,
je3epa, Bo,n:eHe aKYMynaU;Hje H ,n:pyro, anH H H3rpaljeHHM cpe,n:HHaMa, MOry ce rpa.r.HTH o6jeKTH HJlH
KOMnJleKCH y cJ»YHK~HjH pa3J1HQHTHX BH.r.OBa TYpH3Ma, Kao IDTO cy: cnopTcKo-peKpeaTHBHH,
3.r.paBcTBeHo-pexa6HJlHTa~HOHH, KyJlTYpHO-MaHHcJ»ecTa~HoHH, eTHO TYpH3aM, JlOBHH, pH6oJlOBHH H
CJI, Y 3aBHCHOCTH o,n: rrpe,n:HOCTH H 3aXTeBa KOHKpeTHe nOKaU;Hje. To Mory 6HTH Hajpa3HOBpcHHjH o6jeKTH,
THrra: XOTenH, KaMrrOBH, pecTopaHH, 6a3eHH, ronq, TepeHH, xHrro,n:poMH, I1IKOne y rrpHpo,n:H, rrapK Kynrype,
eTHO HaCeJba, YMeTHHqKe KonoHHje, neTlbe rro30pHHu;e, aMqmTeaTpH H CnHqHH ca,n:p)KajH.
CBe cno6o,n:He rroBpIIIHHe y cKnorry KOMrrneKca Tpe6a ,n:a 6y,n:y rrapKoBcKH 03enelbeHe H ypeljeHe.
TYPHcTHqKo-peKpeaTHBHH
KOMrrneKCH
Mopajy
6HTH
OrrpeMJheHH
Heorrxo,n:HOM
KOMYHanHoM.
HHq,paCTpYKTYPOM H caHHTapHo-TeXHHqKHM ypeljajHMa, a apxHTeKToHcKa o6pa,n:a OBHX o6jeKaTa MO)Ke ce
TpeTHpaTH cno6o,n:Ho, ca U;HJbeM ,n:a CBOjy HaMeHY H q,YHKu;Hjy YKnorre y OKonHH rrejca)K. Pe)KHMH
KopHIIInelba Mopajy ,n:a 6y,n:y TaKBH ,n:a oCHrypajy 3eMJbHIIITe o,n: rrojaBe epo3HBHHX H ,n:pyrux HeraTHBHHX
rrpou;eca H rropeMenaja, a y3 ycnoBe H carnaCHOCTH Ha,n:ne)KHHX rrpe,n:y3ena. Ha BO,n:HHM H I1IYMCKHM
TepeHHMa nocTOjena BereTaU;Hja ce He CMe yrp03HTH, 360r q,YHKU;Hje KOjy 06aBJha. Ha rrocTOjenHM
o6jeKTHMa ,n:03BOJbeHH cy pa,n:OBH Ha peKOHCTpYKU;HjH H orpaHHqeHoj ,n:OrpMlbH (Heonxo,n:HH rrparenH

06jeKTH H nOBpIlIHHe), YKOJIHKO TO npOCTOpHe MorynHoCTH )]'03BOJbaBajy. Ha npOCTOpHMa KOjH cy
npe)]'BHgeHH 3a nO,II.l-I3aIbe OBaKBHX 06jeKaTa, cJIo60p:aH TepeH MOpa ce KOPHCTHTH 3ajeP:HHqKH 003
OrpaljHBaIba H napll,eJIHCaIba. Ha OBHM TepeHHMa nocTojena BereTall,Hja ce He CMe yrp03HTH, HJIH ce TO
MHHHMaJIHO qHHH, 360r 3aIlITHTHe <PYHKll,Hje KOjy 06aBJba.
3a Malbe oiiieKme v 0vnKuuju mvpU3Ma (MOTeJIe, XOCTeJIe, naHCHOHe, npeHonHIIITa H )]'p.), yrocTHTeJbCKe
06jeKTe Kao H raJIepHje, H3JIOJK6eHe, KOHrpeCHe H 3a6aBHe o6jeKTe KOjH cy y Henocpe)]'Hoj Be3H ca
yroCTHTeJbCKHM 06jeKTHMa H 06jeKTHMa cnopTCKO peKpeaTHBHor ca)]'pJKaja HJIH ca IbHMa qHHe
jeP:HHCTBeHY ll,eJIHHY BalKe HCTa npaBHJIa Kao 3a 06jeKTe KOMepll,HjaJIHe H nOCJIOBHe )],eJIaTHOCTH.
TypucmurlKe nOKal{uje nop: KOjOM ce nop:proYMeBa YJKa, ca06panajHo rrOBe3aHa H HH<ppaCTPYKTypHO
OnpeMJbeHa rrpOCTOpHO-TeXHOJIOIlIKa ll,eJIHHa, Koja ca.npJKH jeP:HY HJIH BHIIIe TypHCTHqKHX aTpaKll,Hja,
propaljHBane ce Ha OCHOBY CTYP:Hje onpaB)],HOCTH 3a npOrJIaIlIeIbe TypHCTHqKor npOCTOpa ("CJIYJK6eHH
maCHHK PC", 6p.20/201O) KOjHM je rrporrHcaH HaqHH H3pap:e H cap:pJKaj nJIaHCKHX )],OKYMeHaTa
Heonxop:HHX 3a npomaIlIeIbe H ypeljeIbe TYPHCTHqKe JIOKall,Hje HJIH Ha OCHOBY yp6aHHCTHqKOr npojeKTa y3
p:06HjeHe CarJIaCHOCTH Hap:JIeJKHHX opraHa H CJIYJK6H 3a 3aIlITHTY JKHBITTHe cpep:HHe, rrpHpop:e,
Bo)],onpHBpe)],e, eHepreTHKe H )],p.

Mecmo 3a OOMOP no)], KOjHM ce rro)]'proYMeBa )],eo TYPHCTHqKOr rrpOCTopa, TYPHCTHqKOr MeCTa HJIH
HaCeJbeHOr MeCTa Koje npe)],CTaBJba HHTerpHcaHY H <PYHKll,HOHaJIHY ll,eJIHHY 06jeKaTa H p:pymx caP:PJKaja 3a
CMeUITaj H 60paBaK TypHCTa 6e3 CTaJIHHX CTaHOBHHKa, ca H3rpaljeHHM 06jeKTHMa TypHCTHqKe
HH<ppaCTPYKType H TYPHCTHqKe cynpacTPYKType propaljHBane ce, TaKolje, Ha OCHOBY OpaBHJIHHKa 0
ca)l.pJKHHH H HaqHHY H3pa)],e rrJIaHCKHX )],OKYMeHaTa Kao H CTY)],Hje onpaB)],HOCTH 3a nporJIaIlIeIbe
TypHCTHqKOr npOCTopa ("CJIYJK6eHH rJIaCHHK PC", 6p.20/201O), KojHM je nponHcaH HaqHH H3pa)],e H
ca)]'pJKaj nJIaHCKI1X )],OKYMeHaTa HeonxO)],HHX 3a npomaIlIeIbe H ypegeIbe MeCTa 3a O)],MOP I1JIH Ha OCHOBY
yp6aHHCT1fqKOr npojeKTa y3 )],o6HjeHe camaCHOCTH Ha)],JIeJKHHX opraHa H CJIYJK6H 3a 3aIIITHTY JKHBOTHe
cpep:HHe, npHpop:e, Bo)],orrpl1Bpe)],e, eHepreTHKe H )],p.
06jeKTH HaMelbeHH 1:YPH3MY MOry 6HTH:
- CMeIlITajHIt::MOTeJIH, KaMnHHr nJIau,eBH H CJI.;
- KOMepll,HjaJIHH: npop:ajHH 06jeKTH 3a cHa6)],eBaIbe KOpHCHHKa TYPHCTHqKHX 30Ha H CJI.;
- yrocTHTeJbCm: peCTopaHH, Ka<peH H CJI.; H
- peKpeaTHBHH H crropTCKH: MapHHe, OTBOpeU" H 3aTBopeHH 6roeHH, KynaJIHIIITa, HrpaJIHIIITa HT)],.
Ta6eJIa 6p. 30: MaKCUMaJlnU yp6anUCmUf./,KU nOKa3ame.lbU (na nU60Y napl/e//e) 3a o6je1<.me naMe1tJene
mypu3My y cKJlaoy ca naMenaMa
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Tunonozuja oiijeKama
06jeKTH HaMeIbeHH TypH3My cy cJIo60)]'HocTojenH Ha rroje)],HHaqHHM rrapll,eJIaMa HJIH rpynall,Hje
CJI060)],HocTojennx 06jeKaTa Ha jeP:Hoj napu.eJIH (KoMrrJIeKcy).
Hpa6Wla napl{eJlal{uje u nonoJICaj oiijeKma na napl{eJlu
mmnnAn,;au;.p rrapu.eJIe H rrOJlOJKaj o6jeKTa Ha napll,eJIH o.n;pe1)yjy ce nOKall,HjcKoM P:03BOJIOM 3a CBaKH

noje,IJ,IfHaqaH cJIyqaj a Y cKJIa,IJ,Y ca YCJIOBIfMa 3aIIITlfTe If 3aKOHCKlfM nponlfclfMa 3a IIIYMCKO IfJIIf ,IJ,pyro
3eMJblfIIITe Ha KOMe ce ofijeKaT rpa,IJ,lf.

Bucuncl\a pezyJlau.uja
MaKCIfMaJIHa cnpaTHocT o6jeKaTa ,IJ,e(lmHlfcaHa je npeMa HaMeHIf TYplfcTmKor o6jeKTa Y Ta6eJIIf
Yp6aHlfCTlfqKIf nOKa3aTeJbIf.

Hpa6Wla 3a CJlo6oone u 3eJlene n06pUlune na napu.eJlu
06jeKaT HaMelheH TYPl13MY Tpe6a IfHTerplfcaTIf ca nplfpO,IJ,HIfM oKpY)KeIbeM Y KOMe ce HaJIa31f.
MIfHIfMaJIHM npou;eHaT 03eJIelheHlfX nOBpIIIIfHa Ha napu;eJIIf o,IJ,peljyje ce CBaKIf noje,IJ,IfHaqaH cJIyqaj Y
CKJIa,IJ,Y ca YCJIOBIfMa 3aIIITlfTe If 3aKOHCKlfM nponlfclfMa 3a IIIYMCKO IfJIIf ,IJ,pyro 3eMJblfIIITe Ha KOMe ce
o6jeKaT rpa,IJ,lf.

rPAwlNKH
IIPHJIOrH3
IIJIAHA

1.

1. I1JIaH HaMeHa nOBplIIIfHa
2. 3aIIIuITa npocTOpa If Typlf3aM

IIJlaH HaMeHa nOBpIIIHHa
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2. 3amTHTa npocTopa H TYpH3aM
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CMEPHllIJ,E
Yp6aHRCTUIJKU npojeKaT ce u3pal)yje Kaua je TO rrpeUBHl)eHo rrJIaHCKHM UOKYMeHTOM HJIH Ha
3aXTeB HHBeCTHTOpa, 3a nOTpe6e yp6aHHcTlflIKO-apXHTeKTOHCKOr 06JIHKOBafba rrOBpmHHa jaBHe HaMeHe
H yp6aHRCTUIJKo-apXRTeKTOHCKe pa3paue .J10Kau,uja.
Yp6aHHCTHIJKH rrpojeKaT ce MO)Ke H3pauHTIl H 3a R3rpaUibY o6jeKTa KOjR je y 4»YHKU,RjR
06aBJbaiba Ue.J1aTHOCTH nOJbOnpRBpeuHor ra3URHCTBa, 0UHOCHO UeJiaTHOCTR ceOCKor TYpRCTRIJKOr
UOMaIiHHCTBa, HaYTHIJKor TYpR3Ma H'RJlU JlOBHOr TYpH3Ma (Hrrp. 06jeKTH 3a rrpepauy H IJYBafbe
rrOJbOrrpHBpeUHHX rrpOH3Boua, 06jeKTH 3a cMemTaj H HcxpaHY TypHCTa, 06jeKTH 3a rrpOH3BOUlbY eHepmje
H3 6HOMace Kao 06HOBJbHBOr H3Bopa eHeprHje, Y $YHKU.HjH rrOJhOrrpHBpeUHe rrpoH3BOUlbe H CJI.t 3a
rroupyqje Koje HHje y 06YXBaTY rrJIaHCKOr UOKYMeHTa KOjH ce MO)Ke UHpeKTHO rrpHMeHHTH.
Yp6aHHCTHIJKHM rrpojeKTOM MO)Ke ce H3Y3eTHO, Y CJIyqajy YCKJIal)HBalba ca B8)KenHM rrJIaHCKHM
UOKYMeHTOM TOr HJIH mHper rroUPYIJja, rrpHMeHHTH yp6aHHCTHIJKH rrapaMeTPH, H TO Ha HaIJHH ua ce
KOPHCTH HJIH HajBenH U03BOJbeHH HHueKC 3aY3eTOCTH HJIH HajBenH U03BOJheHH HHueKC H3rpal)eHocTH
rpal)eBHHcKe rrapueJIe, 0UHOCHO HajBena U03BOJheHa BHCHHa HJIH HajBena U03BOJheHa crrpaTHOCT
06jeKaTa, Y 3aBHCHOCTH OU KapaKTepHCTHKa JIOKall;Hje H apXHTeKTOHcKo-yp6aHHCTHIJKOr KOHTeKCTa.
Yp6aHHCTHIJKH rrpojeKaT ce H3pal)yje 3a jeUHY HJIH BHme KaTaCTapCKHX rrapueJIa Ha OBepeHOM
KaTacTapcKO-TOrrorpa$CKOM rrJIaHy.
Yp6aHHCTUIJKRM npojeKToM 3a yp6aHRCTHIJKO-apXHTeKTOHCKy pa3pauy JlOKau,Rje MO)Ke ce
yTBpUHTH rrpOMeHa H rrpeUH3HO Ue$HHHcalbe rrJIaHHpaHHX HaMeHa y OKBHPY rrJIaHOM Ue$HHHcaHHX
KOMrraTH6HJIHOCTH, y CKJIauy ca KarraUHTeTHMa HH<)lpaCTPYKTYPe y OKBHpy KarraUHTeTa KOjH cy
orrpe.n.eJheHH rrJIaHCKHM UOKYMeHTOM, rrpeMa rrpOll;euypH 3a rroTBpl)HBafbe yp6aHHCTHIJKOr rrpojeKTa
yTBpl)eHoj OBHM 3aKOHOM.
I1poMeHa H rrpeUH3HO ue<)lHHHcafbe nJIaHHpaHUX HaMeHa, y CMHCJIY CTaBa 2. OBor IJJIaHa, U03BOJheHa
je Kaua je rrJIaHOM rrpeUBHljeHa 6HJIO Koja OU KOMrraTH6HJIHHX HaMeHa.
Yp6aHHCTHIJKH rrpojeKaT MO)Ke .n.a H3pal)yje rrpHBpe.n.Ho upymTBo, OUHOCHO upyro rrpaBHO JIHue HJIH
rrpeUy3eTHHK, KOjH cy yrrHcaHH y ouroBapajynH pemcTap 3a H3pauy yp6aHHcrnIJKHx rrJIaHOBa M M3pa.n.y
TeXHHIJKe .n.oKYMeHTau;Mj e.
H3paUOM yp6aHHcTHIJKor npojeKTa PYKOBOUH ourOBopHH yp6aHHcTa apXHTeKTOHCKe cTPYKe ca
ouroBapajynoM JIHueHUOM.
OpraH je.n.HHHll;e JIOKaJIHe caMoyrrpaBe Ha,ZI,JIe)KaH 3a rrOCJIOBe yp6aHH3Ma nOTBpl)yje .n.a
yp6aHHcTHlIKH npojeKaT HHje y CyrrpOTHOCTH ca Ba)KenHM rrJIaHCKHM UOKYMeHTOM H OBHM 3aKOHOM H
rrOU3aKOHCKHM aKTHMa .n.OHeTHM Ha OCHOBY OBor 3aKOHa.
I1pe nOTBpl)HBafba yp6aHHcTHIJKor npojeKTa, opraH HaUJIe)KaH 3a nOCJIOBe yp6aHH3Ma opraHH3yje
jaBHY npe3eHTaUHjy yp6aHHCTHIJKOr npojeKTa y TPajafby ou ce.n.aM .n.aHa.
CXOUHO IJJIaHY 53a 3aKOHa, JloKau,Rjcl(H YCJlOBU ca.n.P)Ke cBe yp6aHHcTlflIKe, TeXHMIJKe H .n.pyre
YCJIOBe 11 nouaTKe 3a H3Pauy HuejHor rrpojeKTa, rrpojeKTa 3a rpal)eBHHCKY .n.03BOJIY H rrpojeKTa 3a
M.3Bol)elhe, y CKJIa.n.y ca 3aKOHOM H R3uajy ce 3a KaTaCTapcKy napu,eJly Koja RcnYlbaBa YCJlOBe 3a
rpal)eBHHCKy napu,c.J1y.
JIOKall;HjCKH YCJIOBH caUP)Ke H nouaTKe 0 nocTOjefiHM 06jeKTHMa Ha TOj napueJIH Koje je nOTpe6HO
YKJIOHHTH npe rpal)efba.

nOKau,HjcKH YCJIOBH ce H3Aajy 3a H3rpaAIbY, O,n;HOCHO ,n;orpaAlby o6jeKaTa 3a Koje ce H3Aaje
rpaljeBHHcKa A03BOna, KaO H 3a o6jeKTe KOjH ce rrpHKJbyqyjy Ha KOMYHarlHY H ,n;pyry HHq,paCTPYKTYPY.
YCnOBH 3a rrpHKJbyqelbe rrnaHHpaHOr o6jeKTa Ha HHq,paCTPYKTYPY ca,n;p)Ke ,n;eTaJbHe rrO,n;aTKe Y cMHcny
y,n;aJbeHOCTH o6jeKTa H BO,n;OBa KaO H MeCTO H HaqHH rrpHlubyqeFba a npeMa Ba)KenHM nporrHCHMa 3a
HHq,paCTPYKTYPY·
3aXTeB 3a H3,n;aBalbe JIOKau,HjcKHx YCJIOBa rro,n;HOCH ce Ha,n;JIe)KHOM opraHY eJIeKTPOHCKHM nYTeM
npeKO lU1Ca Y CKJIa.n;y ca qJI.6. ITpaBHJIHHKa 0 nocTynKY crrpoBoljelba o6je)UflbeHe npou,e,n;ype
eneKTPOHCKHM rrYTeM ("CJI. rJIaCHHK PC", 6p.68/19).
Y3 3aXTeB 3a H3,n;aBalbe JIOKau,HjcKHX YCJIOBa no,n;HOCH ce H,n;ejHo pewelbe 6y,n;yner o6jeKTa,
O)J;HOCHO ,n;eJIa o6jeKTa, H3paIJeHo y CKJIa,n;y ca ITpaBHJIHHKOM 0 ca,n;p)KHHH, HaqHHY H rrocTynKY H3pa)J;e H
HaQHHY Bpwelba TeXHHqKe KOHTpOJIe TeXHH.qKe ,n;OKYMeHTau,Hje rrpeMa KJIaCH H HaMeHH o6jeKTa ("Cn.
rnaCHHK PC", 6p.7312019).

o6paljH8aQ

fl;-~~
BeCHa J1a3Hn, ,n;Hnn.HH)K.apx.

JhEIbA

PEnY6JU1KA CP6HJA
{,PA,lJ. 6EOfPA,lJ.
rPA)l,CKA OITUJTHHA JlA3APEBAQ
ynPABA fPA)lCKE OnllJrnHE
O.l1eJLCuaC 33 yp63HH38M 11

rpa1)eBRHcKe nOc.llose

ll1-03 6poj: 350-32512021
09.07.2021.ro.llHHe
JlA3APEBAU

O.ae.i'beH.e 18

H rpal')eBHHcKe noc.'IOBe ynpase ro Jl33Bj)eBaU. nocTynajybK no 3BXTCOY
MHJ10meBHIt .JeJlette H1 Jlaupeaua y..1 . Canol' .1J.HMlI1'pRja 6p.1411 ]a H'~aBalLe HH+OPMallHje 0
.;10IalUHjH ]8 KaT. napueJJY 6p. 182111/1/3/4/H/5 ~Be KO JipajKOB8U pallH 811'p3.ll1Le ofijeKTa Ha OCHOBY
'tJl.53. 3aKOJI8 0 nnBHHpatb)' H H3rpa.illbH ("en. rJlBC1UtK PC', 6p.72109. 81/09. 64/10.24111. 121/12.42/13.
50113, 98/13; 132/14, 145114, 83/18~ 31119. 37/19. 9120 H 52121). 'IJlaHa 32. O!I.J"lYKC 0 Ynp3BH rpa.llCKe
OflUlTHHC J]alapesau ("Cn.JlHCT rpaaa lieorp8)l.a", 6p.l20/16, 5/17,30/18, 20119 Ii 122/19). npaBHJ1HHK30
ca,nPiKHtUt HHtj)opMaUHje 0 JlOKaUHjH H 0 Ca.aP)KHHH JIOKaUHjcKe ,ZlOlBOllC ("ClI. rJ13CHHK PC'... 6p.3120 10),
yp6aHHlaM

HH.(()OPMAlUlJA 0 JIOKAIlKJH
napu.e..lIe 6p. 1821/1/2/31418/5 CRe )(0 lipajKoaau

18 KaTKnpcKe

3aKOH 0 nn3HHpau.y H HlrpaalbH ("Cn. rnacHKIC PC-', op.72/09, 81109. 64/10, 24ill,
121/12~

42/13. 50/13.98/13, 132114, 145/14, 83/18,31/19. 31119.9/20. 52121) t1
npaBHJlHHK 0 C8llplKKHH "1f4roPMa~je 0 lIoKaUHjH H 0 C8llP)KHHH JIOKaUMjcKe
+__-:-_~~~-t---,.ll!...:.OO_BO_J_le-,("",..,~C_n. rnaCHHK PC". op.3/IO)
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II MOrY'fiROCTH H OrPAHHQEILA

1 KaneTapeKe napQeJJe 6p. 1811/11213/4/B1S cae KO IipajKOB8-.. npHna.na 30MH •• nO~bonpK8pe.aH{)
I le~.~HWTe-eK0J10WKa npoH3BO,lUba xpaue" R Y HHje )' 06yxB8ty rp3~eBHHcKor nonpYl.Jja.
I

~ .." - 

! onlUTA nPABltJIArPA1iEIbA
1

I

fpaJ)eBHHcaca napQeJla je nOBplUHHa y OKRAP}' rpai)eBHHCKOi' JeMJbHDITa Ha KOjOj ee MOlKe
rpa.ilHTH. Caaaca rpal)eBHKe..... lIaplle.:,a MOpa HMam npRayn Ha eaoGpaliajHHUY.

I

JlHHHje y rpaHKuaMa napue..le Mopajy 6HUf nOCTaBJ'beliC 'raKO .l3 ce 6y.n.yhoM
H'lfp8J'UhOM He yrpO)Kaaa (jlYHKUHOHHC8ibe o6jeKaTa Oll jaBHOr HHTepeca (>'JlHU.~ TpOTOapa,
iI HHCPPSCTPYKTYPUe Mpe»<e).
I

I

Cae

rpal)eSHftClI:e

i

!

lloJloJKaj o6jeHma Ha napl(eJlu ;te(jlHHHwe ce rpa1)eBHHcKOM 1THHHjOM y OAliOCY Ha: perynauHjy
! cao6pahajHHue;60QHe cyce.1lHe napueJle; H YOAHOCY Ha 38lllbY rpaHHUY napuene.
H8je .l103BO.WHO toPMHp81Le HOBHS I'paljeBHHC:acyx naplle",a y :JOHaM8 BaH rpal)eollHC:Kor

i
,

3eMJLHWTa.

L_.___.___._____._____._._____.. . _.._ _ . .__..~_ . _. . ._

•

ID"uuJla

rpaljelLa ftS

nOSbOnpftBptJrflOM leMJLHuny

I
YTBpl}yje ce 'latUTtmfa 30Ha MHHHM8JlHe UntpHRe 800m. "lMeljy CTaM6eHHX o6jeKaTa (30Ha) H
I oo"bOnpHBpeJJ.IIHX nOBpwHHa (lbHBa~ fwaHTWKHHX DOrm.aKa H C11.), Ha KojHM8je 3aCTyn..'beHa HHTeH3HBHR

I

nO,;'bOnpHspeJlHa npOlllBO.1I.lb3. yl pe~OBHy ynmpe6y arpoxer.UfjcKH.X cpe.llnaBI.
Yrspf)yje cc MHHHM811HH 3aWTJ.tTHH nojac H1Me1)y rpaHHue nO.fbonpHBpe.'l,HHX naplleJla H o6a:le
!BOllOTOKa wHpHHe 10TlL Y KOMe ftHje .J.03BO;"eHO KOPKWhcfbe arpoxeMMjcKHx cpe.'\CTaBa.
I

!

Yfop1)yje ce

'laWTHnla30Ha 'l4HHHMa..!J.He wHpHHe

! 06jet.:.aTa Y CYCC,llCfBY,
1

H3Me~)' rpaHHJ~e KOMrueKca

q,apMH H llpyrHx

.. TO: Oll CTa~6em{x 3rpap,a (craM6eHKx 30Haluace:b8). Mantt.'TpaJ1HHX. nyreBa H
peQHMX TOKO,B3 Y WHpHHH O.J. 200m. a O.!l "1SOPHWTa 8O.l1OCHa6..lleBal~ y JUHPHHH Oll 800m.
<lJapMe MOl), 6"TH HaMcf}YCOOHoj Y;'laIbeHOCTH MalbOj Oll

200m

YKOJ1Htro HeMa KYMYJlaTHBmix H

cHHeprHjcKHx Yfifilaja.

IlpenoPYlIeHa

Hsella YK011HKO TO nOKa'lKY pe3YJ1TaTH nponeHu yTHllaja
Cpe;UfHy.
Cra"oeHH o6jeKTH Y q,YHKUHjH no..o onpKBpe;lHc npoHlso)Ube H3Ba.. rpal)eBH..cKor nO)J.PY4ja. Mory
na ce rpalle CaMQ "W B;laC'fHTC nOTPe6eK y ~YHKUHjH o6awuJbft nOIbonpHBpCJlHe .aenaTlfOCTH.
Oll.CTOj8lba Mory OHTH

npojcKaTa ua 'lKMBOTHy

II

I1PAmUIA lA OI'l'AHl1JAUHIY CEOCKor JlB(WWlUTA

I

CTIlM6eOO llSopHUlTe caJJ.PilCH: 06jeKTe

I (lleT...a

k.-yXHILa,

rapalKa.

OCTaBa.

Ja CTaHOBatbe

Ha.ncrpewHHUS

H

H nOMoliHe 06jeKTe y'l cT8M6eHH 06jcKaT
CJ1HQHO).

!lolBOJbeHa

je

oprafHfllluHja

no;bonpHBpelUiC npOH3Bo.atbe Ba HMOOY oKyhHHllc ca C8lq»)I(ajHMa nOBprapcn3 H oollapcTB8. EKOHOMCKO
ABOpttWTe C8.apIKH eKOHOMCKe H nOMol'lRe o6jeKre. EKOHOMCKH 06jeKTH cy 06jcKTH38 CMe1DT~j CTOKe,j
npOH'l80llHH 06jeKTH. 06jeKTH 33 npepaJlY nOJbonpHBpeJlHHX npoH3BOllR" oojeKTH 3a CKJ18;UtWTefbe!
nOJLOnpH8pe.aHHX npml3BoJ,J,a, Kao It rapalKe la nOJbOnpuBpeAHY MexaHH18UHjy, MaWHHe M 801HJla.

I

f10Mo1'tHH

06jctcnf y

CKOHOMCKOM 1I,SOPHlDTY

cy

rapruKe

IIJlII HallcTpCUlHHlle 3a nOJ'bOnpHBpe)J.H),

MexaHH18UHjy~
MalUHHe If B<YIH]I3. KaO It OCl'aBe, fapIDKe H C11HlJMO.
Ha napuemt ea nar&'OoM TepeHa npeM.8 jasHoM nrry (HasHme).

y

cJ1yQajy

nose Hlrpalllbe. CTaM6eHO

)lBOpHDrre ce
nOCTaBSU Ha HajsHwoj KOTH. Ha napu'MH ca HarH60M TCpeH8 olljaBHor 11)'1'a (HaHH)I(e)~ )' cJ1yQajy HOBe

Hlrpa.n.the,
, CTaM6eHo ~B()pMlllre ce nOCT8.o.rLa H3 HajBHllloj KaT" Y1 jaBHH "YT.

! TlopeJl OIlWTKX npaBl·ma nOTpeOHO je nOIDTOBaTH If nOCOOHa npaBH.l1ft BClaH8 Ja nOMohJie 06jeKre:

l

I-

Mel)YCOOH8 pscTOjaK.a nOMohHH" 06jeKIT8 3aBHCC 0..'1 opratUf3aulije JU)opltlliTa. C Tl.M n:a ce "np.lbaBH··

o6je.KTH Mory~.~OCTa8.JbaTHCaMO

'UO

Bcrap y O)lHOCY Ha "lJHCTl' o6i?KTe;

2

m

_ _ _ _- -

•

pacrojaH>e H:nlef)y CT8M6eHor o6jeKTa H 06jeKaTa 18 cMemTaj croKe je J5m;
- )tUHI4Ma.,lHO Y.Il.aJbelbe cellTH"lIJ(e ja~e 0)1 cTaM6eHOr 06jeKT8 je 6m, a on. rpaUliUe cyce.ll.Hc napuc.ne
-

MM"HMa.,11l0

3m;

·1

.

-

ijy6pHlUTC H nOJbCRA KJIOleT Mopajy ORTH YAaJhelfH 0)), CTaM6eHor 06jeKTa,.

-

H300pa 8O,ile HajMaH:.e

-

OTlUlJJ.He

20m, '" TO ca~1O

6ynapa. OAUOCHO :lKHBOr

Ha HH).mj KOTH;

BO)lC H ~y6pe It3 cTaje, CBKI-Ll.l8 I.(JIH llrr8J1erpeoa

,!la OTH'I),

Y 1aTlIDpeHY

CenTH'IKy

jaMY Y

CK.1aAY ca npomtCHMa 0 ')8IUTHTH )f(HBOTIiC cpeAltHe;

pacrojun.e HOBHX eKOHOMCKHX

-

8)(0 ce eKOHOMCKli )lenOSH CYCCJlHHX napueJla HenocpelUiO rpaHH"lIe.

-

oojeKaTa 0..1 rpaHHue napuene He MOJKe GMTH MaH.e o.a 1m; H CTOI.IHe cpapMe seher Kan8UltTeTa O.!l 10
1

YC.;lOBHHX '"PHS HliCY )J,OlBOJbeHe

y

I

OKBHPY CTaM6eHor nOAPY'ija.

loRe BHli:eHJl Hace.1:ta

"BHKeH.a

lORe" tlHHe rpynaUHje HHJ1HBHtl)'a.'1HHX CTaM6eHHX 06jeK8Ta nOIUtpaHHX y npHpOllHOM

OKp)"Ken:.y KojH ce KOPHCTC nOBpeMeHo (OJlMOP~ peKpe8UHja, 60paBaK BHKeHJtOM BaH MetTS ('"TaHOBatba,
HIJl), no npaBHJI)' Ball rpal)eBHHcKor nO.lpy.qja H8CCJb8.

! THDOJlorHja 06jeKarn
\, npeMa THnonOntjH rpalUbC BHKeHIl, Kyhe cy cn06o,!J.HocrojeliH OOjCKTH.
i
j

I npaBH.1.a napUC118uHjeH nonmKaj 06jeacra Ha napue;m:
I BtlKCH,a K)7re re rpa.ae

IsehHM

napu.el1aM3

(Yl

06»'+00 Ha ),CtfftbCHHM

fJapue.:t&M8 8J1H je HJt&troM OMOryhett8 BHKeH,lt fpa.ltJL& tta .[

lIHMHTHpSHy MaKCIfMaJlHY

6pyro nOBpW"Hy Sfn ao I SO m2), MaH>tl .Jeo napuelle

; je HaMelbeH 3a H3rpa.lH>Y (OKYliHtlua) a seliH 11.00 napUC;le ce KOPHCTH 3a nO.'honpHBpel1.HY npoli3BOlUt.y 3a

1 .1lH'IHe mrrpe6e -aoblt.8UH, 6alUTe H cn.
! IIpH n01HUHOHKPafbY 06jeKBTa Ha naplleJlM taeny napl1C]IC -

II nO'lHUHOHHpaJb8 06jCKTll KBO 3a OOPO,!).K'lHO CTaHOBaJbe.

oKyhHRllK) npHMeH>yjy ce CBa

npaSH..'18

I
I

\ npaBH.18 3a nOMol'lHe o~ieKTe Ha napue;'H
1 3a nOMonHe 06jeKTc Ha napUeJlH: ;]enba "'")'XHtb8. rapalKa. OCTt18C, pallHollHuC H C;lH'iHO BalKe HeTa
1 npaBHlla Kao H 38 nopoJlH'IHO CTaHOBaH.e. Ja napueJle ache OA IOOOm2 [loMohHH o6jek.'H MOry ownt

I CMeWl-eHH eaMO y .ae.1Y nap\:lCJle 18 H3rpMH»' (OKynHHUH).
l

CMEPHHl(E:
53a 3aKmrn, .llOK81lRjcICII yc..'10BH cy jaBH8 Mcnpasa mja CaD;piKM no,nalKC (1
MOI)'hHocl'HMa H orpaHHl.JCtbHM8 rpaJlH:.e Ha K8TaCTapcKoj napue,lH Koja HcnYlbaBa YCJIOBe 3a
rpa~e8H.HCK)' napueJty, a C3JlPiKH cae YC.JlOBe 3a Hlpa.ny TeXHH'4Ke .'lOK}'MeHTau.Hje.
J10KaL~jCKlf YCJIOBU CC H1Jlajy 38 lOrpaJlIbY, OJlHOCHO Aorpa.llJbY oojeKata 38 KOje ce I.fJ"laje
rpat)eBIUlCKa Jl()3BOn3, Kao It 3a o6jene !I:OjH ce npHK.It.yttyjy Ha KOMYHallHY H APyry HH4>paCTPYKTypy.
Yl 3a~n'eB '3a H3)laBaJt.e JIOK8UHjCKHX YC.1l0Ba nOJlHOCH ce HAejHo peWf..w 6y.ayliel- 06jeKra,
CXO.JlllO q.aaHY

O)lHOCHQ ,!lena 06jeKTa, H3pal)eH'O
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ca llpaBHnHHKOM 0 ca.aplKHHH, HallHHY H nocTynKy H3p8Jl~ H

HaltHH Bpmelb8 1'eXllltlJKe KOWIpOJle TeXHHI.IKe JlOKYMeHTaUHje npeMB KJJacH It HaMeH" 06jeKTa
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Студио за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19, Лазаревац

Услови, мишљења и сагласности имаоца јавних овлашћења:

1 Страна

I~

~I

IIIPllBPE)1,Y
JABHO IlPE,IJ;Y3EliE 3A KOMYHAJIHY
"JIA3APEBAll."
JIa3apeBau" HI1KOJIe B):ja ll1oa 28; Ten/cI>aKC: 011/8123-402;
l

http://www.jpkp.rs;
MaTJPlH11

6poj: 07013922;

E.·mail: kOll1unalu(j@jpkp.rs;
11111<ppa )leJIaTHocm: 3600;

TIRo: 102129944;

JI1KIl IJlA3APEBAQ"
Epoj: H02.01-8477/1
,UaT)'M: 23.09.2021. ro.1l.
JIA3APEBAQ
CT)')lHO 3a npojeKTOBaH>e ROTRfNG
Y Jl. ,UyrnaHa BYKoTHna 6p. 19
Jla3apeBau,

IIpellMeT : YCJlOBH 3a H3pa.1lY Yp6aHHCmtIKOr npojeKTa
Ha OCHOBY Barner 3aXTeBa 6p. H02.01-8477 O.1l 17.08.2021. Y KOMe Tpa)l<HTe YCJlOBe 3a H3pa.1lY
Yp6aHHCTHQKOr npojeKTa 3a yp6aHHCTHQKO-apXHTeKToHcKY Pa3pa.1lY JlOKau,Hje 3a eTHO lloManHHcTBo y
<PYHKU,Hj H pypaJlHOr TypH3Ma Ha KaTacTapcKHM napu,eJlaMa 6p. 182111, 182112, 182113 H 182115 CBe KO
EpajKoBaQ, 11 IKII "Jla3apeBau," .1l0CTaBJba cJle.1lene:
Ha nOMeHYTHM KaTacTapcKHM napu,eJlaMa JI1KIl "Jla3apeBau," He noce)]'yje HHCTanau,Hje H
orJlaWaBa ce Kao HeHa)],Jle){{HO.

,UOCTaBJbeHO:
- HaCJlOBY
- apXHBH Tex.cJly){{6e

I'

l./

J

(

13111<: 011/8121-167: tJJlcToha 113cJlCHIIJIO: 01118129-830; 11I1jal(a: 011/8121-883;
1/8122-756: I
TP: II(ltlca lnt(";:1:

Ia

\:;;lIIK<1:

205-238856-59; A HI{

[)alll(<]: \ 05-0000002203355-29

Peny6Jl1.1Ka Cp6Hja
rpaA 6eorpaA
rpaACKa ynpaBa rpaAa 6eorpaAa
CeKpeTapHjaT 3a caoopaflaj
CeKTop 3a nllaHHpaH:.e cao6paflaja 11
yp6aHY MOOHIlHOCT
OAelbel-be 3a nllaHHpaH:.e cao6paflaja
IV - 08 6p.344.5-530/2021
07.10.2021. roAHHe

27. MapTa 43
11000 6eorpaA
Tell. (011) 2754-458, 4>aKc 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

Beorna).!
www. beograd. rs
Rotring
Yll. t:\ywaHa BYKoTlo1l'1a 6p. 19
J1a3apeBaU

Y Be3101 ca BaWIo1M 3aXTeBOM 3a Io13A(3Batne YClloBa 3a 1013paAy Yp6aHlo1crlo14Kor npojeKTa 3a
yp6aHlo1crlo14Ko-apXIo1TeKTOHcKY pa3paAY 1l0KaUlo1je (KaT. napuelle 6p. 1821/1, 1821/2, 1821/3,
1821/4 101 1821/5) , CeKpeTaplo1jaT 3a ca06paliaj BaM AOCTaBTba ClleAel'le YCllOBe:
1. Ha OCHOBY nplo1110)l(eHe AOKYMeHTaUlo1je, MO)l(eMO 3aKTbY4Io1TIo1 Aa npeAMeTHe napuene HeMajy
nplo1cryn Ylllo14HOj Mpe)l(lo1 Koja je y HaAl1e)l(Hocrlo1 rpaAa 15e0rpaAa.
2. 3a nplo1KTbY4aK npeAMeTHIo1X KaTacracKlo1x napuella Ha HeKaTeroplo1caHIo1 nYT, 06panlTIo1 ce
rpaAcKoj onWTIo1HIo1 Ha 4101jOj Teplo1Toplo1jlo1 ce Halla3101 HeKaTeroplo1caHIo1 nYT (npeMa CTaTYTY rpaAa
I5eorpaAa ("Cn. lllo1cr rpaAa I5eorpaAa", 6p. 39/2008, 6/2010 101 23/2013 101 "Cn. rnaCHIo1K PC", 6p.
7/2016 -QAI1YKa YC) nOCllOBe 1013rpaAtne, ynpaBTbal'ba, OAP)l(aBaI-ba, 3aWTIo1Te 101 pa3Boja
HeKaTeroplo1caHlo1x nYTaBa 06aBTbajy onWTIo1He Ha 4101jOj ce Teplo1Toplo1ToPlo1jlo1 Halla3101
HeKaTeroplo1caHIo1 nYT).
3. CeKpeTapHjaT 3a ca06paliaj je MIo1WTbeI-ba Aa nPeAMeTHH KOMnlleKC MOpa Aa HMa HenOCPeAaH
nplo1KTbY4aK Ha jaBHY ca06paliajHY nOBpwIo1HY, AHpeKTHO 10111101 npeKo napuelle npHcrynHor nYTa.
4. CBe nOBpwlo1He, YHYTap KaT.napUe11e, HaMel'beHe KpeTal'bY B03Hlla MOpajy 3aAOBOTbaBaTIo1 YClloBe
npoxoAHOCTIo1 (wlo1pHHe ca06paliajHlo1x TpaKa, paAHjyce KpHBIo1Ha, nOAY)l(He Harlo16e, Cllo6oAHe
BIo1CHHe 101 Cll.) 3a YCBojeHo MepoAaBHO 803101110 (nYTHIo14KO S03HJ1O MaKCIo1MallHHX AIo1MeH3Io1ja,
AocraBHO/TepeTHO 101/10111101 KOMYHallHO/BaTporaCHO 803101110), y 3aBIo1CHOCTIo1 OA nllaHlo1paHe weMe
KpeTal'ba B0310111a.
3a KpeTatne nYTHIo14KIo1X B03101J1a Io1HTepHe ca06paliajHHue nllaHlo1paTIo1 ca MIo1H. WHPIo1HOM
ca06paliajHe TpaKe OA2,75m, a 3a TepeTHa B0310111a 3,5m.
5. npocrop Ha napUe11Io1, HaMetneH KpeTal'by B0310111a A'fJK napuene 101 MaHesplo1cal'bY S0310111a
npHlllo1KoM YllacKa/101311acKa Ha nap~HHr Mecra, Mopa 6101TIo1 1013rpal)eH OA n0Al10re nplo111arol)eHe
KpeTal'by B0310111a 101 AIo1MeH31010HIo1caH npeMa 04eKIo1BaHOM ca06panajHoM onTepenel'bY
(accpam/6eToH).
6. 6poj Mecra 3a cMewTaj nYTHH4KIo1X B0310111a OAPeAIo1TIo1 npeMa HopMaTIo1BHMa, MIo1HHMYM 3a:
• nOCllOBatne: 1 napKIo1Hr MecrO (nM) Ha 80 m2 6pYTo nospwlo1He;
• TproBIo1Ha: 1 nM Ha 50 m2 HeTO nospwlo1He npoAajHor npocropa;
• yrocrlo1TeTbCTso: 1 nM Ha ABa crolla ca 4eTIo1pH crollHue;
• XOTe11lo1jepcKa ycraHOBa - jeAHO nM Ha Koplo1craH npocrop 3a 10 KpeBeTa;
7. Mecra 3a cMewTaj S0310111a (napKHHr/rapa)l(Ha Mecra) 101 npocrop 3a MaHesplo1cal'be nplo111Io1KoM
YllaCKa/101311acKa Ha Mecra 3a cMeWTaj, npojeKTOBaTH Ha npHnaAajylioj napUe11H, 1013BaH
nOBpwlo1He jaBHor nYTa.
8. OA YKYnHOr 6poja napKIo1Hr Mecra 06e36eAIo1TIo1 MIo1HIo1MallHO 5% napKIo1Hr Mecra 3a Io1HBalllo1Ae
nponlo1caHlo1x AIo1MeH3Hja (3a ynpaBHo napKIo1Hr Mecro 3,7m x 4,8m, OAHOCHO 5,9m x 5,Om 3a ABa
cnojeHa nM). Y OKBIo1PY napKIo1Hr Mecra 3a Io1Hsam1Ae He npojeKTOBaTIo1 HIo1KaKBe npenpeKe.
napKIo1Hr Mecra 3a Io1HBam1Ae He npojeKTOBaTIo1 ca pacrep elleMeHTIo1Ma.

9. AHMeH3Hje napKHHr Mecra npojeKTOBaTH Y CKJlaAY ca Ba>KeliHM CTaHAapAoM (SRPS U.54.234, H3
anpWla 2020 rOAHHe).
YnpaBHa napKHHr (rapa>KHa) Mecra (noA ymoM OA 90 0 ) npojeKTOaaTH ca AI<1MeH3HjaMa He
Mal-bl<1M OA 2,5m x 5,Om, a npocrop 3a MaHeBpHcal-be npojeKTOaaTH 6e3 I<1KaKBI<1X npenpeKa
YHYTap I<1CTOr, ca MI<1HHMaJlHOM WI<1PIl1HOM OA 5,Om (3a napKlI1pal-be XOAOM YHa3aA), OAHOCHO 7,4m
(3a napKl<1pal-be XOAOM YHanpeA).
CeKpeTapl<1jaT 3a ca06paliaj je MI<1WJbel-ba Aa je, ca CTaHOBHWTa <PYHKLlI<10HaJlHOCTI<1 1<1
I<1cKopl-1wliel-ba npocropa, 3a napKlIIHr Mecra npojeKTOaaHa nOA yrJloM OA 900 , Morylie
npojeKTOaaTII1 WI-1PHHY MaHeBapcKor npoCTopa Ha napLleJlH OA 6m (6e3 o631<1pa Ha Ha41<1H
napKl-1pat-ba).
10. napKI<1Hr MeCTa (npojeKTOBaHa nOA ymoM OA 90°) H npoCTop 3a MaHeBpl<1Cat-be nYTHI<14KHX
B031<1J1a npojeKTOBaTI<1 ca MaKCI-1MaJlHI-1M Harl-16oM AO 5%, OCI<1M Y 30HlII napKHHr MeCTa 3a oc06e
ca IIIHBaJll<1Al<1TeTOM Koja ce Mopajy npojeKTOaaTIII y XOpoH30HTanHoM nono>Kajy, HI<1KaA Ha
Y3AY>KHOM Harl<16y. Y 30HI<1 napKI-1Hr MeCTa 3a oc06e ca I<1HBaJll<1AlIITeTOM A03B01heH je caMO
OAflIllBHI<1 nonpe4HI<1 Harlll6 OA MaKCI-1MaJlHO 2%.
11. Y CKJlaAY ca nJlaHl-1paHI<1M TeXHonOWKI-1M npoLlecl-1Ma 6YAylier 06jeKTa, YKOJlI<1KO je nOTpe6Ho
npojeKTOaaTI-1 napKI<1Hr Mecra 3a AOCTaBHa/TepeTHa B03111J1a, Kao 1<1 Mecra 3a YTOaap/HCToaap
po6e 1<1 Mecra 3a l.feKal-be Ha YTOaap/I-1CToaap.
AI-1MeH3Hje napKI<1Hr Mecra 3a AOCTaBHa/TepeTHa B031-1na 1<1 npocrop 3a MaHeBpl-1cat-be OAPeAI<1TI<1
y CKJlaAY ca 1-136paHI<1M MepoAaBHIIIM B03I-1nOM.
12. neWal.fKe KOMYHI<1KaLll<1je npojeKToBaTI<1 y CKJlaAY ca npaBl<1nHHKOM 0 TeXHl<1l.fKI<1M CTaHAapAI<1Ma
nnaHlIIpal-ba, npojeKToaal-ba 1-1 1<13rpaAt-be 06jeKaTa, KOjl<1Ma ce ocHrypaaa HecMeTaHo KpeTat-be 1<1
npl-1cryn oco6aMa ca I-1HBanI<1AI<1TeTOM, AeLlI<1 1II CTaplllM oc06aMa ("Cny>K6eHI<1 rnaCHHK PC',
6p.22/2015).
13. Mecra 3a cMeWTaj KOHTejHepa 3a eaaKYaLlllljy cMelia npojeKTOaaTI-1 BaH jaBHl<1x ca06paliajHlIIx
nOBpwlIIHa, npeMa OAflYLlIll 0 OAP>KaaaI-bY 1.f1llCTolie ("Cn. nl<1CT 6eorpaAa" 6p.27/02, 11/05, 6/10
AP.OAflYKa, 2/11, 10/11-AP.OAflYKa, 42/12, 60/12, 31/13, 44/14, 79/15 1<1 19/17). nplllnl<1KOM
nOCTaBlbat-ba KOHTejHepa BOAI<1TI<1 pa4YHa 0 nperJleAHOCTIII y 30HI<1 npl<1KJbY4Ka Ha jaBHIII nYT'
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TeneKOM Cp6vUa
V1KC~:

.Jl.

6eorpaA, TaKoBcKa 2
AEnOBOAH~ 6POJ: 413700/2 -

2020

29.09.2020
~HTEPH~ 6POJ:
31
6POJ ~3 nKPM:
A~PEK4~JA 3A TEXH~KY
CEKTOP 3A <D~KCHY np~CTYnHY MPE>KY
CnY>K6A 3A nnAH~PAI-bE ~ ~3rpAAI-bY MPE>KE 6EorPAA
6EorpAA, HOBona3apcKa 37-39

AATYM:

CTYAVlO 3A npOJEKTOBAI-bE ROTRING
Yflltllla ,QywaHa BYKoTltlna 6p.19,naaapesall

nPE,QMET:3aXTeB 3a Vl3AaBal-be ycnoBa 3a 1II3paAY Yp6aHlIIcTVl4Kor npojeKTa 3a
yp6aHlIIcTIII4KO-apXL-1TeKTOHcKY pa3paAY nOKalllllje 3a 1II3rpaAl-bY eTHO AOManlllHcTBa Y
¢YHKIIL'ljL'l PypanHor TYP1ll3Ma,cno6oAHo cTojener,cnpaTHocTIII nO+n+1,Ha KaT.napllenaMa
6p.1821/1,1821/2,1821/3,1821/4 L'l1821/5 CBe KO 6pajKoBall.

(

6poj 413700/1-2021

~6

476/21 AJ. )

Pa3MaTpajynL'l 3aXTeB L'lHBeCTI,1TOpa, 1113 HaAfle)f(HOCTIII npeAY3ena "TeneKOM Cp6L'1ja" a.A.,
L'l3Aajy ce cneAenlII TeXHIII4KL'I nOAa1l1ll L'I ycnOBIII. YBIIIAOM y TeXHlII4KY AOKYMeHTallL'ljy
nocTojener CTal-ba YTBpf)eHo je Aa npeAMeTHL'I o6jeKaT npL'lnaAa nOAPY4jy AT4 6pajKoBall
Ka6n 1

.:.

TeXHL'l4KL'I ycnoBL'I - npli1KJbY4el-be Ha CPIllKCHY npli1cTynHY TK Mpe)KY

PeanL'l3allL'lja GPON TexHonorL'lje Y TononorL'ljlll FTTH (Fiber To The Home) nOApa3YMeBa
nonaral-be npL'lBOAHOr OnTL'l4KOr Ka6na L'I L'l3rpaAI-bY OnTlII4Ke L'lHcTanallL'lje AO CBaKe co6e
nocnOBHor npoCTopa L'I nOKana.
~3rpaAl-ba yHYTpawl-blllx TK VlHcTanaLlL'lja je o6aBe3a L'lHBeCTIIITOpa OCL'lM y cnY4ajy KaAa ce
APyra4L'1je AecpL'lHL'lWe YroBopoM L'l3Mef)y L'lHBeCTIIlTopa L'I TeneKoMa, a npeMa MOAenL'lMa 0
nocnOBHO TexHL'l4Koj capaAl-b1ll ca L'lHBeCTL'lTOpL'lMa.

Y311lMaJynll1 HaBeAeHO y 063L'1P, Y o6jeKTY Ha CYBOM 111 npL'lCTyna4HoM MeCTY, npeABL'lAeTVI'
paCnOnO)K1Il8 npocTop Y rexHL'l4Koj npocTopll1jlll 38 CMeLlITaj TeneKOMYHIIlKaLlIllOHe onpeMe
npeAY3ena "TeneKOM Cp611lja" a.A , Y 6nlll311lHIIl KOHqeHTpaLllllje TK ~'HCTaIlalllllje , no
MoryncTBY Y TexHWIKOJ npocTOpllljlll ca 3ace6HIIlM Hanajal-beM ca E,D. IlpeKO rpo,

Y3eMIbel-beM VI BeHTllma4V1joM. nO 06e36ef]lIlsal-bY npOCTOpa, VlHseCH1TOp je Y 06ase3111 Aa
HaM VlCTO nViCMeHO nOTBPAVI VI AOCTasVl n03V14V1jy npOCTopa Y 06jeKTY·
npocTop/TeXHVlYKa npocTopVlja Tpe6a:
- Aa ce Hana3V1 Y npVl3eMIbY VlnVl npBOM nOA3eMHOM HViSOy.
- Aa je naKO npVlcTynaYHa KaKO 3a oc06Ibe, TaKO VI 3a YBOA Ka6noBa VI npll1na3 cnY>K6eHVlX
B03V1na;
- Kp03 nOMeHYTVI npocTOp He cMejy Aa npona3e TOnnOBOAHe, KaHanVl3a4V10He VI BOAOBOAHe
VlHCTana4V1je;
- Y npocTOpy npeABVll)eHOM 3a cMewTaj TK onpeMe nOTpe6HO je 06e36eAVlTII1 3aBpWaBal-be
YHYTpaWI-bViX TK VlHCTana4V1ja 06jeKTa.
Y yna3y 06jeKTa y XOAHVlKY, Ha CYBOM VI npVlCTYnaYHOM MeCTY yrpaAVlTIII OnTlilYKIII
AlilCTPVl6YTlilBHlil opMaH OAO 0pVljeHTa4liloHVlx AIIIMeH3V1ja 55x50x20cm.
\IlHBeCTII1TOp je y 06ase3V1 Aa OA MeCTa KOH4eHTpa4V1je TeneKOMYHVlKa4lilOHe onpeMe
( npOCTOp npeABVll)eH 3a cMewTaj TK onpeMe ) 06e36eAVI HeCMeTaHVI npona3 KP03
KOMnneTaH npocTOp nOA3eMHor HIIIBoa rAe je npeABVll)eHa KOHL\eHTpa4lilja onpeMe
nonaral-beM PE 4eBVI 1x050mm.
nonaral-be OnTVlYKVlX VlHcTana4V1oHVlx Ka6nosa no BepTVlKaJlVl 06jeKaTa nnaHlilpaTVI y 4eBlil y
3V1AY VlnVl y noce6aH Aeo TeXHVlYKVlX KaHana YKonViKO cy npojeKTOM 06jeKaTa npeABVlf]eHlil, a
cnpaTHVI pa3BOA Vl3BeCTVI nonaral-beM Ka6nOBa Kp03 4eBVI Y 3V1AY AO csaKe c06e, nOKaJla
VlnVl nocnOBHor npOCTopa.
\Il3paAY ycnoHcKor (sepTVlKanHor) OnTVlYKOr pa3BOAa npeABVlAeTVI Ka6nOBVIMa KOjlil no
Kana4V1TeTY pewaBajy jeAHY VlnVl Blilwe eTa)l(a. Ka6n Mopa 6V1Tlil 3aWTVlneH YBnayel-beM Y
caBVlTIbVlBY (pe6paCTY) VI HeropVlBY PVC 4eB VlJlVl KaHaJlVl4e. \IlHcTaJla4V1jy AO KOpVlCHVlKa
nJlaHVlpaTVI OnTVlYKVlM Ka6JlOBVIMa ca MOHOMOAHVlM BnaKHVlMa no ITU-T CTaHAapAY G.657.A
Y 3aTBopeHOM, ca OMOTayeM OA LSZH MaTepVljaJla (Low Smoke Zero Halogen). OBaj Ka6Jl
ce TepMVlHVlpa Y 3a TO npeABVlf]eHoM OnTVlYKOM pa3AeJlHVlKY (ODF VlJlVl ODO 0pMaHY). 3a
nOTpe6e TeneKoMa AO CBaKe c06e, nocnOBHe jeAVlHVl4e/nOKaJla nOTpe6Ho je 06e36eAII1TIII
jeAHo OnTlIIYKO BnaKHO. npVlnVlKoM nonaral-ba Ka6Jla BOAVlTVI paYYHa 0 MlilHlilMaJlHOM
npeYHII1KY caBVIjal-ba 111 06aBe3Ho npeABlilAeTVI pe3epBY Ka6na (y 6pojy BnaKaHa III AY>KlilHVI)
Ha cBaKoj eTa}f{VI Kao VI Ha MeCTY YBoAa. Ha cTpaHVI KOpVlcHVlKa, Y cTaHY lilHCTaJla41110He
OnTVlYKe Ka6noBe 3aBpwVlTVI SC/APC KOHeKTOplilMa Y oAroBapajynoj TepMVlHaJlHoj
(KOpVlCHVlYKOj) 3aBpwHoj OnTVlYKOj KYTllljVl Ha SC/APC aAanTepy. npeABVIAeTlil pe3epBe
Ka6na Ha 06a Kpaja.
YHYTap c06a,nocnoBHor npocTopainOKaJla nJlaHVlpaTlil F/UTP Ka6noBe oAroBapajynVlx
Kana4V1TeTa Y OAHOCY Ha npeABVlf]eHe nOTpe6e KOpVlcHVlKa, Ka6Jl Mopa 6V1TIII 3awTlilneH
YBJla4el-beM Y caBVlTIbVlBY (pe6pacTY), HeropVlBY PVC 4eB. Ka6JlVlpal-be yHYTap nOCJlOBHOr
npocTOpa/nOKaJla peanVl30BaTIII F/UTP Ka6JlOBIIIMa KaTeroplilje MIIIHIIIMYM 5e lil 3aBpWIIITIIIII1X
Ha oAroBapajyneM patch naHeJlY. BOAlilTIII paYYHa Aa MaKCIIIMaJlHa AY)I(VlHa OBVIX Ka6noBa,
OA YTVlYHVl4a y npocTOpVljaMa KOplilcHlilKa AO patch naHena He npef]e gOm,
npeABVlAeTVI CMeUnal-be patch naHena VI 30K-a Ha jeAHoM MecTY Y MMK (MynTVlMeAli1jaJlHa
KYTVlja) nOKa4V1ja MMK ce oApef]yje TeXHVl4KVlM peWel-beM VlHcTanaLlVIja yHYTap c06a,
nOCJlOBHOr npocTOpa/JlOKaJla VI npenopYKa je Aa ce MMK MOHTlilpa 6nVl3Y YJl83a Y
nOCJl08HIII npocTop.
npVlMel-beHa MMK Mopa Aa VlM8 CJleAene KapaKTepVlcTVlKe'
KVTVlja Mopa Aa oMorynVl YSOA VI TepMIi1HaL\Vljy AO AeceT F/UTP Ka6JlOBa VI Aa 6YA8
VI~lpal)eHa 0,0, M8TepVljana KOjVl ne oMorynlllHl HeOMeT8HO npOCTlllpal-b8 paAli10 Tanaca
(WiFi)
I<'YTVlJC,.i

noce):.(YJe
1{<lTeroplIlje !)(""
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!'1HCTanaL(!t1jy

• Y OKBVlPY KYTVlje MOpa Aa nocTojVl AOBOIbHO MeCTa 3a VlHCTanaLtVljy aKTVlBHe OnpeMe
(ONT) TeneKOMa VI 30K-a
• YHyTap MMK HeonXOAHO je 06e36eAVlTVI PMHM HanOH OA 220 V, npeKo
oAroBapajyfie YTVl4HVlLte VI 3ace6Hor aYToMaTcKor oCVlrypa4a OA 16A ca pa3BOAHe Ta6ne y
nocnOBHOM npocTopy/noKaIlY
•

MMHVlMaIlHa AMMeH3V1ja KyTMje je 400mm x 300mm x 200mm (8 x W x D)

OA npeABMf)eHe npocTopMje/npocTopa ca TK onpeMoM y 3rpaAVI, yrpMMTVI VlHTepHy TK
BepTVlKaIlHY - ycnoHcKY LteB 1x PVC 050 mm AO npVl3eMIba o6jeKTa.
BalKHa npenopyKa TeneKoM Cp6Mja npM M3p~M YHYTpaWtbMX MHcTana4Mja:
• npVl onpeMal-bY npocTopVlja npVlKIbY4HVlM MeCTMMa Ba>KM cIleAefie:
cBaKY npoCTopVljy Tpe6a onpeMVlTM 6ap ca jeAHVlM npVlKIbY4HVlM MeCTOM VI jeAHVlM
nOTeHLtVljaIlHMM npMKIby4HVlM MeCTOM y BMAY VlHCTaIlaLtVlOHe KYTVlje nOBe3aHe Ha
npMMapHVI pa3AenHVI npocTop npeKO VlHCTaflaLtMOHe LteBM ( 3a 6YAyfiVl AOBOA OnTVl4Kor
Ka6Ila VI nOBe3V1Bal-be ca onpeMoM KOpVlcHMKa Koja je AVl3ajHMpaHa 3a npMKIbY4V1Bal-be
HenocpeAHO npeKo OnTVl4KOr MHTepcpejca);
• npocTopVlje wMpVlHe/AY>KVlHe 3,7 m M BVlwe onpeMajy ce AOAaTHMM npVlKIby4HVlM
MeCTOM yHyTap HajBMwe 3,7 m HenpeKMHyTor 3V1Aa npoCTopVlje;
• n03V1LtVlje AaIbVlX npVlKIbY4aKa oApef)yjy ce TaKO Aa YAaIbeHocT OA 6V1IlO Koje Ta4Ke
Ha nepVlMeTpy npocTopVlje AO npMKIbY4Ka y TOj npocTopVljVl, MepeHo Y3AY>K nepVlMeTpa
y3 nOA, He npeMawyje 7,6 m.
• npenopY4yje ce Aa ce o6e36eAM no jeAaH TeIleKoMYHVlKaLtVlOHVI npMKIbY4aK VI y
cIleAefiVlM npocTOpVljaMa: yna3HVI XOAHMK ;rapa>Ka;pa3He nOMofiHe npoCTopVlje.
• y rpaf)eBVlHcKVlM cTpYKTYpaMa 3a nOBpeMeHO CTaHOBal-be, Koje ce KopVlCTe y OKBVlPY
AeIlaTHOCTVI nOBe3aHVlX C M3HajMIbMBal-beM HeKpeTHVlHa ( anapTMaHM, XOTeIlCKe co6e
M cn.), Tpe6a o6e36eAMTVI MVlHMMaIlHO jeAHo npVlKIbyYHo MeCTO yHyTap npeAMeTHe
cTpyKType.

3a nOTpe6e nOIlaral-ba npVlBoAHor OnTM4KOr TK Ka6Ila, nOTpe6Ho je o6e36eAVlTVI npVlcTYn
nIlaHVlpaHoM o6jeKTY nYTeM npMBOAHe TK KaHanVl3aLtVlje.nOTpe6Ho je nOIlO>KVlTVI TK
KaHaIlVl3aLtVljy KanaLtVlTeTa 1 LteBM PVC 0110 mm OA rpaHVlLte npeAMeTHe napLteIle AO
MeCTa YIlacKa (YBoAa) LteBVI TK KaHaIlVl3aLtVlje y o6jeKaT,(Kao WTO je npVlKa3aHo Ha
cVlTyaLtVljVl). YcnosIbeHY LteB TK KaHaflVl3aLtVlje nOIlaraTVI Kp03 cno6oAHe nospwVlHe, sOAefiVl
pa'-lyHa a nponVlcaHoM pacTojal-bY OA APyrVlx KOMYHaIlHVlx o6jeKaTa. npMIlVlKOM nOIlaral-ba
PVC LtesVI BOAVlTVI pa4YHa a yrny caBVljal-ba LtesVI, 3a LtesVI 0110mm nOIlynpe4HVlK KpVlBVlHe
Tpe6a Aa Vl3HOCM P>5m paAVI HeCMeTaHor nOIlaral-ba TK Ka6Ila. MecTo caBVljal-ba LtesVI He
CMe ce 3aTpnasaTVI AOK HaA30pHVI opraH He KOHcTaTyje Aa je KpVlSVlHa nponVlCHO Vl3seAeHa.
OA MeCTa YIlaCKa (ysoAa) LteSM y o6jeKaT, 06e36eAVlTVI npOIla3 Ka6Ilosa no Ka6IlOSCKOM
peraIlY AO MeCTa y KojMMa je nOTpe6HO MOHTMpaTVI onpeMy M y KaMe ce HaIla3V1 3aspwHa
KOHLteHTpaLtMja VlHCTaIlaLtMja, OAHOCHO AO OnTM4KVlX pa3AeIlHMKa/AVlCTpVl6yTVlBHVlX opMaHa.
3a CBY yrpaf)eHY onpeMY nOTpe6HO je npVl6aBVlTVI aTeCT. nposepy KSaflVlTeTa yrpaf)eHe
onpeMe 111 Vl3BeAeHVlX paAosa Vl3spWVlfie KOMVlcVlja 3a KOHTpony KsanVlTeTa KOjy cpopMVlpa
"TeIleKOM Cp6V1ja".
rope HaBeAeHII1 paAOSIil cy 06ase3a VlHBeCTI!1TOpa YKonlilKO ce YrOBopOM Vl3Mef)y
3all1HTpeCOSaHII1X CTpaHa He yTBPAVI APyra4V1je. 06ase3a TeneKOMa je Aa Vl3BPWIIl
nplilKIby'-lel-be npeAMeTHor o6jeKTa Ha TK Mpe>Ky
lI13rpaAl-ba nplilBOAHor OnTlIl'-lKOr Ka6Ila 06aBe3a je npeAY3efia "TeIleKOM Cp6l1lja" a.A.
nOBe3111Bafbe nplilBOAHOr TK Ka6Ila ca nOCTojelioM TK Mpe>KOM BPWVI IIlCKIbY411lBO
rJpeAY3elie "TeIlel<OM Cp6111)a" 3A

Onwnt ycnOBH:
HanOMVll-beMO Aa oplAjeHTaL.tlAOHO YL\pTaHIA nocTOjenVi TK 06jeKTIA He cMejy 6V1TIA yrpO)f{eHVI
Vl3rpaAl-bOM npeAMeTHor 06jeKTa, Kao IA 06jeKaTa KOMYHanHe IAHcppaCTpYKType 3a
npeAMeTHIA 06jeKaT.
3aWTVlTY, 06e36ef)el-be VI 1A3MeWTal-be nocTojenVix TK 06jeKaTa Tpe6a 1A3BPWVlTIA npe
n04eTKa 6IAno KaKBVlX rpaf)eBVlHCKIAX paAOBa IA npeAY3eTVI CBe nOTpe6He IA OAroBapajyne
Mepe npeAOCTpO)f{HOCTIA KaKO He 6V1, Ha 6V1no KOjVl Ha4IAH, Aowno AO yrpO)f{aBal-ba
MeXaHlA4Ke cTa6V1nHOCTIA VI TeXHVl4Ke IACnpaBHOCTIA nocTOjenVix TK 06jeKaTa.
rpaf)eBIAHCKe paAoBe Y HenocpeAHoj 6nlA3IAHIA nocTojenVlx TK Ka6noBa BPWIATIA HCKrbY"IHBO
PY"IHHM nYTeM 6e3 ynOTpe6e MexaHVl3aL\Vlje VI y3 npeAY3IAMal-be CBVlX nOTpe6HVlx Mepa
3aWTlATe (06e36ef)el-be OA cneral-ba Tna, np06HIA VlCKOnViIA cn.).
rpalieBHHcKHM paAoBHMa ce He CMe AOBeCTH Y nHTatbe <PYHKLlHOHHCatbe TK
cao6pahaja, Kao H npHcTYn TK o6jeKTHMa, paAH peAoBHor OAP:lKaBatba HnH
eBeHTYanHHx HHTepBeHLlHja.
Y cnY4ajy eBeHTyanHor OWTenel-ba nocTojenlAx TK o6jeKaTa IAnlA npeKVlAa TK ca06panaja
ycneA Vl3Bof)el-ba PaAOBa, 1A3Bof)a4 paAoBa je AY)f{aH Aa npeAY3eny "TeneKoM Cp6V1ja" a.A.
HaAOKHaAIA L\enoKynHY WTeTY no CBIAM OCHOBaMa (TpowKoBe CaHaL\lAje VI HaKHaAY ry6IATKa
ycneA npeKIAAa TK ca06panaja).
1. npojeKaT 1A3paAe TK VlHCTanaL\lAje VI nplABOAHe TK KaHanlA3aL\Vlje ypaAIATIA Y CKnaAY ca
3aKoHoM 0 nnaHVlpal-bY VI Vl3rpaAl-bVi o6jeKaTa, 3aKoHoM 0 eneKTpOHCKVlM KOMYHIAKaL\lAjaMa,
npaBlAnHVlKY 0 Tex. VI APyrVlM 3aXTeBVlMa npVl 1A3rpaAl-bVi npaTene VlHcppacTpYKType EKM y
3rpaAaMa, ynycTBIAMa, CTaHAapAVIMa IA nponVlcVlMa 0 1A3paAVI TeXHVl4Ke AOKYMeHTaL\Vlje, III
AOCTaBIATVI Ha carnaCHOCT npeAY3eny "TeneKoM Cp6l11ja" a.A.. YKonlllKo ce OBIII npojeKTIII
paAe oABojeHo, CBaKIA npojeKaT Tpe6a Aa CaAP)f{1A nOTBPAY npojeKTaHaTa Aa je 1113BpweHo
Mef)yc06Ho ycarnaWaBal-be, Kao IA carnaCHOCT Ha ypaf)eHe npojeKTe 1A3AaTe OA TeneKoMa.

2. nnaHlApaHe Tpace KOMYHanHVlx IIIHCTanaL\lAja Mopajy 6111TVI nOCTaBfbeHe Ha nponlllcaHoM
pacTojal-bY y 0AHOCY Ha Tpace nnaHlllpaHlllx TK 06jeKaTa. Y CKnaAY ca Ba)f{enViM
npaBVlnHVlKoM, yHYTap 3aWTlATHOr nojaca Hlllje A03BOlbeHa 1A3rpaAl-ba IIIHcppacTpYKTYPHIIIX
IAHCTanaL\lIIja APyrlAx KOMYHanHlllx npeAY3ena 1A3HaA III IAcnOA nnaHlllpaHe Ka6noBcKe TK
KaHanIA3aL\lAje, OCIIIM Ha MeCTVlMa yKpwTal-ba.
3. YKOnlAKO y TOKY Ba)f{el-ba OBIIIX ycnoBa HacTaHY npoMeHe Koje ce OAHoce Ha
npojeKTOBal-be IA Vl3rpaAl-bY npeAMeTHor 06jeKTa IA npVlBoAHe TK KaHanlll3aUlAje, 6poj IIInlll
BPCTY nOTpe6HlAX TK nplIIKlbY4aKa, ra6apVlT 06jeKTa VI CJ11114HO, Y 06aBe3111 CTe Aa HaCTane
npOMeHe npVljaBIIITe IA 3aTpa)f{IIITe 1A3MeHY ycnoBa.

4. Ba)f{HOCT ycnoBa je rOAHHY AaHa OA AaHa Vl3AaBal-ba. nocne Tor pOKa VlHBeCTIIITOp je y
06aBe3111 Aa Tpa)f{1II 06HOBY Ba)f{HOCTVI IIICTIIIX.

5. npe n04eTKa paAoBa Ha Vl3rpaAl-blll TK KaHanVl3aUlllje y 06aBe3"" CTe Aa nlllCMeHO
1113BeCTIIITe npeAY3ene "TeneKOM Cp6""ja" a.A. paAVI BpWel-ba CTpY4Hor HaA30pa, Ha
aApecy
yn.
HOBona3apCKa
6p.37-39,
OAHOCHO
Ha
e-MaViI
aApecy:
najava.radova@telekoM.rs
"·1J1111 Ha TenecpoH/cpaKc 6poj 011/2423-222.

6.

nplllnVlKoM 1A360pa 1A3Bof)a4a, aHra}l(OBaTVI nVlueHUlllpaHe 1113Bof)a4e KOj"" cy
perlllcTpoBaHVI 3a 06aBlbal-be AenaTHOCTIA ",,3 06naCTVI TeneKOMYHIIIKaL\""ja paAVI WTO 60fber
KBanViTeTa Vl3BeAeHIIIX paAOBa.
7. no 3aBpweTKY paAOBa Ha Vl3rpaAl-blll TK KaHanlll3aL\lIIje nOTpe6HO je 1A3BPWIIITVI
KBanlllTeTHVI VI TeXHIII4KIII npVljeM paAOBa.

VI HseCTIIITOp je y 06ase3111 Aa no 3aspweTKy paAosa Vl3SpWVI npeHOC OCHOBHVlX cpeACTaBa .
y KOpVlCT npeAY3ena 3a TeneKOMYH""KaUlllje 'TeneKOM Cp6lAja" a.A., KaKO 6"" y CKnaAY ca
3aKOHOM Morno Aa ce Vl3BPWIII npVlKlbY4el-be Ha jasHY TK Mpe~ III cnpoBeAe Aafbe
peAOBHO III VlHBeCTIIIL.\VlOHO OAP)KaSal-be.

8. IIIHBecTIIITop no saBpweTKY paAoBa, ys saXTes sa cpopMlllpaf-be KOMlllclllje 3a KsanlllTeTHIII
III TeXHlIIl..JKIII npllljeM Tpe6a Aa AOCTaBIII: KonHjy Ba>KenHX ycnoBa, rpal)eBHHcKY A03Bony,
AOKYMeHTallHjy H3BeAeHor CTaiba Y cKflaAY ca YnYTcTBoM npeAY3elia "TeneKoM Cp6ltlja"
a·A· 3a npllljeM AOKYMeHTal..lltlje 1tl3seAeHor CTal-ba III ena60paT 0 reOAeTCKOM CHItlMatby (1
npltlMepaK Ha nanViPY Itl eneKTpOHCKOM 06nlllKY Ha CD -Y Y coq:>TBepCKOM anaTY TeleCAD
GIS,
IIInltl Kao I..IpTe>K Y .dwg cpopMaTY), Kao Itl nOTBPAY pr3~a Aa je ena60paT
npHxBaneH , o6pattYH yKynHHx H3AaTaKa Ha H3rpaAlbH TK KaHanH3allHje (nOTnIllCaH OA
cTpaHe ItlHBeCTVlTopa) ca nplllnO>KeHItlM paI..JYHVlMa, nOAaTKe 0 npeAcTaBHVlKY IIIHBeCTItlTOpa Itl
1tl3Bo1')al..Ja paAoBa KOjltl lie npltlcycTBoBaTIII paAY KOMVlcltlje Itl Vl3jaBY HaA30pHor opraHa
npeAY3elia "TeneKoM Cp6ltlja" a.A. Aa je Vl3BpweH HaA30p. KOMltlcltlja lie OA61tlTItl Aa
1tl3BPWIII KBanlllTeTHVI npltljeM YKonlllKo Y TOKY rpa1')el-ba Hlllje BpweH HaA30p OA cTpaHe
npeAY3elia "TeneKoM Cp6ltlja" a.A .. PaA KOMVlcltlje ce He Hannaliyje.
9. 06jeKaT KOjVl ce rpaAItl, OAHOCHO I..JVlje je rpa1')el-be 3aBpweHo 6e3 rpa1')eBVlHcKe A03Bone,
He MO>Ke 6V1TVI npltlKJbYl..JeH Ha nocTojeliy TeneKOMYHItlKallViOHY Mpe>KY CXOAHO I..JnaHY 160
3aKoHa 0 nnaHVlpal-bY Itl Vl3rpaAl-bVi (o6jaBIbeHor Y CnY>K6eHOM rnacHItlKY PC 6p. 72/2009,
81/2009-VlcnpaBIbeH, 64/2010 OAnYKa YC, 24/2011, 121/2012,42/2013 0AnYKa YC,
50/2013 OAnYKa YC, 98/2013 0AnYKa YC, 132/2014111145/2014).
10. J],aTVI ycnoBVI VI carnaCHOCT ce OAHoce caMO Ha Vl3paAY TK ItlHCTanal..lVlje Itl npVlBOAHe TK
KaHanltl3allltlje. HaKOH 06aBIbeHor KBanViTeTHor VI TeXHltlttKOr npVljeMa paAOBa OA CTpaHe
KOMVlcVlje TeneKOMa nOTpe6HO je Aa nOAHeceTe 3aXTeB 3a nOBe3V1Bal-be Ha TK Mpe>Ky (Y3
3aXTeB je HeonXOAHO npltlnO>KItlTVI KOMVlCltljCKVI 3anVlCHVlK KBanViTeTHor VI TeXHltll..JKOr
npVljeMa).

npVlnor : - CVlTYallVija

C nOWTOBal-beM,

if"'PYKOBOAVInal..l OAenel-ba 3a onepaTVlBHY

n::g~oLst
rOpaH MaTltlli, Altlnn. MeH.
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Yll. t:\ywaHa BYKoTlo1l'1a 6p. 19
J1a3apeBaU

Y Be3101 ca BaWIo1M 3aXTeBOM 3a Io13A(3Batne YClloBa 3a 1013paAy Yp6aHlo1crlo14Kor npojeKTa 3a
yp6aHlo1crlo14Ko-apXIo1TeKTOHcKY pa3paAY 1l0KaUlo1je (KaT. napuelle 6p. 1821/1, 1821/2, 1821/3,
1821/4 101 1821/5) , CeKpeTaplo1jaT 3a ca06paliaj BaM AOCTaBTba ClleAel'le YCllOBe:
1. Ha OCHOBY nplo1110)l(eHe AOKYMeHTaUlo1je, MO)l(eMO 3aKTbY4Io1TIo1 Aa npeAMeTHe napuene HeMajy
nplo1cryn Ylllo14HOj Mpe)l(lo1 Koja je y HaAl1e)l(Hocrlo1 rpaAa 15e0rpaAa.
2. 3a nplo1KTbY4aK npeAMeTHIo1X KaTacracKlo1x napuella Ha HeKaTeroplo1caHIo1 nYT, 06panlTIo1 ce
rpaAcKoj onWTIo1HIo1 Ha 4101jOj Teplo1Toplo1jlo1 ce Halla3101 HeKaTeroplo1caHIo1 nYT (npeMa CTaTYTY rpaAa
I5eorpaAa ("Cn. lllo1cr rpaAa I5eorpaAa", 6p. 39/2008, 6/2010 101 23/2013 101 "Cn. rnaCHIo1K PC", 6p.
7/2016 -QAI1YKa YC) nOCllOBe 1013rpaAtne, ynpaBTbal'ba, OAP)l(aBaI-ba, 3aWTIo1Te 101 pa3Boja
HeKaTeroplo1caHlo1x nYTaBa 06aBTbajy onWTIo1He Ha 4101jOj ce Teplo1Toplo1ToPlo1jlo1 Halla3101
HeKaTeroplo1caHIo1 nYT).
3. CeKpeTapHjaT 3a ca06paliaj je MIo1WTbeI-ba Aa nPeAMeTHH KOMnlleKC MOpa Aa HMa HenOCPeAaH
nplo1KTbY4aK Ha jaBHY ca06paliajHY nOBpwIo1HY, AHpeKTHO 10111101 npeKo napuelle npHcrynHor nYTa.
4. CBe nOBpwlo1He, YHYTap KaT.napUe11e, HaMel'beHe KpeTal'bY B03Hlla MOpajy 3aAOBOTbaBaTIo1 YClloBe
npoxoAHOCTIo1 (wlo1pHHe ca06paliajHlo1x TpaKa, paAHjyce KpHBIo1Ha, nOAY)l(He Harlo16e, Cllo6oAHe
BIo1CHHe 101 Cll.) 3a YCBojeHo MepoAaBHO 803101110 (nYTHIo14KO S03HJ1O MaKCIo1MallHHX AIo1MeH3Io1ja,
AocraBHO/TepeTHO 101/10111101 KOMYHallHO/BaTporaCHO 803101110), y 3aBIo1CHOCTIo1 OA nllaHlo1paHe weMe
KpeTal'ba B0310111a.
3a KpeTatne nYTHIo14KIo1X B03101J1a Io1HTepHe ca06paliajHHue nllaHlo1paTIo1 ca MIo1H. WHPIo1HOM
ca06paliajHe TpaKe OA2,75m, a 3a TepeTHa B0310111a 3,5m.
5. npocrop Ha napUe11Io1, HaMetneH KpeTal'by B0310111a A'fJK napuene 101 MaHesplo1cal'bY S0310111a
npHlllo1KoM YllacKa/101311acKa Ha nap~HHr Mecra, Mopa 6101TIo1 1013rpal)eH OA n0Al10re nplo111arol)eHe
KpeTal'by B0310111a 101 AIo1MeH31010HIo1caH npeMa 04eKIo1BaHOM ca06panajHoM onTepenel'bY
(accpam/6eToH).
6. 6poj Mecra 3a cMewTaj nYTHH4KIo1X B0310111a OAPeAIo1TIo1 npeMa HopMaTIo1BHMa, MIo1HHMYM 3a:
• nOCllOBatne: 1 napKIo1Hr MecrO (nM) Ha 80 m2 6pYTo nospwlo1He;
• TproBIo1Ha: 1 nM Ha 50 m2 HeTO nospwlo1He npoAajHor npocropa;
• yrocrlo1TeTbCTso: 1 nM Ha ABa crolla ca 4eTIo1pH crollHue;
• XOTe11lo1jepcKa ycraHOBa - jeAHO nM Ha Koplo1craH npocrop 3a 10 KpeBeTa;
7. Mecra 3a cMewTaj S0310111a (napKHHr/rapa)l(Ha Mecra) 101 npocrop 3a MaHesplo1cal'be nplo111Io1KoM
YllaCKa/101311acKa Ha Mecra 3a cMeWTaj, npojeKTOBaTH Ha npHnaAajylioj napUe11H, 1013BaH
nOBpwlo1He jaBHor nYTa.
8. OA YKYnHOr 6poja napKIo1Hr Mecra 06e36eAIo1TIo1 MIo1HIo1MallHO 5% napKIo1Hr Mecra 3a Io1HBalllo1Ae
nponlo1caHlo1x AIo1MeH3Hja (3a ynpaBHo napKIo1Hr Mecro 3,7m x 4,8m, OAHOCHO 5,9m x 5,Om 3a ABa
cnojeHa nM). Y OKBIo1PY napKIo1Hr Mecra 3a Io1Hsam1Ae He npojeKTOBaTIo1 HIo1KaKBe npenpeKe.
napKIo1Hr Mecra 3a Io1HBam1Ae He npojeKTOBaTIo1 ca pacrep elleMeHTIo1Ma.

9. AHMeH3Hje napKHHr Mecra npojeKTOBaTH Y CKJlaAY ca Ba>KeliHM CTaHAapAoM (SRPS U.54.234, H3
anpWla 2020 rOAHHe).
YnpaBHa napKHHr (rapa>KHa) Mecra (noA ymoM OA 90 0 ) npojeKTOaaTH ca AI<1MeH3HjaMa He
Mal-bl<1M OA 2,5m x 5,Om, a npocrop 3a MaHeBpHcal-be npojeKTOaaTH 6e3 I<1KaKBI<1X npenpeKa
YHYTap I<1CTOr, ca MI<1HHMaJlHOM WI<1PIl1HOM OA 5,Om (3a napKlI1pal-be XOAOM YHa3aA), OAHOCHO 7,4m
(3a napKl<1pal-be XOAOM YHanpeA).
CeKpeTapl<1jaT 3a ca06paliaj je MI<1WJbel-ba Aa je, ca CTaHOBHWTa <PYHKLlI<10HaJlHOCTI<1 1<1
I<1cKopl-1wliel-ba npocropa, 3a napKlIIHr Mecra npojeKTOaaHa nOA yrJloM OA 900 , Morylie
npojeKTOaaTII1 WI-1PHHY MaHeBapcKor npoCTopa Ha napLleJlH OA 6m (6e3 o631<1pa Ha Ha41<1H
napKl-1pat-ba).
10. napKI<1Hr MeCTa (npojeKTOBaHa nOA ymoM OA 90°) H npoCTop 3a MaHeBpl<1Cat-be nYTHI<14KHX
B031<1J1a npojeKTOBaTI<1 ca MaKCI-1MaJlHI-1M Harl-16oM AO 5%, OCI<1M Y 30HlII napKHHr MeCTa 3a oc06e
ca IIIHBaJll<1Al<1TeTOM Koja ce Mopajy npojeKTOaaTIII y XOpoH30HTanHoM nono>Kajy, HI<1KaA Ha
Y3AY>KHOM Harl<16y. Y 30HI<1 napKI-1Hr MeCTa 3a oc06e ca I<1HBaJll<1AlIITeTOM A03B01heH je caMO
OAflIllBHI<1 nonpe4HI<1 Harlll6 OA MaKCI-1MaJlHO 2%.
11. Y CKJlaAY ca nJlaHl-1paHI<1M TeXHonOWKI-1M npoLlecl-1Ma 6YAylier 06jeKTa, YKOJlI<1KO je nOTpe6Ho
npojeKTOaaTI-1 napKI<1Hr Mecra 3a AOCTaBHa/TepeTHa B03111J1a, Kao 1<1 Mecra 3a YTOaap/HCToaap
po6e 1<1 Mecra 3a l.feKal-be Ha YTOaap/I-1CToaap.
AI-1MeH3Hje napKI<1Hr Mecra 3a AOCTaBHa/TepeTHa B031-1na 1<1 npocrop 3a MaHeBpl-1cat-be OAPeAI<1TI<1
y CKJlaAY ca 1-136paHI<1M MepoAaBHIIIM B03I-1nOM.
12. neWal.fKe KOMYHI<1KaLll<1je npojeKToBaTI<1 y CKJlaAY ca npaBl<1nHHKOM 0 TeXHl<1l.fKI<1M CTaHAapAI<1Ma
nnaHlIIpal-ba, npojeKToaal-ba 1-1 1<13rpaAt-be 06jeKaTa, KOjl<1Ma ce ocHrypaaa HecMeTaHo KpeTat-be 1<1
npl-1cryn oco6aMa ca I-1HBanI<1AI<1TeTOM, AeLlI<1 1II CTaplllM oc06aMa ("Cny>K6eHI<1 rnaCHHK PC',
6p.22/2015).
13. Mecra 3a cMeWTaj KOHTejHepa 3a eaaKYaLlllljy cMelia npojeKTOaaTI-1 BaH jaBHl<1x ca06paliajHlIIx
nOBpwlIIHa, npeMa OAflYLlIll 0 OAP>KaaaI-bY 1.f1llCTolie ("Cn. nl<1CT 6eorpaAa" 6p.27/02, 11/05, 6/10
AP.OAflYKa, 2/11, 10/11-AP.OAflYKa, 42/12, 60/12, 31/13, 44/14, 79/15 1<1 19/17). nplllnl<1KOM
nOCTaBlbat-ba KOHTejHepa BOAI<1TI<1 pa4YHa 0 nperJleAHOCTIII y 30HI<1 npl<1KJbY4Ka Ha jaBHIII nYT'
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