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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
 
 
ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМИНАЛА /ПАРКИНГА/ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА НА КП.БР. 6221/2,3,4; 6213/1,3; 6212/1,3,5,6; 6206/2,3; 6207/1,4,5,7; 
6222; 6223/1,2,3; 6224/1,2; 6225/1,2; 6227; 6228/1 и 6226; све КО Чачак 
 
ОПШТИНА: ЧАЧАК 
 
 
1.0  ОПШТИ ДЕО 
 
1.1.      УВОД 
 
Изради урбанистичког пројекта се приступа на захтев инвеститора да би се извршила 
урбанистичка провера просторно програмских могућности кроз урбанистичко-архитектонску 
разраду локације за непосредну примену ПГР, у урбанистичкој зони 4.1 Терминал 
/паркинг/теретних возила. 
 
На почетку израде Урбанистичког пројекта обрађивачу израде стављена је на располагање 
следећа документација: 
 
-Копија плана издата од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар 
непокретности – Чачак  од 03.10.2018.године.  
 
-Катастарско топографски план  израђен од стране геодетске организације  ПУТ- ПРЕМЕР из 
Чачка. 
 
-Сагласност Компаније ”Слобода” на право пролаза преко КП.бр.6221/4 КО Чачак, 
br.412 od 06.11.2018. 
 
Наведена документација налази се у прилогу и саставни је део Урбанистичког пројекта. 
 
Циљ Урбанистичког пројекта је разрада локације применом ПГР у урбанистичкој целини 4.1 
намењеној  за изградњу терминала /паркинга/ за теретна возила са пратећим објектима 
чиме се стварају услови за прибављање локацијских услова, граћевинске дозволе и 
изградњу објеката. 
 
1.2.  ПРАВНИ ОСНОВ 
 
-Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, исправка 64/10, Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13,  Одлука УС, 132/14, 145/14 i 
83/18), 
 
-Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања(“Сл.гласник РС”, бр.64/15) 
 
1.3. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
-План генералне регулације ”ПАРАМЕНАЦ - ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА” у Чачку(”Сл.лист града 
Чачка”, бр.16/15). 
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Сходно одредбама чл.60, 61, 62 и 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, 
бр.72/09, 81/09, исправка 64/10, Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13 - Одлука 
УС, 98/13,  Одлука УС, 132/14, 145/14 i 83/18),  и у складу са чланом 73. и 74. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(”Сл.гласник РС”, број 64/15). Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено 
урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно 
просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације. 
 
Према наведеном Плану генералне регулације за урбанистичку целину 4.1 на којој је 
планиран терминал /паркинг/ за теретна возила са пратећим објектимаобавезна је разрада 
урбанистичким пројектом. 
 
1.4.  ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
Предметна локација налази се између улице Ратка Митровића, Булевара ослободилаца 
Чачка (Државни пут IБ реда бр.23)  и колосека индустријске пруге. Површина обухваћена 
урбанистичким пројектом је 18203м2.  
 
Парцела обухваћена Урбанистичким пројектом граничи се на северу са  планираном 
регулацијом Булевара ослободилаца Чачка, на западу планираном регулацијом улице Ратка 
Митровића и на југу кридором, односно  путним земљиштем индустријске пруге (границом 
катастарске парцеле бр.6925 КО Чачак). 
 
Терен је у благом паду ка североистоку на котама између  261,00 и 256.00 мнв.  
 
1.5. МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
 
Према Плану генералне регулације предметна локација се налази у урбанистичкој целини 
4.1 која је намењена за изградњу терминала /паркинга/ за теретна возила са пратећим 
објектима за коју важе следећа урбанистичка правила: 
 
ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА  
 
Терминал /паркинг/ за транзитна и локална теретна возила са пратећим услужним и 
комерцијалним садржајима, објектима јавне намене у свим облицима својине. 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Обавезан садржај терминала је: 
 
-Безбедан улаз - излаз 

-Ограђен паркинг простор 

-Станица за снабдевање горивом интерног типа 
 
Иако је ова локација својим обликом и близином индустријског колосека значајно 
ограничена, преиспитати могућност планирања одређених смештајно угоститељских и 
других услужних капацитета, као и простор за прање возила. 
Потребно је предвидети службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке 
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије и техничке просторије за 
инсталациону опрему. 
 
Паркинг простор по правилу треба организовати тако да у оквиру њега постоји само 
једносмерно кретање, без пресечних тачака.  
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Паркинг простор мора бити ограђен постављањем специјалне ограде, а такође је битно да 
цео простор током ноћи буде добро осветљен.  
Станица за снабдевање горивом мора својом опремљеношћу да задовољи све захтеве ове 
категорије возила.  
 
 Сви садржаји који се планирају у оквиру аутотеретне станице морају бити повезани 
међусобно безбедним путањама, како би у сваком тренутку биле доступне корисницима. 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

-Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене, минимална 
величина парцеле, максимални индекс заузетости, постављање објекта у односу на 
регулациону линију и у односу на границе грађевинске парцеле, међусобна удаљеност 
објекта, висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и 
гаражирање и др.  
 
  -Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да 
угрозе околне објекте и животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама, и другим штетним дејствима. 
 
Дозвољена изградња паркингаза теретна возиласа пратећим услужним и комерцијалним 
садржајима.  
 
Поред паркинг простора за теретна возила обавезни су следећи садржаји :  
 
- службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке просторије, просторије за 
обезбеђење, санитарне просторије и техничке просторије за инсталациону опрему.  
 
- станица за снабдевање горивом интерног типа  
 
Могући садржаји :  
 
- смештајно угоститељски и други услужни капацитета,  
 
- простор за прање возила.  
 
- Индекс заузетости земљишта под објектима високоградње је максимално 20%  
-  
- Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 
регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије (Графички 
прилог Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене).  
 
 - За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа које задовољавају 
критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на загађиваче. Углавном 
применити аутохтоне врсте. Обавезно извршити озелењавање острва за каналисање 
саобраћаја у оквиру локације.  
 
- Приступ парцели остварити са Улице Ратка Митровића  
 
- Обавезно је ограђивање комплекса.  
- Висина ограде је максимално h=2,20 м.  
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- Приликом пројектовања објеката применити важеће прописе за пројектовање ове врсте 
објеката и прописе за стабилност објеката. Фундирање објеката вршити након прибављања 
података о геоморфолошким карактеристикама земљишта 
 - Приликом пројектовања објеката придржавати се Правилника о техничким стандардима 
приступачности (“Сл. Гласник РС”, бр.46/2013)  
 
- Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен директан излаз на 
јавни пут, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације, 
обезбеђено сакупљање и евакуација комуналног отпада.  
 
Општа правила парцелације 
 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и 
површине грађевинске парцеле која се формира.  

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који 
омогућавају изградњу објекта у складу са решењима из планског документа, као и са 
правилима грађења и техничким прописима.  

Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу, 
непосредно или преко приступног пута.  

Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити 
парцелацијом до минимума утврђеног планом за одговарајућу намену и урбанистичку 
целину, односно подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно 
пројекта препарцелације.  

 
Катастарска парцела да би имала статус грађевинске мора имати решен приступ 

најближој јавној саобраћајној површини (постојећој или планираној). Као решен приступ 
најближој јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о праву службености пролаза 
са власником службеног пролаза. 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели 
 

Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног пута – улице, и то када парцела 
најмање једном својом страном директно излази на јавну површину, или индиректном везом 
са јавним путем, преко приватног пролаза.  

Свака грађевинска парцела мора имати један колски приступ. Изузетно се могу 
дозволити два колска приступа, уколико се парцела налази на углу две улице и приступ је 
могуће стварити из обе улице, тако да прикључак не ремети услове прикључења других 
парцела и не утиче на безбедност саобраћаја, уз прибављање услова надлежног предузећа. 
Ширина приватног пролаза преко кога се обезбеђује приступ јавном путу – је дефинисана у 
условима прикључења на саобраћајну мрежу.   
 
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила 
 
Стационарни саобраћај организовати поштујући принцип да се паркирање организује на 
сопственој парцели.  
Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на 
места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим 
нормативима.  
Димензије просторног габарита (2,5 x 5,0 за управно и 2,3 х 6,0 за подужно паркирање) су 
полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта за путничке 
аутомобиле.  
Планирани објекти своје потребе за стационирањем возила решавати у оквиру своје 
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта, или као самосталан објекат или 
на слободном делу парцеле.  
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Број места за паркирање путничких возила одредити према нормативима:  
 

 и сл.: 1 ПМ на 70 м2 корисногпростора, односно 1 ПМ   
по пословној јединици уколико је њенаповршина мања од 70м2 

 

 један сто за 
угоститељски објекат прве категорије 

- 10 кревета у зависности од категорије 

 
У оквиру комплекса где се планирају комерцијални садржаји (за чије потребе се користе и 
теретна возила) планирати и простор за смештај теретних возила. Места за смештај возила и 
простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на места за смештај возила, у 
зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим нормативима. 
 
Општа правила за изградњустаница за снабдевањем течним горивом 
 
Овим правилима се утврђују услови изградње, доградње, реконструкције и адаптације 
станица за снабдевање течним горивом (у даљем тексту: СЗСТГ). 
Према правилима ПГР станица за снабдевање течним горивом планирана на овој локацији 
спада у  НАМЕНСКУ станицу локалног карактера (станица служи за снабдевање горимом 
замо за возила кориснике паркинга): 
 
НАМЕНСКЕ, станице које се постављају према специфичним технолошким захтевима 
корисника (у оквиру индустриских, грађевинских, привредних и сличних комплекса). 
СЗСТГ се према врсти опслуживања сврставају у три основне категорије: 
 
1. СЗСТГ са искључиво дериватима нафте; 
2. СЗСТГ са дериватима нафте и природним гасом (П Г), и 
3. Комбиноване СЗСТГ са дериватима нафте, ТГ и објектима услужних делатности 
(кафана, мотел, сервис за прање возила, сервис за вулканизирање гума,...) 
Посебни услови уређења комплекса СЗСТГ дати су у зависности од припадајуће зоне и 
микролокације према 
табели: 
- Коефицијент изграђености (Ки) 0,2 – 1,0 
- Степен искоришћености (Си) 20% - 55% 
- Спратност објекта (висина П+0 до П+1 (до 8м') 
- Саобраћајне и манипулативне површине мин30% 
- Слободне и зелене површине мин15% 
- Паркинг простор мин 3 паркинг места* 
*) На сваких 15м2 пословног простора (не рачунајући надстрешницу) и свако точеће место 
обезбедити по једно паркинг место, а мин број паркинг места је 3. 
Грађевинска линија комплекса СЗСТГ утврђује се у односу на регулациону линију јавне 
саобраћајнице, односно крајњу ивицу приступне саобраћајнице у зависности од ранга 
саобраћајнице, а у складу са Законом о путевима и/или граничну линију суседних парцела, 
односно намена суседних парцела. 
Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у оквиру комплекса треба лоцирати на такво растојање 
од раскрсница да не ометају нормално одвијање саобраћаја, односно да не угрожавају 
прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање мора бити довољно и да не дође до 
преплитања саобраћајних струја искључења са раскрсница и укључења на станицу, односно 
искључења са станице и укључења на раскрсницу. 
 
Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут мора бити довољне ширине и радијуса заобљења, као и 
обезбеђењем прописане криве трагова за графичку проверу најмање проходности 
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меродавног теретног возила. Контакт са уличном мрежом може бити са пуним или  
непотпуним програмом веза и са једносмерним или двосмерним режимом саобраћаја унутар 
комплекса СЗСТГ, а у зависности од конкретне локације. 
Положај резервоара за складиштење течног горива и течног нафтног гаса, претакалишта, 
аутомата за истакање горива и објеката (постојећих и планираних), као и њихово међусобно 
одстoјање, мора бити у складу са Правилницима за ову врсту инсталација (Правилник о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу и претакању 
горива, Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и Правилник о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса). 
Код пројектовања и изградње СЗСТГ, обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области. Код архитектонског обликовања објеката 
препоручује се примена савремених и атрактивних форми и материјала. 
 
Нивелација 
 
Подручје обухваћено ПГР-ом лежи на теренима који су нагнути према току Западне Мораве. 
Такав рељеф обезбеђује одвођење површинских вода према саобраћајницама, са којих се 
оне одводе системом атмосферске канализације. Површине непосредно уз реку су 
делимично у депресији и са њих је одвођење површинских вода решено системом кишне 
канализације.  
Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају.  
Делови планираних саобраћајница, који се надовезују на постојеће деонице, нивелационо се 
морају прилагодити постојећем стању.  
До промена нивелета доћи ће на планираним денивелисаним укрштњима и деоницама нових 
саобраћајница, што ће бити дефинисано урбанистичком или техничком документацијом.  
Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким прилозима, а које треба 
третирати као оријентационе приликом пројектовања. С обзиром да је у питању надоградња 
и модернизација постојеће уличне мреже, као и пројектовање нових саобраћајница, 
потребно је водити рачуна о постојећим котама, како саобраћајница, тако и о котама улаза у 
парцеле и објекте приликом комплетирања мреже, као и о котама осталих инфраструктурних 
мрежа.  
Нивелацију земљишта, односно парцела које нису јавног карактера усагласити са висинским 
решењем саобраћајница утврђених као јавне површине.  
Нивелационо, новопланиране саобраћајнице су уклопљене на местима укрштања са већ 
постојећим саобраћајницама, док су на преосталим деловима одређене на основу 
топографије терена и планираних објеката.  
У нивелационом смислу, код потврђивања траса постојећих саобраћајница задржане су 
углавном постојеће висинске коте. 
 
Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација  
 
Положај објекта на парцели дефинише се:  
- грађевинском линијом у односу на регулациону линију,  

- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објеката на њој,  

- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели  
 
Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:  
- изградња нових објеката  

- доградња постојећих објекта  
 
Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 
регулациону линију 
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или се налази на одређеном растојању које је дефинисано на графичком прилогу Карта 
урбанистичке регулације.  

 

Подземна грађевинска линија може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 
 
Индекси  
 
Индекс заузетости  
Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне пројекције објекта и 
укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. У габарит објекта спадају 
сви испади, еркери, препусти на објектима.  
 
Типологија изградње објеката  
 
Објекти могу бити грађени као:  
- слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле ;  
- двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку линију границе парцеле);  
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.  
 

Кота приземља нових објеката  
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута. 
Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута 
виша за минимално 0,15 м а највише 1,20 м.  
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота 
приземља утврђује се у односу на коту пролаза а у складу са горе наведеним параметрима. 
 
Грађевински елементи објеката  
 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:  

- 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m, а 
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;  

е етаже - 2,00 m по целој 
ширини објекта са висином изнад 3,00 m;  

- 1,00 m од од објекта на 
висини изнад 3,00 m, конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m.  
 
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, 
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада), и то: 



- 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине тротоара, 
а испод те дубине - 0,50 m;  

- 1,00 m.  

или корисника парцеле.  
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Заштита суседних објеката  
 
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити 
објекте на суседним парцелама и њихову функцију. 
Приликом изградње нових објеката водити рачуна о заштити суседних објеката у 
конструктивном смислу и у смислу не угрожавања услова живљења на суседним и 
парцелама у окружењу.  
Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се 
објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни, 
односно подземни простор суседне парцеле.  
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на 
парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.  
 
- Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити тако да се вода спроводи у 
сопствено двориште, односно усмери на уличну канализацију.  

 

- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели.  
 
Одлагање отпада  
 
Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и производни 
објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај 
контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом.  
Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима, 
зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње, односно врсте и карактера 
отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и на прописани 
начин, у складу са врстом отпада. 
 
Услови и могућности фазне реализације: 
 
Могућа је фазна реализација изградње на парцели. Све етапе-фазе реализације морају бити 
дефинисане у пројектној документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно 
од реализације следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу.  У свакој фази 
реализације морају се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење 
слободних површина парцеле 
 
2.0. ОПИС РЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
2.1. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ ПРОСТОРА 
 
Овим Урбанистичким пројектом обухваћене су две грађевинске парцеле: ГП-1 и ГП-2 и једна 
новоформирана катастарска парцела КП-1. За планиране објекти на грађевинским 
парцелама урађена су идејна решења објеката која су саставни део овог урбанистичког 
пројекта. 
 
За грађевинске парцеле се према Плану генералне регулације дају допуштени урбанистички 
параметри : 

Грађ.парцела 
 

Површина парцеле/м2 Индекс заузетости 
(Из)/ пов. под 
пбјектима м2 

спратност 

ГП-1 4385 20%/  877,00 Пo+П+2 

ГП-2        13260 20%/2652,00 Пo+П+2 

КП-1 558 - - 

укупно 18203   
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Грађевинска парцела ГП-1 
 
На грађевинској парцели ГП-1 планирана је изградња мотела као пратећег садржаја у 
оквиру урбанистичке целини 4.1 намењене за изградњи терминала /паркинга/ за теретна 
возила са пратећим објектима. 
 
Укупна БРГП објекта мотела је  1949,50м2. Пројектован је објект спратности П+2 са 
рестораном, кухињом, конференцијском салом и 21 двокреветном собом са 42 лежаја и 
пратећим садржајима мотела. У оквиру парцеле предвиђена је изградња комплетне 
инфраструктуре, саобраћаја и паркинга за потребе мотела. 
 
За предметни објекат  урађено је идејно архитектонско-урбанистичко решење  које је 
саставни део овог урбанистичког пројекта. 
Према предложеном архитектонско- урбанистичком идејном решењу на предметној парцели 
остварени су следећи капацитети и урбанистички параметри (упоредна табела): 
 
ГП-1 

                                                                                 УП                                      ПГР 

-    Површина парцеле                                               4385                                      - 

- Индекс заузетости  (Из)                                      19,98%                                  20% 

- Површина под објектима                                     875,96м2                            877.00м2  

- Коефицијент изграђености (Ки)                            0,44                                      -   

- БРГП                       1949,50м2                                - 

- Проценат зелених површина                                35,12%                                  - 

- Површина под зеленилом                                 1540,00м2                                  - 

- Спратност објеката                                               П+2                                Пo+П+2 

- Број паркинг места             66                                      66 

 
За изградњу објекта мотела на грађевинској парцели ГП-1 предвиђена је фазна изградња 
на следећи начин: 
  
I фаза: објекат мотела спратности П+1:  
У приземљу објекта пројектован је ресторан са кухињоми  осталим пратећим садржајима. На 
I првом спрату 10 соба и конференцијска сала са пратећим садржајима. 
У овој фази, такође, предвиђена је изградња комплетне инфраструктуре, саобраћаја и 
паркинга за укупне потребе мотела. 
 
II фаза: објекат мотела до спратности П+2 
На делу објекта предвиђена је изградња II спрата  са још 11 двоктеветних соба, до укупног 
капацитета мотела од 21 соба са 42 лежаја у свему према датом идејном решењу. 
 
Грађевинска парцела ГП-2 
 
На грађевинској парцели ГП-2 планирана је изградња паркинга за теретна возила.  
У планираном комплексу предвиђени су објекти:  
 

1. Улазно-излази блок  
2. Службени објекат  
3. Санитарни блок  
4. Резервоари 
5. Аутомати за истакање горива 
6. Паркинг за камионе 
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7. Перионица камиона 
8. Претовар камиона 
9. Паркинг за виљушкаре 
10. Паркинг за запослене 
 

За наведене објекте урађена су идејна решења која су саставни део овог урбанистичког 
пројекта. 

  
На основу овог предлога се исказују остварени урбанистички параметри (упоредна 
табела са оствареним урбанистичким параметрима):  

 
ГП-2 

                                                                                  УП                                     ПГР 

-    Површина парцеле                                              13260                                       - 

- Индекс заузетости  (Из)                                       0,64%                                  20% 

- Површина под објектима                                     85,00м2                           2438,00м2  

- Коефицијент изграђености (Ки)                            0,007                                    -   

- БРГП                            85 

- ,00м2                                 - 

- Проценат зелених површина                                29,50%                                  - 

- Површина под зеленилом                                   3912,00м2                                - 

- Спратност објеката                                               П+0                                 Пo+П+2 

- Број паркинг места           50+5    према расположивом простору                                                            

 
За изградњу објекта на грађевинској парцели ГП-2 такође је могућа фазна изградња која ће 
се дефинисати према потребама и могућностима инвеститора изградње на том простору. 
 
2.2. ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Граница комплекса урбанистичког пројекта одређена је правилима уређења за урбанистичку 
целину 4.1 Плана генералне регулације ”ПАРАМЕНАЦ - ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА” у Чачку. 
За наведену целину дате су регулационе и грађевинске линије. Грађевинска линија према 
улици Ратка Митровића дата је на 5,0м од регулације те улице. Грађевинска линија према 
Булевару ослободилаца Чачка дата је на 10,0м од регулације те саобраћајнице. Грађевинска 
линија према колосеку индустријске пруге дата је на 25м од осовине колосека. 
Минимално удаљење објекта без отвора на фасади до суседне парцеле је 2,0м. 
 
Планиране објекте поставити унутар грађевинских линија датих у графичком прилогу бр.02 
„Нивелационо регулациони план- основа приземља“, размере 1/500. 
 
2.3.  ТЕХНИЧКИ ОПИС АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ГП-1 
 
УРБАНИСТИЧКА ДИСПОЗИЦИЈА  
  
Основни габарит објекта је неправилног облика, максималних димензија габарита у основи 
приземља 55.24 х 26.12м, спратности фаза 1 – П/П+1, фаза 2 – П/П+1/П+2. Објекат је 
слободностојећи позициониран у јужном централном делу парцеле, најмање 2м одаљен од 
суседне парцеле. Објекат се својом дужом страном пружа у правцу исток-запад. Колски улаз 
на парцелу налази се са западне стране објекта из улице Ратка Митровића. Паркирање је 
решено у оквиру парцеле, у дворишту мотела. 
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ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
Објекат је по својој функцији мотел са рестораном. У оквиру његовог габарита пројектовано 
је приземље и један спрат у првој фази, док је за другу фазу предвиђено подизање другог 
спрата на једном делу објека. У оквиру приземља се налази ресторан и кухиња са пратећим 
просторијама, на првом спрату се налазе собе мотела као и конференцијска сала, док се у 
другој фази планира повећање капацитета соба мотела, па се подиже други спрат са нових 
11 соба. 
 
Етаже су вертикално повезане помоћу унутрашњег степеништа које се проветрава 
природним путем. Пешачки и колски улаз налази се са западне стране, из Ул. Ратка 
Митровић. Приземље је у односу на коту терена издигнуто 32цм. 
 
Приземље садржи: 
 
Источни део спрата садржи два улаза: један улазни хол води у ресторан капацитета 176 
гостију са баром и тоалетима, конференцијску салу са максимално 35 места као и кафе бар 
са 12 места; други улаз са степеништем и рецепцијом мотела води до соба које су на 
спратовима. Западни део спрата садржи такође два улаза, један улаз са степеништем води у 
конференцијску салу која је на спрату, други улаз је сервисни и води у кухињу са 
свлачионицама и магацином. 
 
Први спрат садржи: 
 
Источни део спрата садржи степениште, ходник и 8 соба са купатилом. Западни део спрата 
садржи конференцијску салу са максимално 168 места са тоалетима и једном собом са 
купатилом. 
 
Други спрат садржи: 
 
За другу фазу пројекта је предвиђен други спрат у источном делу објекта који садржи 
степениште, ходник и додатних 11 соба мотела са купатилима.  
 
КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
У конструктивном погледу објекат је пројектован као скелетни систем са носећим стубовима 
и гредама. Зидови представљају само испуну. 
Предвиђа се да се објекат темељи на истој дубини, на темељима самцима од армираног 
бетона, који су повезани темељним гредама, димензија према статичком прорачуну. 
 
Фасадни зидови изводили би се од клима блока д = 20цм, продужним малтером 1:3:9.  
Зидови између соба, ходника, кухиње зидали би се клима блоком 20цм Преградни зидови у 
собама и у оквиру кухиње зидали би се од гитер блока д=12цм, такође зидани продужним 
малтером 1:3:9. 
 
Међуспратна конструкција над свим етажама је пуна АБ плоча са гредама.  
Надвратне, надпрозорне и друге греде су армиранобетонске, димензија према статичком 
прорачуну. 
Кровна конструкција је челична решетка преко које су постављане челичне рожњаче, на 
које се причвршћују термоизолациони панели испуњеним каменом вуном или ИПН панели са 
одговарајућим атестом. Кров је пројектован са падом на више вода, у свему према 
графичким прилозима и статичком прорачуну. Нагиб кровних равни је 15° у источном делу 
објекта и западном делу објекта где су собе, док је ресторански део западног дела планиран 
са нагибом 6°. Одвођење атмосферских вода решено је системом хоризонталних олука, 
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одакле се вода олучним вертикалама од поцинкованог лима спушта и одводи ван објекта у 
зелену површину. 
Фасадни зидови обложени су каменом вуном д=12цм, као термоизолацијом и са завршним 
слојем фасадне обраде по систему „Демит“ или слично. Фасадна боја је паропропусна у тону 
и текстури по избору пројектанта.  
У објекту, у тоалетима без природне вентилације пројектовани су вентилациони канали. 
 
АРХИТЕКТУРА ОБЈЕКТА 
 
Унутрашња обрада подова су керамичке плочице или гранитна керамика у зависности од 
намене просторије (обрада пода сваке просторије је дата у графичким прилозима кроз 
табеле). За подове у собама, ходницима и ресторану предвиђа се постављање гранитне 
керамике, у мокрим чворовима и кухињама подови би се облагали керамичким  плочицама.  
Плафони су планирани да буду спуштени од гипса где се предвиђа постављање слоја камене 
вуне д=10цм. 
 
У саставу пода су следећи материјали: преко подне плоче поставља се слој за звучну 
изолацију (екструдирани стиропор 2цм и азмафон 1цм), заштићен ПЕ фолијом, преко ње се 
излива армиранобетонски естрих од 3-4 цм као подлога за завршне подне слојеве. У 
санитарним просторијама пројектована је и хидроизолација испод завршног слоја. 
Унутрашња обрада зидова је малтерисање продужним малтером 1:3:9, глетовање и бојење у 
два слоја полудисперзивним бојама, према избору инвеститора. У санитарним чворовима су 
зидане површине обрађене керамичким плочицама преко слоја грађевинског лепка до 
спуштеног плафона.  
Плафони у просторијама завршно су бојени полудисперзивним бојама.  
 
Унутрашља столарија 
 
Унутрашња столарија у собама мотела пројектована је као дрвена, дупло шперована и 
фурнирана. Дрвена су у комбинацији тврдо дрво (храст: довратници и прагови) и чамовина 
(крила). Крила су пуна.  Завршна обрада је полиуретанска боја. 
Унутрашња столарија у ресторану, конференцијској сали, кухињи као и њиховим помоћним 
просторијама је планирана да буде израђена од алуминијума са испонама у таблицама. 
Спољна столарија 
Отвори на фасади продајног дела предвиђа се да су затворени алуминијумским профилим, 
застакљени термопан стаклом.  
 
У обликовном смислу објекат је са геометријски правилним и линијским елементима. 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ КАПАЦИТЕТА У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ: 
 

 Фаза 1/m2 Фаза 2/m2 Укупно/m2 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА OБЈЕКТА 
 

1348,78м2 293,33м2 1642,11м2 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 
 

1577,52м2 371,98 м2 1949,50м2 

УКУПНА ЗАУЗЕТОСТ 
 

875.96 м2 - 875.96 м2 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ГП-2 
 

1. Улазно-излази блок  
 

Улазни блок се састоји од разделног острва са аутоматима за наплатне картице и рампама за 
контролу улаза и излаза са паркинга. 
При уласку на паркинг клијент узима картицу на којој је уписан датум и време уласка. 
Пре изласка са паркинга клијент обавља уплату на шалтеру објекта према проведеном 
времену на паркингу и са овереном картицом подиже рампу приликом изласка са паркинга. 
 

2. Службени објекат 
 
Објекат са службеним просторијама за особље, наплату, контролу и обезбеђење. 
Објекат се састоји од улазног дела, две канцеларије, шалтер просторије за наплату 
паркирања и санитарних просторија. 
 
Конструкција објекта је од масивних зидова од клима блока д=20цм, са хоризонталним и 
ветрикалним армиранобетонским серклажима ради сеизмичког укрућења. Таваница је 
полумонтажна, типа ЛМТ 16+4цм, над којом је дрвена кровна конструкција. 
Кровна конструкција је нагиба 10°, а кровни покривач трапез лим. Кровна плоча се са горње 
стране термички изолује  каменом вуном д=20цм. 
Одвођење атмосферских вода решено је системом хоризонталних и вертикалних олука. 
 
За обраду фасаде објекта предвидјена је “демит” фасада. 
Сви спољњи  отвори на објекту су од елоксираног алуминијума и застакљени је двослојним 
термопан стаклом. 
Унутрашња врата  су дрвена дупло шперована. 
Плафони су малтерисани продужним малтером у два слоја са глетовањем, бојени 
дисперзивном бојом. 
За облагање подова и зидова у санитарним просторијама, предвиђене су керамичке 
плочице. 
За облагање подова у и канцеларијама предвидене су керамичке плочице. 
 

3.   Санитарни блок  
 
Санитарни блок за кориснике паркинга се састоји од мушког и женског тоалета, и туш 
кабина са предпростором за умиваоницима. 
Конструкција објекта је од масивних зидова од клима блока д=20цм, са хоризонталним и 
ветрикалним армиранобетонским серклажима ради сеизмичког укрућења. Таваница је 
полумонтажна, типа ЛМТ 16+4цм, над којом је дрвена кровна конструкција. 
Кровна конструкција је нагиба 10°, а кровни покривач трапез лим. Кровна плоча се са горње 
стране термички изолује  каменом вуном д=20цм. 
За обраду фасаде објекта предвиђена је “демит” фасада. 
Сви спољњи  отвори на објекту су од елоксираног алуминијума и застакљени је двослојним 
термопан стаклом. 
Унутрашња врата  су дрвена дупло шперована. 
Плафони су малтерисани продужним малтером у два слоја са глетовањем, бојени 
дисперзивном бојом. 
За облагање подова и зидова у санитарним просторијама, предвиђене су керамичке 
плочице. 
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4. Резервоари 
 
У оквиру интерне станице за снабдевање горивом предвићена су два резервоара за гориво 
капацитета 2х50м3. и портебне инсталације и опреме за утакање и истакање горива.  
Резервоари су укопани, израђени од челичног лима, са дуплим плаштом. Фундирање 
резервоара предвиђено  је на темељној плочи. 
 

5. Аутомати за истакање горива. 
 

На тротоару, на предвиђеном месту за ту намену предвиђен је један аутомат за истакање 
горива, наткривен конзолном надстрешницом од челичних профила. 
Аутомат за истакање и утакачки шахови резервоара су лоцирани у складу са Правилником о 
техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 
спортских ваздухоплова (“Сл. Гласник РС”,   бр.54/17).  
Зоне опасности приказане су у графичком прилогу бр.02 ”Нивелационо регулациони план- 
основа приземља”, размере  1/500. 
 

6. Паркинг за камионе  
 
Паркинг за камионе је капацитета 50 возила. Паркинг места су димензионисана за више 
врста возила дужине од 10-18м димензија паркинг места 3,5х12м, 3,5х17м и 3,5х19м. 
Паркинг се изводи на припремљеној подлози за тежак саобраћај са застором  од асфалт 
бетона. Сви радијуси у оквиру паркинга пројектовани су за теретна возила. 
Плато паркинга мора имати мин. падове за одвођење атмосферских вода (0,5%). 
Атмосферска вода се одводи риголама до амосферских сливника ило ободних зелених 
површина. Атмосферска вода се по правилу прихвата у оквиру сопствене парцеле. 
Уоквиру паркинга предвиђено је једносмерно кретање возила без укрштања. 
 

7. Перионица камиона  
 

Аутоматска перионица типа “Karcher”, ТB-42 је портална аутоматска перионица за 
аутоматско спољашње чишћење наменских возила. Возило позиционира клијент. Затим 
портал прелази преко возила, које се пере и чисти га у складу са индивидуално изабраним 
програмом за прање. 
За поребе перионице потребно је обезбедити бетонски простор димензија 5х20м са 
линијском решетком за одвод воде, прикључком на водоводну и електричну инсталацију. 
 

8. Простор за претовар камиона 
 

Простор за претовар камиона је бетонски плато димензија 8х17м. Претовар се врши 
самоходним моторним (или електричним) виљушкарима. Простор за претовар се изводи на 
припремљеној подлози за тежак саобраћај са застором  од асфалт бетона и одговарајућим 
падовима за одвођење атмосферских вода. 
 

9. Паркинг  за виљушкаре 
 

Паркинг за  виљушкаре фомира се  непосредно уз простор за претовар камиона. Паркинг је  
димензија 5х4м.  
 
 
 
 
 

https://www.kaercher.com/rs/professional/automatske-perionice/automatske-perionice-za-kamione/tb-42-15340510.html
https://www.kaercher.com/rs/professional/automatske-perionice/automatske-perionice-za-kamione/tb-42-15340510.html
https://www.kaercher.com/rs/professional/automatske-perionice/automatske-perionice-za-kamione/tb-42-15340510.html
https://www.kaercher.com/rs/professional/automatske-perionice/automatske-perionice-za-kamione/tb-42-15340510.html
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10. Паркинг за запослене 
 

Паркинг за запослене капацитета 5ПМ димензија 2,5х5м, коме се приступа преко платоа- 
паркинга за камионе. Коловозни застор је асфалт бетон на подлози за средњи саобраћај. 
Паркинг је лоциран у непосредној близини службеног објекта. 
 
       Ограђивање комплекса 
 
Према условима из плана генералне регулације око терминала –паркинга за теретна возила 
планирана је ограда. Предвиђена је панелна ограда типа EUROFENCE 3Д висине 2000мм или 
друга сличних карактеристика (крутост панела, лака монтажа, трајност). 
Ограда је састављена од жичаних панела и стубова који су израђени од топло поцинкованог 
челика пластифицираног полиестером. Ради веће крутости 3Д ограда је по хоризонтали  
профилисана. Ограда се ради од решеткасте жице  дебљине 5+4/6 мм. Стубови на које се 
причвршћују жичани панели се сидре у бетонске самце или тракастe темељe са соклом.  
 
Око објекта мотела предвидети живу ограду као део пејзажног уређења комплекса. 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА: 
 

  БРГП/м2 

1 Улазно-излази блок - 

2 Службени објекат 50,00 

3 Санитарни блок 35,00 

4 Резервоари                                                                      2х50м3 - 

5 Аутомати за истакање горива - 

6 Паркинг за камионе                                                             50ПМ - 

7 Перионица камиона                                                        5х20=100м2 - 

8 Претовар камиона                                                          8х17=56м2 - 

9 Паркинг за виљушкаре                                                      4х5=20м2 - 

10 Паркинг за запослене                                                          5ПМ - 

 Укупно 85,00 

 
2.4.  САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Локација се налази на углу улице Ратка Митовића и Булевара ослободилаца Чачка (Државни 
пут IБ реда бр.23). 
 
Регулација и нивелација ободних саобраћајница преузети су из плана генералне регулације, 
као и нормативи за обрачун и димензионисање паркинкг места. 
 
Саобраћајни приступ грађевинским  парцелама остварује се преко реконструисане трасе 
улице Ратка Митровића. Планирана регулациона ширина улице Ратка митровића је 19,0м. 
 
До формирања планиране регулације улице користиће се постојећа траса улице Ратка 
Митровића. 
 
Приступ грађевинској парцели ГП-1 планиран је из улице Ратка Митровића по принципу 
улез-излаз, обзиром на близину раскрснице са Булеваром ослободилаца Чачка и утврђеном 
регулацијом и режимом саобраћаја из Плана генералне регулације. Саобраћајни прикључак 
и приступ објекту и паркинзима је двосмеран, ширине 6.0м. У оквиру комплекса мотела 
предвиђен је паркинг за посетиоце и запослене према нормативима из ПГР. 
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Приступ грађевинској парцели ГП-2, паркингу за теретна возила пројектован је тачно на 
месту одређеном Планом генералне регулације. Прикључак је планиран са пуним програмом 
веза ширине 9м. Након улазно излазне рампе саобраћајни прилаз паркинзима је двосмерни 
ширине 6,0м.  На улазу у комплекс паркинга планиранје рампа и разделно острво са 
аутоматима за контролу и наплату паркинга. На простору паркинга предвиђен је 
једносмерни режим саобраћаја. 
У комплексу је планирана пумпа за течна горива интерног типа, са надстрешницом и 
укопаним резервоарима. Поред тога планиран је и објекат са службеним просторијама за 
особље, наплату, контролу и обезбеђење са санитарним просторијама, као и посебан објекат 
са санитарним просторијама за кориснике паркинга.  
 
Правила за изградњу паркинга 
 
- Изградњу паркинга планирати и пројектовати од савремених материјала, односно од 
асфалта, поплочавањем, зависно од локације изградње. 
- Димензије паркинг места морају бити у складу са важећим нормативима и 
стандардима за улично и ванулично паркирање за одређену категорију возила (СРПС 
У.С4.234 и СРПС У.А9.204). 
- Распоред паркинг места у оквиру паркинга мора бити такав да омогући озелењавање 
паркинга са ниским и високим зеленилом, по моделу да се на три паркинг места планира по 
једно дрво. 
- Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог 
зеленила. 
- Уређење јавних паркинга планирати тако да распоред паркинг места, пролази и прилази 
паркингу омогућавају контролу уласка и изласка са паркинга. 
- У оквиру јавних паркинга као и у њиховој околини морају се изградити пешачке 
комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког саобраћаја између паркинг 
простора и околних садржаја. 
-Димензије паркинг места за путничка возила су 2,5 х 5,0 за управно и 2,3 х 6,0 за подужно 
паркирање, и 3,7 х 5,0 за инвалиде (5% од укупног броја паркинга). 
-У оквиру терминала- паркинга за теретна возила, у оквиру расположивог простора дата је 
могућност за паркирање више врста теретних возила: за теретна возила димензије  3,5 х 
17,0 за шлепере, 3,5 х 19,0м за тандем камионе (са приколицом) и 3,5 х 10,0-12,0 за мање 
камионе. 
 
Укупно остварени број паркинг места: 
 
ГП-1. Мотел са рестораном 

Број паркинг места за ресторан и салу 1ПМ/8 столица (223 столицe/8)=                    28 ПМ  
Број паркинг места за хотел      1ПМ 2-10/соба  (21соба)=                                         10 ПМ   
Потребан број паркинга                                                                                            38 ПМ                
Укупан број паркинга за путничка возила                                                                  66 ПМ 

 
ГП-2. Паркинг за теретна возила 

Паркинг за теретна возила дефинисан је према расположивом простору  за комуникације и 
паркиралишта 
Паркинг за шлепере,  димензија 3,5 х 10-21м                                                              50 ПМ 
Паркинг за запослене                                                                                                   5 ПМ 
Укупан број пркинга                                                                                                    55 ПМ 

 
За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављени су Услови jавног комуналног предузећа 
за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“, Чачак 
број: 2675/18-1-01, од  18.10.2018. 
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2.5.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
2.5.1.  ВОДОВОД 
 
- Објекат прикључити на  АЦ водовод ø100мм у улици Ратка Митровића, 
- просечан радни притисак на месу прикључка је око 4,5 бара, 
- водомерни шахт поставити на мах. 2.0м од регулационе линије, 
- слободни простор испод и око водомера мора бити мин. 30 см. 
- у случају да  је потребан водомер пречника ø6/4” и већи обавезна је уградња водомера са 
  мимоводом, 
- поклопац на водомерној шахти мора бити лаки ливеногвоздени, 
- цеви за прикључак треба да буду од ТПЕ материјала за радни притисак од 10 бара, 
- дубина постављања прикључне цеви треба да буде мин. 1,00м, 
- за очитавање потрошње уградити водомере искључиво домаће производње, 
- дужина водоводног прикључка од уличне цеви до водомерне шахте може бити мах. 3,0м, 
- удаљење објекта од градске водоводне мреже је мин. 2,5м, 
- пројектом предвидети посебне водомере за различите врсте порошње, 
- нови прикључак на водоводну мрежу, ради се после одобрења (закључно са другим  
  вентилом иза водомера. 
 
-За објекат  мотела који  спада у јавни пословни простор у коме се окупља већи број људи 
површине веће од 150 м2 потребна је  унутрашња хидрантска мрежа за коју је потребно 
обезбедити довољан капацитет и притисак воде. На свакој етажи предвидети минимум један 
хидрант зависно од димензија објекта. За одржавање површина око објекта, прање-
заливање, предвиђена су два баштенска хидранта. 
 
-Према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/18) oтворени паркинзи не спадају у објекте које је потребно 
штити хидрантском мрежом. За одржавање површина паркинга и зелених површина, прање-
заливање, предвиђена су четири баштенска хидранта. 
 
За станицу за снабдевање горивом поред мобилних уређаја и опреме за гашење пожара 
предвиђен је и један надземни пожарни хидрант. Минимални пречник цеви пожарног 
хидранта је ø100мм. 

 
За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављени су Услови ЈКП за водовод и 
канализацију „Водовод“, Чачак број: 6388-12/117, од  05.10.2018. 
 
2.5.2.  КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
- На предметном подручју канализација је устојена по сепарационом систему, са одвојеном  
  фекалном и атмосферском канализацијом, 
- објекат прикључити на  на фекалну канализацију ø300мм у тачки А према приложеној 
  ситуацији или на фекалну канализацију ø500мм улици Ратка Митровића, 
- минимални пречник канализационог прикључка, без обзира на опретерећеност је ø 150мм, 
- улив канализационог прикључка (дно цеви) у улични шахт мора бити мин. 30см изнад дна  
  кинете, 
- дубина прикључне цеви на уличну канализацију је мах. 2,0м од коте улице. 
- дозвољени падови прикључне канализације крећу се од 2-10%, 
- минималне димензије ревизионог окна у дворишту су 0,80х0,80м, 
- није дозвољено продирање кишне канализације у фекалну природним током или 
  повезивањем, 
- минимално удаљење планираног објекта од градске канализационе мреже је 2,5м. 
- за одводњавање атмосферских вода са предметне локације предвиђене је атмосферска 
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  канализација. 
- предвиђену атмосферску канализацију са простора паркинга за теретна возила и станице  
  за снабдевање горивом, пре испуштања у градску канализациону мрежу    потребно је 
  пропустити кроз сепаратор уља и лаких нафтних деривата за спољашњу уградњу типа ACO 
  oeloparator ECO plus или други одговарајући. 
 
-За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављени су Услови ЈКП за водовод и 
канализацију „Водовод“, Чачак број: 6388-12/117, од  05.10.2018.  
 
2.5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

 
За потребе прикључење предметних објеката, са инсталисаном снагом од П=100kW на 
дистрибутивни систем електричне енергије, неопходно је предвидети и обезбедити коридор 
за изградњу подземног нисконапонског вода (0,4kV) од постојеће трафостанице ТС 10/0.4kV 
„Слобода насеље“ до слободностојећих ИМО на граници разграничења јавне површине са 
приватном парцелом.  
Кабл положити дуж саобрађајница у тротоарском простору и слободним површинама у рову 
дубине 0.8м и ширине и 0.4м. На прелазу испод коловоза саобраћајница кабл се полаже кроз 
заштитну цев или кабловску канализацију. 
 
Пројектом је предвиђено спољње осветљење паркинга мотела као и паркинга за теретна 
возила. 
 
Спољну расвету пројектовати према фотометријском прорачуну у складу са наменом, 
одговарајуђим лед пројекторима –рефлекторима на носећим стубовима. 
   
Пројектори се монтирају или директно на стуб или помоћу посебних носача за два или три 
пројектора на стубу. 
 
Стубови су предвиђени као челични, са монтажном плочом са анкерима за бетонски темељ. 
Висина стубова је 10-12м од коте терена. 
 
Инсталација спољног осветљења се изводи кабловима ПП.00 4x10мм2, положеним у 
кабловској канализацији у рову у земљи. 
Укључење/искључење ће се вршити аутоматски (контактор са подесивим тајмером) или 
ручно по потреби. 
 
Уз напојни кабл спољног осветљења ће се полагати трака ФеЗн 40x4мм, на коју ће се везати 
сваки стуб, а такав уземљивач инсталације спољног осветљења ће се повезати са свим 
осталим уземљивачима у комплексу. 
 
Преко предметних парцела прелази ДВ 35kV „Чачак 1- Јездина“, чији заштитни појас износи 
10 м од хоризонталне пројекције до најближег проводника (Закон о енергетици, члан 218).  
 
Пројектовани објекти високоградње нису у заштитној зони утицаја постојећег далековода.   
 
За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављени су Услови „ЕПС Дистрибуција“  Огранак 
Електродистрибуције Чачак број: 8Е.1.1.0-Д0.9.27-285108/1, од 05.10.2018. 
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2.5.4.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
 
- На катастарској парцели бр.6221/2 КО Чачак у Чачку (у близини регулационе линије 
између КП.бр.6221/2 и 6221/4 – у правцу 0кна бр.268), уградити једно монтажно или 
изградити зидано мини канбловско окно ТК канализације, типа МБ2, унутрашњих димензија 
80х80х120см (ШхДхВ), које ће бити искоришћено приликом повезивања будућег објекта на 
постојећу ТК инфраструктуру. Од новопројектованог ТК окна до планираног места МТК-
место телефонске концентрације (РЕК-а) потребно је положити две ПЕ цеви ø40мм и у обе 
цеви увући жицу FeZn д=1,5м2. 
- Цеви које се полажу од планираног ТК окна до МТК односно до РЕК ормана, завршити 
на погодном месту на зиду заједничке просторије (ходник у приземљу, или нека друга 
просторија...) где су доведене цеви за ТК инсталацију или  UTP/FTP каблови. 
- Новопројектовано ТК окно као и 2 планиране ПЕ цеви ø40мм су оријентационо 
приказани на ситуацији. По Шлану 43 Закона о електронским комуникацијама, набавка и 
уградња пратеће инфраструктуре, која подразумева поменуто окно и цеви, потребне за 
постављање електронских комуникационих мрежа су обавеза инвеститора. 
- При полагању ПЕ цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба да 
износи минимално р= 2,3м, ради несметаног провлачења каблова. У случају да не може да 
се постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине израдити ревизионо 
кабловско окно димензија 0,8х0,8х1м. 
 
За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављени су услови предузећа „Телеком Србија“, 
Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељењеза планирање и изградњу 
мреже Чачак, број: 415905/3-2018 од 05.10.2018.  
 
2.5.5.  ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 
 
Обзиром да на предметном подручју нема услова за прикључење на градску топловодну 
мрежу, грајање и климатизација планираног објекта предвиђено је локално, путем 
топлотних пумпи и на електричну енергију. 
 
За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављени су услови Јавног комуналног предузећа 
Грејање „Чачак“,  број: 6203 од 10.10.2018. 
 
2.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  
 
У оквиру комплекса обезбедити оптималне површине под зеленилом. 
За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа које задовољавају 
критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на загађиваче. Углавном 
применити аутохтоне врсте. Обавезно извршити озелењавање острва за каналисање 
саобраћаја у оквиру локације. 
Садња треба да је усклађена  са трасама подземних  инсталација и саобраћајним решењем. 
Планирати 1-2% пада терена (застртих површина) чиме се омогућава нормална дренажа 
површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је 
неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали); 
Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог 
зеленила. Распоред паркинг места у оквиру паркинга мора бити такав да омогући 
озелењавање паркинга са ниским и високим зеленилом, по моделу да се на три паркинг 
места планира по једно дрво.   
 
 
 
 
 



22 

 

2.7. ЕВАКУАЦИЈА ОТПАДА 
 
За одлагање комуналног отпада из планираних објеката неопходно је набавити и поставити 
судове – контејнере запремине 1100 литара габ. димензија 1,37х1,20х1,45м у броју који се 
одређује према нормативу: 1 контејнер на 800м2 корисне површине објекта. 
Контејнери могу бити постављени на избетонираним платоима или у посебно изграђеним 
нишама (боксовима) у оквиру границе грађевинске парцеле у непосредној близини ламеле 
којој припадају. Ради пражњења судова-контејнера потребно је обезбедити неометан прилаз 
комуналним возилима и радницима ЈКП „Градска чистоћа“. Обезбедити двосмерни приступ 
контејнерима, а уколико је приступ једносмеран обезбедити одговарајућу окретницу за 
комунално возило. 
 
2.8. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
У циљу заштите животне средине потребно је урбанистичким и грађевинско - техничким 
мерама елиминисати или минимизирати присутне штетне утицаје.  
 
На убухваћеном подручју не могу се лоцирати делатности које својим радом могу погоршати 
квалитет животне средине. Потенцијални загађивачи треба да емисије загађујућих материја 
сведу у прописане оквире одговарајућим техничко технолошким и другим мерама. Потребно 
је обезбедити праћење показатења који су од утицаја на стање средине, и контролу свих 
активности у оквиру појединих комплекса. засена и сл.). Мере заштите животне средине 
спроводити као део мониторинга за цело насеље а у складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 др. закон). 
 
2.9.  УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 
На плану  рационализације потрошње енергије предлаже се примена материјала, мере 
штедње, као и коришћење алтернативних, односно обновљивих извора енергије у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“, бр. 61/2011. 
 
Приликом израде техничке документације за доградњу и реконструкцију објеката, као и за 
изградњу нових, применити све техничке мере за рационализацију енергетских ресурса: 
 
-Смањити губитке толотне енергије из зграде побољшањем топлотне заштите спољних 
елемената и повољним односом површине и запремине зграде. 
 
-Повећати топлотне добитке у згради повољном оријентацијом зграде и коришћењем 
сунчеве енергије. 
 
-Користити обновљиве изворе енергије (сунце, ветар, биомаса, биогас и др.). 
 
2.10. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
Предметна локација није утврђена за културно добро и не ужива статус претходне заштите. 
У случају да се при извођењу земљаних радова на подземним инсталацијама и темељењу 
објекта пронађу објекти или предмети од интереса за заштиту, потребно је спровести мере у 
складу са законом. 
 
2.11.  УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕРА ПРИСТУПАЧНОСИ  
 
При пројектовању и реализацији објекта применити решења која ће омогућити несметано 
кретање деце, старих и свих особа са посебним потребама, неометано и континуално 
кретање и приступ објекату у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,  
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пројектовањаи изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15). 
 
2.11. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ПОЖАРА, ТЕХНИЧКО-  

ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ РАЗАРАЊА 
 
Мере заштите од елементарних непогода, пожара, техничко-  технолошких несрећа и ратних 
разарања обрађују се у складу са: 
 
- Законом о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. 
закон, 10/15 и 36/18) 
 
- Законом о заштити од пожара  (“Сл. Гласник РС”,  бр. 111/09, 20/15 и 87/18); 
 
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", 
бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - др. закон и 
54/15); 
 
- Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара("Сл. гласник РС", бр. 3/18) 
 
- Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. 
лист СФРЈ“ број 53/88) („Сл. лист СРЈ“ број 28/95); 
 
- Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења 
(„Сл. лист СРЈ“ број 11/96); 
 
- Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“  
број 8/95);  
 
- Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова (“Сл. Гласник РС”,   бр.54/17); 
 
-За објекат  мотела који  спада у јавни пословни простор у коме се окупља већи број људи 
површине веће од 150 м2 потребна је  унутрашња хидрантска мрежа за коју је потребно 
обезбедити довољан капацитет и притисак воде. На свакој етажи предвидети минимум један 
хидрант зависно од димензија објекта. За одржавање површина око објекта, прање-
заливање, предвиђена су два баштенска хидранта. 
 
-Према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/18) oтворени паркинзи не спадају у објекте које је потребно 
штити хидрантском мрежом. За одржавање површина паркинга и зелених површина, прање-
заливање, предвиђена су четири баштенска хидранта. 
 
Станица за снабдевање горивом пројектована је тако да су удаљења од суседних објеката, 
зоне опасностии и друге мере заштите од пожара у складу са важећом регулативом и 
прибављеним мишљењем - условима МУП које је у прилогу и саставни је део овог 
урбанистичког пројекта. 
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Станица за снабдевње горивом опрема се мобилним уређајима за гашење пошара у складу 
са правилником. Поред мобилних уређаја и опреме за гашење пожара предвиђен је и један 
надземни пожарни хидрант. Минимални пречник цеви пожарног хидранта је ø100мм. 
 
За потребе овог Урбанистичког пројекта прибављено је Мишљење Републичког МУП, Сектор 
за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак под 09/33, број: 217-17043/18 
од 13.11.2018. 
 
2.13. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 
Сходно одредбама чл.60 и 61. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 
81/09, исправка 64/10, Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13,  
Одлука УС, 132/14, 145/14 i 83/18), овај Урбанистички пројекат се израђује за потребе 
урбанистичко-архитектонске разраде локације и ближег дефинисања одредби урбанистичког 
плана. 
 
Овај Урбанистички пројекат је основ  за  издавање локацијских услова, израду техничке 
документације реализацију свих објеката. 
 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
Љубомир Бошковић, дипл.инж.арх.  

 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)









		2018-12-21T19:41:37+0100
	Ljubomir Bošković 544668213-0201955710482


		2018-12-21T19:42:10+0100
	Ljubomir Bošković 544668213-0201955710482


		2018-12-21T19:42:40+0100
	Ljubomir Bošković 544668213-0201955710482




