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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

„Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из
Чачка, на основу члана 62 ст.1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”
број 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 и 145/14) израдило је

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за катастарске парцеле број 440, 439, 438/1, 438/2, 725/1, 725/2 све КО Чачак

1. УВОД
1.1.

Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта

Правни основ за израду урбанистичког пројекта садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014 и
145/2014-УС).
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015).
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:
- Плану генералне регулације „Центар“ у Чачку („Службени лист града Чачка“ бр.
15/2014).

1.2.

Циљеви и задаци израде Урбанистичког пројекта

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко архитектонску разраду
преиспита предметни простор и створи основа за даљу реализацију пре свега у смислу
интервенција на постојећим објектима.

1.3.

Граница и обухват Урбанистичког пројекта

Граница Урбанистичког пројекта обухвата к.п. 440, 439, 438/1, 438/2, 725/1 и 725/2 све КО
Чачак и приказана је на графичком прилогу бр.1 „Катастарско - топографски план са
приказом границе Урбанистичког пројекта“. Граница је дефинисана координатама:

Површина обухвата Урбанистичког пројекта је 14991,49m2.

1.4.

Условљеност из планске документације

На основу утврђене планске концепције уређења и изградње простора базиране на ГУПу Чачка до 2015., дефинисана је намена простора према начину коришћења простора и
подела земљишта на површине за јавну употребу и друге намене.
Према плану вишег реда, Плану генералне регулације „Центар“ у Чачку
предметни простор је опредељен за културу и администрацију, која представља
површину јавне намене.
У складу са наменом површина по ГУП-у Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 25/2013) и
постојећим стањем (конфигурација терена, инжењерско-геолошке карактеристике
земљишта, наслеђена планирана и стихијска изграђеност, планирани развој насеља и
положај примарне саобраћајне мреже у насељу), а у циљу бољег сагледавања плана и
његовог спровођења, третирано подручје подељено је на више зона у оквиру којих се
издвајају урбанистичке целине и подцелине према својим специфичностима (као
основне јединице за које су дефинисани параметри и правила уређења и грађења).
Подручје плана обухвата изграђене и неизграђене површине у оквиру урбанистичких
зона, целина и подцелина за које се утврђују правила регулације и дефинишу
урбанистички параметри. Подручје урбанистичке зоне чини просторну целину према
природним условима, градитељском наслеђу и планираним преовладавајућим
наменама. Принцип поделе подручја остварен је идентификовањем зона као компактних
просторних целина, а дефинисане су саобраћајницама и природним елементима.
Предмет разраде Урбанистичким пројектом се налази у оквиру УРБАНИСТИЧКЕ
ЗОНЕ 2, у саставу Урбанистичке целине 2.3 (култура и администрација).



Правила уређења

Урбанистичка целина 2.3 – култура и администрација
Овом урбанистичком целином обједињен је простор који користе Народни музеј и Архив
и Полицијска управа. Следећи смернице које даје ГУП Чачка 2015. г планирано је
измештање окружног затвора са овог простора чиме се добија значајан простор за
изградњу у оквиру предвиђене намене – културе и администрације. Постојећи
административни објекат полицијске управе може да се задржи, уз неопходну
реконструкцију са уклапањем у окружење у архитектонско-обликовном смислу.
Због чињенице да се ради о веома значајном захвату, како у просторном смислу
(централни градски простор, окружење чине објекти велике архитектонске и историјске
вредности – Народни музеј, Конак Јована Обреновића), тако и у функционалном, за овај
простор је обавезна израда Урбанистичког пројекта.
За потребе израде Просторног плана града Чачка, односно Генералног плана урађена
су 2005. године, два елабората у надлежном Заводу за заштиту споменика културе у
Краљеву,
1. ПЛАН ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА ТЕРИТОРИЈИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЧАЧАК.
2. ПЛАН ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЧАЧКА

Завод за заштиту споменика културе из Краљева урадио је Елаборат заштите и
ревитализације културног наслеђа на територији Генералног плана Чачка, на
основу рада на терену и издатих мера техничке заштите за појединачне објекте, у
септембру 2005, као и ревизију списка објеката који уживају претходну заштиту из
поменутог елабората након јавног увида ПГР „Центар“ (услови бр. 735/1 од 18.06.2014.
год.).
У складу са урађеним елаборатима и ревидираним списком објеката који уживају
претходну непокретна културна добра на подручју ПГР „Центар“ су:
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ - НАЛАЗИШТА
У обухвату ПГР-е «Центар» налазе се археолошка налазишта и то: порта цркве
"Богородица Града Чачка", двориште Народног музеја, Мутапова улица, "Римске терме"
у градском центру, "Римске терме" у Бељини простор око нове цркве у насељу Кошутњак
и она представљају непроцењиво вредне карике у ланцу развоја Чачка и његове
околине.
Подразумева се обавеза инвеститора, на локацијама предвиђеним за нову изградњу, да
пре пројектовања обезбеди средства за археолошка истраживања које обављају
овлашћене и надлежне установе (Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе,
Археолошки институт и др.). Инвестициони програм за пројектовње и изградњу на таквим
локацијама мора да садржи услове, утврђене од стране заштите, у погледу
прилагођавања нових објеката конзервираним археолошким објектима.

КАТЕГОРИСАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
Зграда Окружног начелства (Народни музеј и Архив) као и Господар Јованов конак
представљају Непокретна културна добра од великог значаја.
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
Градска библиотека у Господар Јовановој улици представља Добро које ужива
претходну заштиту на којем је дозвољена рестаурација.


Правила грађења

Урбанистичка целина 2.3 – култура и администрација
o
o
o
o
o
o

Дозвољена намена – објекти у функцији културе и администрације
Спратност објеката максимално По+Пр+3, уз могућност изградње подрумске етаже.
Индекс заузетости земљишта на нивоу целине до 40%.
Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице.
Паркирање обезбедити делом у оквиру сопствене парцеле, уз услов 1ПМ/70м2
корисног простора, а делом на јавном паркинг простору у оквиру саобраћајнице.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта као разрада плана.

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
2.1.

Подаци о локацији

Урбанистичким пројектом за к.п. бр. 440, 439, 438/1, 438/2, 725/1 и 725/2 све КО Чачак
обрађује се простор у површини од 14991m2 који је до сада разрађиван Планом
генералне регулације „Центар“ у Чачку.
Предмет разраде се налази у оквиру градског центра и са североисточне стране је
одређен Улицом Цара Душана, са југоисточне господар Јовановом Улицом и са
југозападне и северозападне стране стамбеним објектима.
Обзиром да се ради о веома значајном простору који је лоциран у оквиру централног
градског простора за овај простор је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта.
2.2.

Археолошки локалитети

Завод за заштиту споменика културе Краљево израдио је 2016.године Прилог заштите
културног наслеђа за План генералне регулације „Центар“ у Чачку, према коме
катастарске парцеле број 439, 438/1 и 438/4 све КО Чачак са припадајућим објектима
(Народни музеј, Архив и Господар Јованов конак) представљају Непокретно културно
добро од великог значаја, као и да су све катастарске парцеле представљене као
локалитети.

Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја
Зграда Окружног начелства у Чачку и господар Јованов конак су утврђена за непокретна
културна добра-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр.14/79).
Градска библиотека на к.п. бр. 725/1 КО Чачак у Господар Јовановој улици представља
Добро у оквиру амбијенталне целине Карађорђева улица у Чачку.
У дворишту Народног музеја, на к.п. 438/1, 438/2 и 439 све КО Чачак, испод слоја са
средњевековним и турским гробовима откривена су два хоризонта културног слоја
датованог у 4. век. Осим остатка античких грађевина, које су великим делом уништене
каснијим укопима откривени су остаци римског бунара, који је на основу новца датован у
другу половину 4., односно почетак 5. века.
На кат. парцели 438/1 КО Чачак, сондажним археолошким ископавањима у организацији
Археолошког института САНУ и Народног музеја у Чачку потврђени су културни слојеви
из прошлости. Простор урбаног центра града Чачка у континуитету је насељаван од
праисторије до данас. Сондажним истраживањима потврђена је стратигратиграфија
локалитета Порта цркве Богорадица Града Чачка са којим двориште Музеја чини
јединствену целину. Будући да су трагови старијих насеља на територији Чачка
потврђени многобројним археолошким налазима и током заштитних археолошких
ископавања мере заштите обухватају све парцеле наведене у пројекту.

2.3.

Постојећа намена површина

Централне функције
9. Пословање
1. Зграда окружног начелства се налази у југоисточном делу предметног простора,
уз господар Јованову улицу, у непосредној близини Цркве Светог Вазнесења Господњег.
Окружно здање изграђено је 1875, а служило је за смештај Окружног суда, Окружног
начелства и за боравак кнеза приликом посете Чачку. Зграда је академски пројектована,
са елементима класицизма и утицајем романтичарских струјања. Крајњи ризалити су
наглашени, као и средњи над којим је тимпанон са плитком рељефном декорацијом.
Приземље је обрађено рустиком, а на спрату су површине ризалита подељене плитким
пиластрима са канелурама. Основа је издужена и правоугаона, симетрично решена
попречно, где се у основи налази главни улаз и трокрако мониментално степениште.
Класицистичко решење види се из ритмичког распореда прозорских отвора.
Све до 1967. године зграду Старог начелства користио је суд. Од 1968. године у зграду
се најпре усељавају Архив и Музеј, који је 1980. године отворио и своју Галерију за
повремене изложбе. Данас се у згради налазе Међуопштински историјски архив у Чачку,
просторије које користи служба рачуноводства за све установе културе у Чачку, као и
канцеларије, депои и Галерија Народног музеја у Чачку.
Објекат је спратности По+П+1. У приземном делу, ка Улици Цара Душана је смештена
Галерија Народног музеја где се организују повремене изложбе. У приземљу и на спрату
истог објекта (1/2 зграде) налазе се канцеларије и депои. У остатку објекта се налазе
просторије Међуопштинског историјског архива.

Према ПГР-е предметни простор је опредељен за површину јавне намене и одређен је за
за разраду Урбанистичким пројектом. Налази се у оквиру градског центра и
функционално је потпуно дефинисан са садржајима у функцији културе и администрације
и захвата простор у површини од 14991m2.
Објекти културе и администрације се развијају у оквиру постојеће површине па је УП-ом
потребно обезбедити услове за адаптацију, реконструкцију, текуће одржавање објеката и
евентуалну изградњу нових објеката.
У оквиру простора одређеног за разраду Урбанистичким пројектом лоцирано је 9
постојећих објеката:
Култура
1. Зграда окружног начелства
2. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
3. Конак Јована Обреновића
4. Музеј детињства
Управа и администрација
5. Окружни затвор
6. Полицијска управа
7. Полицијска управа
8. Полицијска управа

2. Објекат који користи Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ налази се у
југоисточном делу предметног простора, са директним приступом из господар Јованове
улице, спратности П+1.
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ своје просторије има на две локације. У
оквиру овог објекта, који се налази у оквиру предметне разраде, се налазе канцеларије
директора, Матична служба, Завичајно одељење, Одељење часописа, Читаоница дневне
штампе и Центар за дигитализацију.

* Градска библиотека
3. Конак Јована Обреновића се налази у унутрашњем дворишту Народног музеја на к.п.
бр.439 КО Чачак. Објекат је спратности По+П+1. Као и Зграда окружног начелства и овај
објекат велике архитектонске и историјске вредности представља Непокретно културно
добро од великог значаја па је у оквиру њега отворен астална поставка музеја.
Конак господара Јована Обреновића подигнут је 1835. године за потребе становања
обор-кнеза Нахије пожешке, Јована Обреновића. Конак је спратни, не великих димензија
и једноставних фасада. То је зграда правоугаоне основе, асиметричног типа.. Грађен је
бондручном конструкцијом са испуном од ћерпича, а покривен ћерамидом. Испод дела
конака налази се камени подрум, са засебним улазом који је озидан каменом, са
таваницом од дрвених греда између којих су убачени шашовци. У приземљу се осим
хола налазе још три просторије, од којих једна има богато декорисану пећ. Спратни део
грађевине, до кога води дрвено степениште, служило је за становање и пријем гостију. Уз
хол, на спрату је још пет просторија, две велике и три мале, као и диванхана на
југоисточној страни, изнад главног улаза у приземљу. Већина соба има декорисану
таваницу.
Изнад улаза на југоисточној страни, између два прозора, насликан је грб генерала Јована
Обреновића, команданта Моравско-подрињске војне команде.

5. Објекти окружног затвора су приземни и лоцирани у северозападном делу
предметног простора. Приступа им се преко приступне саобраћајнице коју деле заједно
са полицијском управом.

*Окружни затвор

*Фотокопирница

4. Музеј детињства се такође налази у дворишту Народног музеја у старој кући,
брвнари док се у ограђеном простору налазе предмети везани за детињство, за
одрастање деце као што су старе дечје играчке, клацкалице, љуљашке итд.

7. 8. и 9. Зграде Полицијске управе обухватају три објекта од који су два стпартности
П+1, а онај у унутрашњем дворишту, уз постојећи паркинг је приземан. Главној згради се
приступа директно са Улице Цара Душана. Простор садржи и паркинг простор за
службена возила којем се приступа са поменуте приступне саобраћајнице.

Музеј детињства се налази у старој кући, која се налази у дворишту музеја од 60-их
година и која је донета из једног села са Каблара. Кућа је приземна, стара око 100
година.
Музеј детињства функционише као стална поставка.

10. Објекат пословања подразумева приземни објекат у господар Јовановој улици,
позициониран уз Градску библиотеку. У оквиру објекта се тренутно налази
фотокопирница.

Зеленило

*Полицијска управа (главна зграда)

*Полицијска управа

Двориште Зграде окружног начелства (Народни музеј и Архив) игра значајну улогу у
комплетном систему зеленила града Чачка, узимајући у обзир површину коју заузима и
централну градску локацију. У оквиру ове зелене површине егзистира лишћарско дрвеће,
четинарско дрвеће, листопадно и зимзелено шибље различите спратности. Групације
дрвећа и жбуња углавном су постављене ободно према граници парцеле ка дворишту
библиотеке и окружног затвора, и према самом објекту архива, док је ка улици Цара
Душана, целом дужином зидане ограде постављена и жива ограда. Поједина солитерна
стабла заузимају централно место на парцели, а у композицији са постојећим пешачким
стазама и нижим жбунастим и дрвенастим растињем одвајају простор конака од дела
дворишта где је смештена полу-брвнара. Остатак зелене површине представља травњак
са уређеним пешачким стазама од ломљеног камена, углавном концентрисаних око
објекта конака.
Зеленило је задовољавајућег квалитета, достигло пуну форму и зрелост што га чини
изузетно атрактивним. На појединим старијим стаблима уочене су суве гране, што је
потребно санирати редовним одржавањем. Од врста су заступљени: бор, платан, липа,
топола, бреза, храст, керлеутрија, црвенослисна шљива, јасен, јавор и др.
Простор дворишта Народног музеја представља јединствену зелену оазу у централном
градском језгру која доприноси побољшању санитарно-хигијенских и микроклиматских
услова.

*Полицијска управа (паркинг)

*Споменик Владиславу Петковићу Дису

Саобраћајни приступ локацији остварује се из две градске саобраћајнице. У двориште
музеја и архива се може приступити са господар Јованове улице и са Улице Цара
Душана. Полицијска управа и окружни затвор имају колски прилаз са Улице Цара
Душана, преко приступне саобраћајнице.
Интерни саобраћај у оквиру дворишта музеја и архива постоји у виду приступа објекту
архива где се обавља, како достава, тако и паркирање возила.
Двориште музеја је делимично уређено пешачким стазама од ломљеног камена које се
преплићу са зеленилом (травњак).
У оквиру дворишта музеја се налазе два споменика, један Владиславу Петковићу Дису, а
други Милану Бати Јанковићу.

У оквиру осталих површина зеленило или у потпуности изостаје, какав је случај са
објектима Полицијске управе, или је недовољно заступљено уз објекте Градске
библиотеке и Окружног затвора. На парцели библиотеке зеленило је присутно у форми
стубасто постављених четинара који наглашавају улаз у објекат и жбунастог, линеарно
постављеног растиња са друге стране прилаза. Остатак парцеле чини неуређен колски
прилаз са простором за паркирање и помоћним објектима. У оквиру објекта окружног
затвора зеленило је формирано у виду унутрашњег дворишта које се састоји од
травњака и пешачких стаза и две мање уређене зелене површине испред главног улаза у
објекат.

3. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ
3.1. Урбанистичка организација локације
На графичком прилогу бр. 5 Ситуациони приказ дат је план уређења предметног
простора.
Просторна организација се заснива на успостављању обликовног и функционалног реда
у оквиру предметног простора у складу са његовим просторним могућностима.
На интерним комуникацијама су планиране минималне интервенције у смислу
реконструкције. Саобраћајним решењем предвиђено је проширење колско-пешачког
прилаза, тј.постојеће везе дворишта Полицијске управе са Улицом цара Душана. У
оквиру комплекса културе и администрације потврђена је интерна комуникација око
објекта архива.
Планира се адаптација и реконструкција постојећих објеката, у постојећим габаритима,
текуће одржавање и изградња нових садржаја у функцији културе.
Постојећи административни објекти (објекти полицијске управе и затвора) се
задржавају у постојећим габаритима, уз неопходну реконструкцију са уклапањем у
окружење у архитектонско-обликовном смислу. Могућа је пренамена објеката, у
постојећим габаритима, у оквиру површина за администрацију. У претходном периоду
завршена је изградња новог објекта полицијске управе у оквиру комплекса.
Зграда окружног начелства је планирана за адаптацију, а односи се на искоришћење
таванског простора и пренамену садржаја на нивоу целог објекта. Пренамена се врши у
складу са дозвољеном наменом (култура) у постојећим габаритима. Намена у таванском
простору је усклађена са осталим етажама, а односи се на изложбени и канцеларијски
простор. Детаљнији опис просторија је дат у посебном поглављу Урбанистичког пројекта
који се односи на Идејно решење Зграде окружног начелства.
Приликом реализације радова потребно је прибављање услова и мера техничке заштите
од Завода за заштиту споменика културе – Краљево.
Објекат Градске библиотеке планиран је за реконструкцију, адаптацију , санацију а све
у складу са условима који ће прибавити од Завода за заштиту споменика културе.
Планира се измештање библиотеке на другу локацију, а у оквиру постојећег габарита
могу се организовати садржаји у функцији културе.
На осталим објектима у функцији културе планирано је текуће одржавање обзиром да
се ради о објектима велике архитектонске и историјске вредности. Приликом реализације
радова такође је потребно прибављање услова и мера техничке заштите од Завода за
заштиту споменика културе – Краљево.
У оквиру површине планиране за културу, у дворишту Народног музеја могућа је иградња
лапидаријума где би били изложени камени споменици и археолошки фрагменти.
Лапидаријум као збирка камених споменика се може организовати у оквиру новог објекта,
а може бити и на отвореном.

Постојеће пешачке стазе у оквиру површине за културу је потребно допунити и уредити у
смислу урбаног мобилијара (клупе, корпе за смеће, осветљење итд) на начин како је дато
у посебном поглављу Урбанистичког пројекта – 3.2. Начин уређења слободних и зелених
површина.
Фазност градње
Интервенције у оквиру предметног простора могу се изводити фазно у складу са
прибављеном техничком документацијом и потребама корисника простора.
3.2.

Начин уређења слободних и зелених површина

Слободне површине у оквиру планираних намена организоване су у функцији управе и
администрације и у функцији културе.
Основна функција зеленила у функцији управе и администрације је естетско
оплемењивање улаза у објекте и истицање њихове архитектуре. У складу са просторним
могућностима површине испред објекта уредити партерно уз обавезно фомирање
уредног травног покривача који је употпуњен или цветним аранжманом перенског засада
или групама лишћара и патуљастих четинара изузетне декоративности. У недостатку
отворених површина озелењавање вршити употребом жардињера, саксија или
вертикалним озелењавањем.
Зеленило у функцији објеката културе је на парцели музеја квалитетно организовано у
комбинацији високог растиња и пешачких стаза.
Постојеће пешачке стазе од ломљеног камена је потребно реконструисати и допунити
садржајима у смислу урбаног мобилијара, кроз даљу техничку документацију. Приликом
реализације радова потребно је прибављање услова и мера техничке заштите од Завода
за заштиту споменика културе – Краљево.
Имајући у виду да постојећи мобилијар не задовољава потребе корисника предметне
локације, треба га преобликовати и прерасподелити у односу на колско-пешачке и
пешачке комуникације. Опремање мобилијаром односи се на клупе, корпе за отпатке,
светиљке, површине за одмор, евентуалне платое за различите презентације, културне
манифестације и др. Тачан положај и количина мобилијара биће одређени кроз техничку
документацију. Осветљење треба решавати у складу са потребама коришћења простора.
Битно је напоменути да се при материјализацији свих садржаја партера морају користити
природни материјали (камен,дрво и др.) који су стилски уклопњени са традиционалним
објектима лоцираним у оквиру комплекса. Поред урбаног мобилијара у оквиру слободних
зелених површина могу се наћи и скулптуре или неки други вртно-архитектонски
елементи (фонтане, перголе и сл.) који ће додатно оплеменити предметни простор.
Оплемењивање овог простора створиће пријатнији амбијент за боравак становника, са
директним увидом у културна дешавања у граду. У оквиру ове површине могуће је
организовати различите свечаности, скупове, културне догађаје, па у складу са тим треба
и формирати партерно уређење.
Одлагање комуналног отпада је предвиђено код споредног улаза у локацију музеја, у
непосредној близини паркинга за службена возила. Положај и габарит простора за
одлагање комуналног отпада су дати на графичким прилозима.
Постојећу вегетацију рашчистити од оболелих и сувих стабала, а ону која остаје од сувих
и поломљених грана. Травне површине комплекса обогатити цветним жбуновима ниже
спратности од постојећих. Ка улици Цара Душана, према условима Завода за заштиту

споменика културе Краљево, уклонити сво растиње и живу ограду који су својим
положајем и деловањем утицали на девастацију зиданог парапета ограде.
Партерно уређење простора око објеката треба да задржи постојећу форму, са
могућношћу, минималног проширења пешачких комуникација. Стазе унутар комплекса
поплочати плочама од ломљеног камена.
Парцелу уредити са адекватним приступним платоом у комбинацији са зеленилом. На
слободној зеленој површини, ка парцели библиотеке формирати линеарни засад високог
лишћарског растиња. Улаз у објекат библиотеке посебно нагласити употребом
декоративних врста интересантне форме и колорита.
Приликом озелењавања треба водити рачуна да осим физиолошких и естетских
својстава, биљке буду прилагођене и условима раста у централном градском језгру
(отпорне на прашину, гасове, збијеност тла, водни капацитет земљишта итд.).
При уређењу и одржавању зелених површина неопходно је имати сталну контролу
простора и обезбедити његову интензивну негу, што се првенствено односи на забрану
одлагања било каквог отпада, неконтролисану сечу стабла и сл., али и на редовно
кошење, сакупљање биљног отпада, орезивање и др.

Урбанистички показатељи и правила грађења за објекте у функцији
КУЛТУРЕ – ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО И АРХИВ
У оквиру препознатих површина ове намене постоје већ изграђени објекти који се
задржавају у постојећим габаритима.
У оквиру зграде Окружног начелства планира се повећање корисне површине зграде,
стављањем у функцију таванског простора у оквиру постојећих габарита и висина.
Према условима Завода за заштиту споменика тавански простор може бити адаптиран
не мењајући облик, величину, нагиб и материјализацију постојећих кровних равни.
Новопројектовани корисни простор може бити осветљаван и вентилисан искључиво
преко лежећих кровних прозора.
Приликом пројектовања посебно водити рачуна да се избором конструктивног система и
употребљених материјала не угози статичка стабилност свих елемената објекта (крова,
носећих зидова, међуспратних таваница, димњака, темеља...).
У оквиру површине планиране за културу, у дворишту Народног музеја могућа је иградња
лапидаријума и других садржаја на отвореном који подржавају основну намену.
Лапидаријум као збирка камених споменика се може организовати у оквиру новог
приземног објекта, а може бити и на отвореном.

3.3. Услови за планирану градњу на парцели
Услови за планирану градњу, у оквиру локације предвиђене за Урбанистички пројекат, су
дати у складу са ПГР „Центар“ у Чачку.

Намена

Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела
Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015) Урбанистички пројекат, по
потреби може садржати и предлог препарцелације
У оквиру овог Урбанистичког пројекта дат је Предлог препарцелације поштујући општа
правила препарцелације у погледу величине, облика и површине грађевинске парцеле
која се формира.
Свакој грађевинској парцели је обезбеђен адекватан приступ са јавне саобраћајне
површине.
Урбанистички показатељи и правила грађења за објекте у функцији
УПРАВЕ И АДМИНИСТРАЦИЈЕ
У оквиру препознатих површина ове намене постоје већ изграђени објекти (објекти
полицијске управе и затвора) који се задржавају у постојећим габаритима са могућношћу
пренамене. Није планирана нова градња у оквиру ове површине.
Ограђивање парцеле се такође задржава као у постојећем стању.
Намена
Површине у функцији
Управе и администрације

П
m2
4636,0

П под
обј. m2
2127,35

БРГП
m2

Из

3633,10 0.46

Ии
0.78

Површине у функцији културе –
Архив и музеј

П
m2
9316,0

П под
обј. m2
1863.20

БРГП
m2

Из

6256,89 0,20

Ии

0,67

Постојећа зидана ограда до Улице Цара Душана се задржава. Ограђивање према
приступној саобраћајници урадити у истом маниру док је ограда до Господар Јованове
улице планирана за рестаурацију. Према дворишту Градске библиотеке није планирано
ограђивање већ раздвајање ове две површине треба решавати у партеру на начин како
је објашњено у посебном поглављу Урбанистичког пројекта – 3.2. Начин уређења
слободних и зеленох површина..
Све радове на планираној и постојећим оградама вршити према условима Завода за
заштиту споменика културе.
Приликом интервенција на згради Окружног начелства потребно је извршити
реконструкцију инсталације гаса према условима Завода за заштиту споменика културе.
Урбанистички показатељи и правила грађења за објекте у функцији
КУЛТУРЕ – ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
Објекат Градске библиотеке планиран је за реконструкцију, адаптацију , санацију а све у
складу са условима који ће прибавити од Завода за заштиту споменика културе. Није
дозвољена нова градња на овој парцели. Планира се измештање библиотеке на другу
локацију, а у оквиру постојећег објекта могу се организовати садржаје у функцији културе,
у габаритима постојећег објекта.

П
m2

Намена
Површине у функцији културе –
Градска библиотека

П под
обј. m2

774,0

БРГП
m2

146,19

Из

Ии

292,38 0.19

0.38

3.4. Биланс површина планиране намене
П
m2

Намена

П под
обј. m2

БРГП
m2

Из

Ии

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРЕ
Архив и музеј
Градска библиотека

9316,0

1863.20

6256,89 0.20

0.67

774,0

146,19

292,38 0.19

0.38

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ УПРАВЕ И АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Окружни затвор и полицијска
управа

4636,0

2127,35

3633,10 0.46

0.78

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ САОБРАЋАЈА
Колско - пешачки приступ

258,54

/

Укупно

14992

4136.74

3.5.

/

/

/

10182,37 0.27

0.68

Начин прикључења на комуналну инфраструктуру
3.5.1 Саобраћај

Предметни простор се налази у централној градској зони.
Саобраћајни приступ локацији остварује се са две градске саобраћајнице. У двориште
Народног музеја и Историјског архива се може приступити са господар Јованове улице и
са Улице цара Душана. Главни приступ је из Улице цара Душана. Полицијска управа и
окружни затвор остварују саобраћајну везу са Улице цара Душана, преко колскопешачког прилаза ширине 4м.
Интерни саобраћај у оквиру дворишта Народног музеја и архива егзистира у виду
приступа објектима и саобраћајно-манипулативних колско-пешачких површина, где се
обавља, како достава, тако и паркирање возила. Ширина интерног пролаза кроз
двориште је 3.5м. Пешачке стазе су укомбиноване са зеленилом које преовладава овим
простором.
Урбанистичким пројектом је планирана је реконструкција интерних саобраћајница у
смислу доградње у функцији садржаја на предметном простору. Интерне - пристипне
саобраћајнице укључују се на градске саобраћајнице (Улицу цара Душана и господар
Јованову), чије су траса и регулација преузете из ПГР-а.

Планом генералне регулације потврђене су постојеће градске саобраћајнице Улица
господар Јованова и Улица цара Душана. У потпуности је задржан попречни профил и
регулација постојећих саобраћајница.
Саобраћајним решењем предвиђено је проширење колско-пешачког прилаза, тј.постојеће
везе дворишта Полицијске управе са Улицом цара Душана. Колско- пешачки прилаз дат
је са профилом који се састоји из коловоза ширине 5м.
У оквиру комплекса културе и администрације потврђена је интерна комуникација (по
постојећој траси и у постојећој ширини – 3.5м) око објекта архива. Такође се задржава
плато испред Народног музеја на коме се у једном делу налази паркинг простор. Уз
интерну комуникацију на слободној површини према Градској библиотеци планирано је
формирање паркинга. Овај простор се већ користи за неорганизовано паркирање
путничких аутомобила.
Простор у оквиру Полицијске управе садржи уређен паркинг за службена возила који се
у потпуности задржава.
Паркирање:
Паркирање за путничка возила за потребе музеја и архива планирано је на платоу
испред музеја и на слободном простору ка Градској библиотеци (са интерне везе).
Пројектним решењем је остварено 12ПМ. Остале потребе за паркирањем се могу
решавати на јавним паркинг површинама у оквиру саобраћајница у окружењу.
Паркирање за потребе Полицијске управе остварује се у оквиру припадајуће парцеле на
организованом паркинг простору, а остале потребе за паркирањем, такође се решавају
на јавним паркинг површинама на саобраћајницама у окружењу.
Нивелација:
Нивелација интерних колско-пешачких површина је планирана са максималним
уклапањем у постојеће стање и нивелете Улица господар Јованове и цара Душана .
Коловозне конструкције и застори:
С обзиром да се ради о лаком саобраћајном оптерећењу коловозне конструкције
постојећих саобраћајница су планиране за реконструкцију и надградњу на начин што би
се постојећа задржала или надградила за поплочање ломљеним каменом, а где се
коловоз проширује (колско-пешачки прилаз за Полицијску управу) радила би се нова
коловозна конструкција у ширини проширења.
Застор колско-пешачког прилаза ка Полицијској управи планиран је од асфалта, а у
оквиру комплекса културе потребно је користити материјале укомпоноване у комплетно
партерно уређење.
Приликом поплочавања нових стаза и платоа водити рачуна о могућности кретања особа
са посебним потребама и у складу са тим користити елементе који омогућавају лакше
сналажење у простору. Приступе објекту и улаз пројектовати у складу са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15).
Оивичење колско-пешачког прилаза ка Полицијској управи је планирано са средњим
бетонским ивичњаком 18/12 са надвишењем 6cm у односу на коловоз.
Оивичење интерне комуникације око објекта Архива радити од каменог ивичњака као што
је и постојеће стање.
Паркинге у оквиру комплекса културе као део платоа радити са застором ломљеног
камена или неког другог природног материјала по избору пројектанта а оивичење од
камених ивичњака.

3.5.2 Комунална инфраструктура
Предметни простор је у потпуности опремљен инфраструктуром и прикључен на градску
инфраструктурну мрежу. У Урбанистичком пројекту је преузето решење спољне
инфраструктуре из ПГР –а Центар и све интервеницује на истој вршиће се у складу са
овим планским актом.

3.6.

Предлог препарцелације

На графичком прилогу бр. 8 дат је Предлог препарцелације који обухвата катастарске
парцеле број: 438/1, 438/2, 439, 725/1 и 725/2 све КО Чачак и налази се у централној зони
града захватајући двориште Народног музеја, Историјског Архива, као и градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“.
На катастарској парцели 438/2 је Зграда Окружног начелства и Архив, а кп.бр. 439 је
објекат парцела Народног музеја (конак Јована Обреновића). На катастарској парцели
438/1 су помоћни објекти и брвнара са ограђеним делом у функцији Музеја детињства .
На катастарској парцели 725/1 је објекат Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“.
Приступ набројаним парцелама остварује се преко градских саобраћајница – Улице
господар Јованове и Улице цара Душана.
Овим предлогом препарцелације се добијају две грађевинске парцеле у функцији
опредељених површина јавне намене-култура и администрација и једна грађевинска
парцела, такође у функцији површине јавне намене – колско-пешачки прилаз, а све у
складу са ПГР-е „Центар“.
Предлог препарцелације не обухвата катастарску парцелу бр. 440 КО Чачак која је
обухваћена Урбанистичким пројектом јер се њене границе не мењају.

4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
4.1.

Мере и услови заштите животне средине

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере и услови заштите
животне средине:




на предметној локацији, није планирана делатност која угрожава квалитет животне
средине, производи буку или непријатне мирисе;
на предметној локацији, није планирана изградња која би могла да наруши или
угрози основне услове живљења суседа или сигурност суседних објеката;
обезбеђено је одвожење и евакуација комуналног отпада, на законом прописан
начин.
4.2.

Мере заштите за Утврђена непокретна културна добра

Непокретна културна добра:
Зграда Окружног начелства и конак господара Јована Обреновића представљају
Непокретна културна добра од великог значаја. У оквиру предметног простора се налазе
и Археолошка налазишта и она представљају непроцењиво вредне карике у ланцу
развоја Чачка и његове околине.
Према Условима Завода за заштиту споменика културе, мере техничке заштите за
израду Урбанистичког пројекта за к.п. број 440, 439, 438/1, 725/1 и 725/2 све КО Чачак у
Чачку, могу се предузети под следећим условима:
 услови уређења простора
 Партерно уређење простора око објеката треба да задржи постојећу форму,
са могућношћу минималног проширења пешачких комуникација.
 Стазе унутар комплекса поплочати плочама од ломљеног камена,
постављеног преко бетонске подлоге, због повременог проласка путничких
возила.
 Не дозвољава се увођење додатног паркирања унутар предметних парцела.
 На кат. парцели 438/1 КО Чачак, сондажним археолошким ископавањима у
организацији Археолошког института САНУ и Народног музеја у Чачку
потврђени су културни слојеви из прошлости. Простор урбаног центра града
Чачка у континуитету је насељаван од праисторије до данас. Сондажним
истраживањима потврђена је стратигратиграфија локалитета Порта цркве
Богорадица Градачка са којим двориште Музеја чини јединствену целину.
Будући да су трагови старијих насеља на територији Чачка потврђени
многобројним археолошким налазима и током заштитних археолошких
ископавања мере заштите обухватају све парцеле наведене у пројекту.
 Сви земљани радови на простору урбанистичког пројекта подразумевају
меру континуираног археолошког праћења. Праћење могу обављати
археолози установа заштите (Народни музеј у Чачку или Завода у Краљеву)
 Уколико се прикиком земљаних радова наиђе на археолошки материјал
стручни надзор има права да радове обустави. Завод за заштиту споменика




културе у Краљеву након увида у материјал има права да пропише даљу
меру праћења радова или извођење заштитних археолошких истраживања
на угроженом простору
Инвеститор/Извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени
археолошки материјал не би био уништен и оштећен
Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног
материјала сноси Инвеститор

 услови уређења ограде
 Са постојеће зидане ограде до улице Цара Душана пажљиво демонтирати
транспарентне делове од кованог гвожђа како би се у радионичким
условима извршила поправка оштећених и надоградња недостајућих
елемената, са комплетним третманом пескарењем, а после монтаже
антикорозивна заштита, заштитни премаз, завршно бојење квалитетним
премазом.
 Са дворишне стране ограде уклонити сво растиње и живу ограду, који су
својим положајем и деловањем утицали на девастацију зиданог парапета
ограде.
 Механичким путем са каменог дела ограде уклонити органске и неорганске
нечистоће, као и све делове растресених цементних фуга.
 Извршити пажљиву демонтажу камених покривних плоча парапета ограде
од камених плоча веће дебљине на местима где је евидентна било каква
потреба презиђивања доњег дела од притесаног камена.
 На деловима ограде где је дошло до испадања камена или је нарушена
геометрија оградног зида извршити демонтажу свих елемената који нису
чврсто узидани, ради презиђивања и постављања у правилан положај.
 Приликом презиђивања водити рачуна о оригиналном начину зидања и
праћења слога камена, са посебним акцентом на избор лица, које мора бити
приближно равно. Средњи део каменог зида пунити ситнијим каменом,
трпанцем, заливен јаким цементним малтером.
 Спојнице између камених блокова који се не презиђују, очистити кламфама
до дубине од 2-3 цм и поново их пажљиво попунити цементним малтером
без прекривања лица камена. Исто тако фуговати президане делове
парапета.
 По завршетку рестаурације извршити хидрофобну заштиту каменог сокла
одговарајућим материјалима.
 Ограду до улице Господар Јованове рестаурирати у склопу радова на
фасади зграде Окружног начелства.
 услови за објекат Окружног начелства
 Дозвољава се повећање корисне површине зграде Окружног начелства,
стављањем у функцију таванског простора у оквиру постојећих габарита и
висина.
 Тавански простор може бити адаптиран не мењајући облик, величину, нагиб
и материјализацију постојећих кровних равни.
 Новопројектовани корисни простор може бити осветљаван и вентилисан
искључиво преко лежећих кровних прозора.
 Приликом пројектовања посебно водити рачуна да се избором
конструктивног система и употребљених материјала не угози статичка










стабилност свих елемената објекта (крова, носећих зидова, међуспратних
таваница, димњака, темеља...).
Посебно је важно извршити реконструкцију инсталације гаса, који је потпуно
непримерено и неадекватно спроведен са дворишне стране зграде
Окружног начелства, нарушавајући њен спољни изглед.
Са фасада објеката пажљиво скинути све слојеве старе боје и евентуалне
слојеве подклобученог и оштећеног малтера.
Поправке оштећеног малтера изводити ситемом кречних малтера, како би се
обезбедило да не буду видљиви спојеви новог и старог малтера.
Завршна обрада фасада мора бити изведена квалитетним фасадним
премазима, обавезно без додатака агрегата.
Фасаде бојити у два тона, за избор којих сте дужни да прибавите сагласност
надлежне службе заштите.
Рестаурацију каменог сокла и недостајућих делова и кратерастих оштећења
извршити готовим двокомпонентном полимерним материјалима.
По завршетку рестаурације извршити хидрофобну заштиту каменог сокла
одговарајућим материјалима.
Фасадна столарија може бити рестаурирана тако што ће се са ње скинути
сви слојеви старе боје, а затим премазати квалитетним премазом за дрво,
са претходном припремом.

5. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
Зграда окружног начелства


ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА:

Објекат је планиран спратности По+П+1+Пк.
Oснoвнa кoнцeпциja сaстojи сe у прeтвaрaњe тaвaнскoг прoстoрa у кaнцeлaриjски прoстoр
зa пoтрeбe aрхивa, сa припaдajућим стeпeништeм, хoдникoм и сaнитaрним чвoрoм који је
укомбинован са остатком објекта. Пренамена таванског дела oбjeктa у пословни
проистекла је из жеље да се на спрату објекта формира што већи повезани простор у
ком би било могуће организовати сталне изложбене поставке. Да би се то реализовало
неопходно је извршити измештање садашњих садржaја са спрата објекта у други
простор, односно у новоформирани простор у таванском делу. На овај начин би се поред
формирања изложбеног простора на првом спрату добио и значајан простор у поткровљу
који би се поред канцеларија (измештених са првог спрата) користио и као депо лакшег
материјала јер је садашњи депо пренатрпан, тако да је део предмета одложен и по
канцеларијама.
Плaнирaно је да се прво изврши претварање таванског простора у пословни, уз санацију
кровне конструкције и фасаде, а да се потом изврши реконструкција просторија на првом
спрату и приземљу.
У даљој изради техничке документације могућа су одступања у смислу функционалне
организације објеката, a односи се на изложбени и канцеларијски простор који је могуће и
другачије организовати.


КОНСТРУКЦИЈА:

Пoстojeћи oбjeкaт je у кoнструктивнoм смислу мaсивни зидaни.
Oбjeкaт je тeмeљeн нa трaкaстим тeмeљимa.
Meђуспрaтнe кoнструкциje су дeбљинe 35 - 40cm.
Крoвнa кoнструкциja je дрвeнa oд чeтинaрскe грaђe, вишeвoднa сa рожњачама и правим
дрвeним стoлицaмa које се ослањају на тавањаче. Нaгиб крoвних рaвни је приближнo
31º. Пoстojeћa крoвнa кoнструкциja сe зaдржaвa у свoм вoлумeну с тим штo сe испoд
пoпрeчних таванских грeдa (кoje сe нaлaзе нa висини oд oд oкo 1,20m oд кoтe пoдa
таван), непосредно изнад коте пода тавана пoстaвљajу примaрни чeлични нoсaчи кojи сe
oслaњajу нa спoљнe зидoвe и нa срeдњи пoдужни зид преко бетонских јастука који се за
њих формирају. Измeђу примaрних чeличних нoсaчa пoстaвићe сe сeкундaрни нoсaчи кao
пoдлoгa зa дaшчaни пoд oд чaмoвe дaскe дeбљинe 5.0cm прeкo кoje сe пoстaвљa слoj TП
стирoпoрa или стирoдура дебљине 2cm, a финaлни пoд je лaминaт пo избoру
инвeститoрa. Челична конструкција и даска је са доње стране заштићена ватроотпорним
ександирајућим премазом испитане отпорности на пожар у трјању од 1,0h.
Први спрат и поткровље повезује се новим степеништем изнад постојећег централног
степеништа. Степениште ће се извести на челичној конструкцији са дрвеним газиштима.

Пoстojeћe дрвeнo стeпeништe сe задржава уз замену дрвене носеће конструкције и
обликовање у складу са зaкoнским прoписима.


СПОЉНА ОБРАДА:

Фaсaдa: Спoљaшњa oбрaдa фaсaдe и фaсaднe стoлaриje кao и тoн и oбрaдa фaсaдe и
стoлaриje вршићe сe у свeму прeмa услoвимa Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe
Крaљeвo.
Oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa je рeшeнo систeмoм хoризoнтaлних и вeртикaлних oлукa
oд пoцинкoвaнoг лимa кojимa сe вoдa спуштa и oдвoди вaн oбjeктa.


УНУТРАШЊА ОБРАДА:

ПOДOВИ : У нoвoпрojeктoвaним кaнцeлaриjaмa кao и у хoднику кao пoднa кoнструкциja
плaнирaн чeлични рoштиљ oблoжeн дaскaмa и кao зaвршнa oбрaдa пoдa лaминaт
д=11mm преко ТП стиропора дебљине 2,0cm.. У сaнитaрнoм чвoру су кeрaмичкe плoчицe
I клaсe прeкo цeмeнтнe плоче дебљине 10cm.
Нoвoпрojeктoвaни зидoви кaнцeлaриja и хoдникa су oд двoструких гипс кaртoн плoчa нa
oдгoвaрajућoj чeличнoj пoткoнструкциjи зaвршнo глeтoвaни и oбojeни у двa слoja
диспeрзивним бojaмa, дoк су у сaнитaрним чвoрoвимa тaкoђe oд двoструких гипс- кaртoн
плoчa нa oдгoвaрajућoj пoткoнструкциjи и зaвршнo oбрaђeни зидним кeрaмичким
плoчицaмa прве клaсe у висини од 1,80m зидa. Унутрaшњa oбрaдa пoстojeћих oбoдних
(фaсaдних)зидoвa кojи улaзe у сaстaв нoвoпрojeктoвaнoг прoстoрa je тaкoђe oд
двoструких гипс-кaртoн плoчa нa oдгoвaрajућoj чeличнoj пoткoнструкциjи зaвршнo
глeтoвaни и oбojeни у двa слoja диспeрзивним бojaмa. Плaфoни су oд jeднoструких
ватроотпорних гипс-кaртoн плoчa са тeрмoизoлaциjом од камене вуне дебљине 12cm
класе незапаљивости А.
Унутрaшњa стoлaриja je прojeктoвaнa кao дрвeнa и oбoстрaнo шпeрoвaнa сa нaдсвeтлoм
и oгoвaрajућим oкoвoм. Нaдсвeтлo je зaстaкљeнo стaклoм д = 6mm.
Крoвни прoзoри су типa »Velux« или слични, истих кaрaктeристикa кojи сe угрaђуjу у
свeму прeмa упутству прoизвoђaчa.


ИНСТАЛАЦИЈЕ:

У oбjeкту су прeдвиђeнe свe стaндaрднe инстaлaциje кoje пoдрaзумeвa oвaj тип oбjeктa:
инстaлaциje вoдoвoдa и кaнaлизaциje, инстaлaциje зa дeтeктoвaњe и гaшeњe пoжaрa,
eлeктрo инстaлaциje jaкe и слaбe струje, тeрмo тeхничкe инстaлaциje, тeлeкoмуникaциoнe
инстaлaциje

ГРАФИЧКИ ДЕО

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

