Урбанистички пројекат за Меморијални комплекс „Танаско Рајић“, к.п.бр.884 КО Љубић, у Чачку
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

1.0

УВОД

Урбанистички пројекат Меморијалног комплекса „Танаско Рајић“ у Љубићу у
Чачку представља урбанистичко-архитектонску разраду простора предвиђену планским
документом. Сам простор представља једно од најзначајнијих места како у историји
града Чачка тако и у историји наше државе јер је посвећен свим погинулим устаницима,
ратницима и борцима, као и догађајима из ослободилачких ратова Србије у XIX и XX
веку (1815-1945) и утврђен је за непокретно културно добро – знаменито место од
изузетног значаја.
С обзиром да има локални и национални значај потребно је искористити
потенцијал овог комплекса увођењем пратећих садржаја у циљу доступности локације
посетиоцима и пружања информација о значајним историјским догађајима везаним за
ово место. Уређењем комплекса створили би се услови за повећање туристичког
потенцијала и одрживог развоја.

2.0

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:



Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 81/09 – исправка
и 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14 - исправка)
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:

 Плану генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ („Службени лист града Чачка“,
број 13/2014).
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3.0

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За потребе спровођења планских решења и поставки ПГР-е „Љубић – Коњевићи“
предвиђена је израда урбанистичког пројекта за меморијални комплекс „Танаско Рајић“.
Према планском документу урбанистичким пројектом је обухваћена
урбанистичка подцелина 2.4а, површине 52 ара.
Урбанистички пројекат биће урађен у две фазе и то:
 Прва фаза урбанистичког пројекта ради се за ново формирану к.п.бр. 884 КО
Љубић (некадашње к.п.бр. 883/2 и 884 КО Љубић) на којој се налази меморијални
комплекс (у складу са решењем бр.88 од 24. фебруара 1971.год. Завода за заштиту
споменика културе из Краљева), а све у циљу уређења комплекса за прославу 200е годишњице једне од најзначајнијих битака из Другог српског устанка.
 Друга фаза урбанистичког пројекта обухватиће планирано проширење
комплекса уз његову допуну пратећим садржајима у функцији едукативног
карактера.
Граница обухвата I фазе Урбанистичког пројекта са приказом суседних парцела
је дата у графичким прилозима бр. 2-8 . Граница простора урбанистичко-архитектонске
разраде у првој фази израде пројекта дефинисана је к.п.бр.884.
Предметна парцела се са своје северне стране граничи са к.п.бр. 883/1; са источне
стране се граничи са к.п.бр. 883/3; са југоисточне стране се граничи са к.п.бр. 881/4, 881/1
и 881/3; са југозападне стране се граничи са к.п.бр. 885/1 и 885/2; са западне стране се
граничи са к.п.бр. 883/2.
Површина обухвата I фазе Урбанистичког пројекта износи 34.49 ари.

4.0

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада
планираног уређења простора Меморијалног комплекса у Љубићу који представља
непокретно културно добро – знаменито место од изузетног значаја, у границама к.п.бр.
884.
Урбанистичким пројектом стварају се услови за санацију и ревитализацију
Меморијалног комплекса „Танаско Рајић“, као и за изградњу нових објеката са пратећим
садржајима, а све у циљу уређења комплекса сходно значају који има не само на
локалном већ и на националном нивоу. Уређењем комплекса биће створени услови
одрживости комплекса увршћујући га у туристичку понуду, као и организовањем разних
културно-уметничких и забавних манифестација.
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5.0

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

5.1

Подаци о локацији

Подаци о постојећој парцели






Катастарски број предметне парцеле: 884
Катастарска општина: Љубић
Град: Чачак
Површина парцеле: 3449 м2
Власник парцеле: Град Чачак

Предметна парцела према планском документу налази се у оквиру грађевинског
подручја града Чачка и има приступ са постојеће Улице Драгослава Бојића.

5.2

Природно добро

Према Централном регистру заштићених добара Завода за заштиту природе
Србије предметна локација налази се у обухвату заштићеног природног добра Меморијални природни споменик „Љубић“ (Решење Секретаријата за управно-правне
послове Скупштине општине Чачак, 20.11.1973.године, број 633-1/72-03).

5.3

Културно добро

Меморијални комплекс „Танаско Рајић“ у Љубићу, на к.п.бр.884 КО Љубић,
представља непокретно културно добро – знаменито место од изузетног значаја.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О КУЛТУРНОМ ДОБРУ
1.1

1.2

Регистарски број културног добра
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру
Датум уписа у локални регистар
Назив културног добра
МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС У ЉУБИЋУ

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

Врста културног добра
Непокретно културно добро – знаменито место
Подаци о ауторима
Аутор споменика Танаску Рајићу који заузима централно
место у комплексу је Нилован Крстић, вајар из Ниша;
Довршетак споменика и уређење платоа – Слободан
Ђорђевић, Завод за заштиту споменика културе Краљево
Спомен-гробница
железничарима
палим
у
Народноослободилачком рату – рад мајстора М.
Новаковића и М. Радовановића Луњевице
Споменик ратницима погинулим у ратовима 1912.-1918.
године, палим борцима 1941.-1945.године, народном
хероју Радомиру Ђуракићу и борцима Цевене армије –
дело Дарка Поповића, архитекте из Београда
Датовање
Градња споменика је отпочела 1938.године, завршена је
1978.године.
Број и датум решења о стављању добра под заштиту
Решење завода за заштиту споменика културе Краљево
бр.88 од 24.02.1971.године
Број „Службеног гласника РС“ у којем је објављена
одлука о категоризацији културног добра
Службени гласник СРС 28/83
Место, град
Љубић, Град Чачак
Катастарска општина
КО Љубић
Назив корисника културног добра и адреса
Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32 000 Чачак
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5.4

Развој меморијалног комплекса „Танаско Рајић“ у Љубићу

Бој на Љубићу је једна од најзначајнијих битака у Другом српском устанку.
Велики српски јунак Танаско Рајић је погинуо 1815. борећи се са осталим устаницима
против Турака. На брду Љубићу је 1938.године започела изградња споменика Танаску
Рајићу у облику високог обелиска од камених квадера на издигнутом постаменту на коме
се налази бронзани фриз са представом Танаска Рајића како гине бранећи топ. Аутор
споменика је Милован Крстић, вајар из Ниша.

бронзани фриз

Изградња споменика Танаску Рајићу која је започета 1938.године прекинута је
1941.године. Седамдесетих година XX века настављена је изградња споменика као и
уређење целог комплекса. Тада је изграђена крипта од армираног бетона испод
споменика, на месту где се терен спушта и где се налазио лучни отвор. Такође урађен је
и завршетак зидова од камених кведера различитих висина који уоквирују степениште и
који су делимично имају улогу ограде, као и уређење платоа око споменика. Довршетак
споменика и уређење платоа око споменика урађен је по пројекту Слободана Ђорђевића,
архитекте Завода за заштиту споменика културе Краљево. Споменик је завршен
1978.године.

5

Урбанистички пројекат за Меморијални комплекс „Танаско Рајић“, к.п.бр.884 КО Љубић, у Чачку
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

споменик Танаску Рајићу

Југоисточно од споменика, на самој ивици комплекса налази се спомен гробница
железничарима палим у Народноослободилачком рату. Споменик је подигнут 1953.
године као рада мајстора М.Новаковића и М.Радовановића Луњевице.

споменик палим железничарима
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У непосредној близини споменика 1976.године подигнут је нов споменик
посвећен ослободилачким ратовима 1912-1918. године, народноослобосилачкој борби
1941-1945. године, борцима Црвене армије и народном хероју Радомиру Ђуракићу. На
тај начин је на Љубићу образован меморијални комплекс.

споменик народноослобосилачкој борби 1941-1945. године, борцима Црвене армије и народном хероју
Радомиру Ђуракићу
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појединачни споменици
Током 2003. и 2004.године извођени су конзерваторски радови на споменику, као
и радови на уређењу комплекса. Тада су изведени радови на утезању споменика
челичним утегама, чишћење и попуњавање спојница на споменику Танаску Рајићу и
лучном споменику, поправци и изради недостајућих камених стубића и челичних ланаца,
фарбању ограде, поплочавању платоа око споменика где се претпоставља да се налази
гроб Танаска Рајића, замени дрвених елемената улазне капије и фарбању оних елемената
који нису замењени.

споменик на месту где се претпоставља да је сахрањен Танаско Рајић

(Текст „Развој меморијалног комплекса „Танаско Рајић“ на Љубићу“ преузет је из
Пројекта за радове на инвестиционом одржавању Меморијалног комплекса у Љубићу
урађеном од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево, новембар 2014.)С
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5.5

Постојећа намена површина

Меморијални комплекс на Љубићу је посвећен свим погинулим устаницима,
ратницима и борцима, као и догађајима из ослободилачких ратова Србије у XIX и XX
веку (1815-1945) и утврђен је за непокретно културно добро – знаменито место од
изузетног значаја.
Централно место комплекса заузима споменик подигнут у славу Танаску
Рајићу, 1938. године, у облику високог обелиска постављеног на постољу. Решењем
Завода за заштиту споменика културе Краљево, бр.88 од 24.фебруара 1971.год.,
споменик Танаску Рајићу на брду Љубићу је проглашен за непокретно културно добро –
споменик културе заједно са некадашњом к.п.бр.883/2 КО Љубић и катастарским
парцелама које се непосредно граниче са к.п.бр.883/2.
У југоисточном делу комплекса, уз његов обод, налази се спомен гробница
железничарима палим у Народноослободилачком рату, подигнута 1953.год.
У непосредној близини споменика 1976.године подигнут је нов споменик
посвећен ослободилачким ратовима 1912-1918. године, народноослободилачкој борби
1941-1945. године, борцима Црвене армије и народном хероју Радомиру Ђуракићу.
У јужном делу комплекса, уз стазу, налазе се појединачни споменици, од камена,
подигнути погинулим у ослободилачким ратовима.
У границама комплекса су и две гробнице погинулих припадника НОБ-а и три
борца Црвене армије.
Споменици су међусобно повезани стазом од ломљеног камена која прати
конфигурацију терена.
На некадашњим катастарским парцелама бр. 883/2 и 884 КО Љубић (у својини
Града Чачка) образован је меморијални комплекс, уоквирен оградом, која се сматра и
границом комплекса. Парцеле у непосредном окружењу се не налазе у оквирима
комплекса већ се посматрају као његова заштићена околина (према решењу бр.88
донетим од стране Завода за заштиту споменика културе из Краљева).
У складу са условима ПГР „Љубић-Коњевићи“ („Службени лист града Чачка“,
број 13/2014) урађен је пројекат препарцелације за поменуте катастарске парцеле, где су
мањи делови парцела издвојени за потребе формирања јавне саобраћајне површине и
формирана је једна грађевинска парцела, к.п.бр.884, за потребе уређења меморијалног
комплекса.
На источној страни комплекса подигнута је улазна капија. Иако је главни прилаз
са југозападне стране из правца града капија је подигнута на источној страни због
конфорнијег колског прилаза где је формиран плато за паркирање возила.
Највећи проценат слободних површина су под зеленилом. Постоји доста високог
растиња (уз источну и запдну границу комплекса), али су визуелно најупечатљивији
високи четинари у близини споменика Танаску Рајићу.
Санитарни чвор, који се налази у северозападном делу комплекса, је
нефункционалан и естетски неприхватљив.
У комплексу постоји мрежа електроинсталација. Међутим многи делови
комплекса су неосветљени, као и сам споменик.
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Урбани мобилијар у комплексу је заступљен у веома малом проценту и
недовољно одржаван. Неопходно је меморијални комплекс опремити урбаним
мобилијаром.
У уређење меморијалног комплекса се није довољно улагало тако да се налази у
доста неуређеном стању. Имајући у виду његов историјски, симболички, амбијентални и
др. значај неопходно га је уредити и прилагодити потребама посетиоца са пружањем
основних информација о значајним историјским догађајима везаним за ово место.

5.6

Биланс површина постојеће намене

Табела.: БИЛАНСИ ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ПОВРШИНА

МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС
„ТАНАСКО РАЈИЋ“

/м2/

ПОВРШИНА ПОД СПОМЕНИКОМ

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

201.97

5.85

4.82

0.15

153.86

4.46

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ /травнате површине/

3 088.35

89.54

УКУПНА ПОВРШИНА

3 449.00

100.00%

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТОМ

ПОВРШИНА ПОД СТАЗАМА

6.0 СМЕРНИЦЕ
И
УРБАНИСТИЧКИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

ПАРАМЕТРИ

ИЗ

Природно-меморијални комплекс у Љубићу налази се у склопу простора обухваћеног
Планом генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ („Службени лист града Чачка“, број 13/2014).
Према наведеном плану комплекс се налази у границама грађевинског подручја дефинисаног
планским документом и налази се у урбанистичкој целини ознаке 2.4 – Меморијални комплекс
природни споменик – „Танаско Рајић“ – урбанистичка подцелина 2.4а.
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6.1

Извод из ПГР „Љубић-Коњевићи“

6.1.1 Правила уређења
Меморијални комплекс природни споменик – “Танаско Рајић”, је заштићени споменик
природе и непокретно културно добро од изузетног значаја. Са локације се простире
видик на велики део западноморавске котлине. Планирати већи проценат озелењавања
локација и забрану изградње објеката који на било који начин могу угрозити околину
(бука, опасне и токсичне материје и др.) Постојећи стамбени објекти се задржавају са
могућношћу прерастања у намене за потребе природно меморијалниг комплеса.
Дозвољава се градња нових објеката архитектонски уклопљених у амбијент и
превасходно обликованих од природних материјала. Препоручује се нова изградња у
функцији меморијалног комплекса и туризма уз поштовање правила градње.
За подцелину 2.4а.предвиђена је разрада у површини од 52ара кроз израду
Урбанистичког пројекта, чиме би се локација уредила и опремила сходно свом положају
и значају за град. Обавезно је задржавање постојећег зеленог фонда и високог растиња у
што већем обиму.
За подцелину 2.4а. обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

6.1.2 Правила грађења
Урбанистичка целина 2.4.

 Намена нових објеката – у функцијама меморијалног комплекса и туризма (галерија,
угоститељски објекат, продаја сувенира и сл.)
 Обавезни услови Завода за заштиту природе Србије на катастарским парцелама за које
је прописана заштита ( кп.бр.882/1-2, 883/1, 883/2, 884, 565, 881/1, 881/2, 881/3, 885/1,
885/2, 878/2 КО Љубић)
 Најмања површина грађевинске парцеле 3,00 ара
 Степен искоришћености земљишта маx 30%
 Спратност објеката максимално По+П+Пк
 Постојећи објекти могу задржати намену становања - дограђивати и надграђивати по
истим условима који важе за новопланиране објекте уз поштовање грађевинске линије
која је дефинисана у односу на регулациону линију.( Графички прилог бр.8. Карта
регулације).
 Приступ парцели остварити са јавног пута - директно или приватним прилазима
 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м
 Паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле
 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м
 Материјализација - користити природне материјале – 80%
 Ограђивање парцела – искључиво зеленилом или живом зеленом оградом
 Забрањује се изградња објеката који могу угрозити околину, односно који користе
токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и неугодне мирисе,
 Обавезно постављање филтера у објекте у којима се врши термичка обрада хране
(ресторан, печењара, пицерија...) ради елиминације непожељних мириса,
 Предвидети валоризацију свих зелених површина како би се вредни елементи
заштитили и унапредили (сачувати вредна висока стабла или групације високе
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вегетације),
 За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са Законом извршити
парцелацију односно препарцелацију.

Урбанистичка подцелина 2.4а












Степен искоришћености под објектима је максимално 10%
Дозвољена спратност објекта је По+П
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице,
Обавезно постављање парковског мобилијара,
Предвидети атрактивну јавну расвету,
Ограђивање комплекса није дозвољено, осим одговарајућим биљним врстама ( зелена
ограда, линеарно зеленило и сл.)
Планирати несметано кретање хендикепираних лица у свим објектима, на пешачким
стазама и пролазима,
Предвидети постављање специјалних судова за прикупљање отпада на одговарајућим
бетонским површинама ван доминантних праваца склоњених од погледа посетилаца.
Обавезни услови Завода за заштиту природе Србије и Споменика културе Краљево.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта као разрада дела целине према графичком
прилогу карта бр.12.Спровођење плана.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта као разрада целине.

6.1.3 Заштита природних добара
Споменик природе
Меморијални природни споменик – “Танаско Рајић” налази се на брду Љубићу
северно од урбаног центра града Чачка одакле се простире видик на велики део
западноморавске котлине. Комплекс је стављен под заштиту децембра 1972.год. решење
бр.633-1/72-03 и обухвата следеће катастарске парцеле: 882/1, 883/1, 883/2, 884, 565,
881/1, 881/2, 881/3, 885/1, 885/2, 878/2 све у КО Љубић. Простире се на 2.128 ха и захтева
ревитализацију.
Споменик је подигнут на месту где је херојски погинуо јунак из Првог српског
устанка, Карађорђев барјактар и топџија. У склопу заштићеног добра налази се и гробље
железничара и радника палих у народноослободилачкој борби, гробови бораца Црвене
армије и гроб народног хероја Радомира Ђуракића. Ови споменици су под заштитом као
непокретна културна добра од изузетног значаја.
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7.0

ОПИС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

7.1

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО И ПАРТЕРНО РЕШЕЊЕ

Планским документом ПГР „Љубић-Коњевићи“ („Службени лист града Чачка“,
број 13/2014) прописана је израда урбанистичког пројекта за Меморијални комплекс
«Танаско Рајић» као знаменито место од изузетног значаја.
С обзиром да се 2015. године обележава значајан јубилеј за нашу историју,
обележавање двестотине година од битке на Љубићу, која се одиграла 1815.год. у току
Другог српског устанка неопходно је планирати уређење овог простора у складу са
важећом планском документацијом.
Урбанистички пројекат ради се у две фазе. Првом фазом урбанистичког пројекта
Меморијалног комплекса «Танаско Рајић» на Љубићу предвиђено је уређење комплекса
на новоформираној грађевинској парцели, односно на к.п.бр. 884.
Урбанистичком пројекту претходила је израда Идејног решења уређења
меморијалног комплекса од стране Завода за заштиту споменика културе из Краљева.
Идејно решење је урађено у складу са условима Завода за заштиту природе Србије, с
обзиром да се комплекс налази у склопу природног добра Меморијални природни
споменик "Љубић".
Меморијалном комплексу приступа се са јавне саобраћајне површине, Улице
Драгослава Бојића. Главни улаз у комплекс је са источне стране, где се налази већ
формиран паркинг простор у склопу јавне саобраћајне површине. Са југозападне стране
је задржан постојећи улаз, који је пешачком стазом повезан са споменицима.
Уређење комплекса подразумева:
1. партерно уређење
2. санацију споменика
3. изградњу новог објекта и
4. изградњу улазне капије.
1. Партерно уређење
Урбанистичким пројектом предвиђено је партерно уређење комплекса,
усаглашено са његовом функцијом и са могућношћу коришћења и за културне
манифестације. Простор меморијалног комплекса хортикултурно уредити као парковску
зелену површину са поплочаним површинама, са адекватним урбаним мобилијаром и са
акцентом на ликовно-обликовне елементе.
Иза улазне капије, у простору комплекса, планиран је плато са информационим
паноом. Са улазног платоа приступа се ново пројектованом платоу од камених или
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бетонских плоча, односно простору за сценске активности и новом објекту. Простор за
сценске активности биће намењен одржавању едукативним и уметничким активностима.
Сви садржаји међусобно су повезани постојећим и ново планираним пешачким
комуникацијама, односно стазама. Планирано је повезивање улазног дела комплекса са
свим споменицима, као и сценског простора са спомеником Танаску Рајићу, новим
стазама од ломљеног камена. Постојеће стазе је потребно санирати и ревитализовати.
Меморијални комплекс је потребно оградити у складу са формираном
грађевинском парцелом. Искористити постојећу ограду и санитарити је тамо где је
потребно. Са јужне стране комплекса поставити зелену ограду на ивици падине према
новоизграђеном верском објекту.
На источној страни комплекса постојећу улазну капију заменити новом од чврстог
материјала са завршном обрадом од материјала високог квалитета (камене плоче, облоге
од етернит плоча, и сл.). На самој улазној капији поставити бронзану плочу у складу са
Правилником о стављању ознака на непокретна културна добра.
Због нефункционалности постојеће расвете предвиђена је реконструкција
електроинсталација унутар комплекса са новим функционалним и декоративним
осветљењем са акцентом на декоративну осветљеност споменика Танаску Рајићу.
Комплекс је неопходно употпунити урбаним мобилијаром и то постављањем
информационих паноа, клупа, канти, чесме. На платоу уз улазну капију и уз пешачку
стазу на улазу у комплекс са јужне стране поставити информационе паное са пригодним
садржајима. Постојеће клупе постављене на источној страни комплекса репарирати, а
поставити нове уз плато за сценске активности.
Корпе за отпатке разместити равномерно, тако да покривају целу површину
комплекса. Обавезно је поставити корпе за отпатке између клупа, на улазима у комплекс
(уз горњи и доњи улаз), уз пешачке комуникације и на платоима.

2. Санација споменика
У склопу Меморијалног комплекса „Танаско Рајић“ планирана је санација постојећих
споменика и то:






споменик Танаску Рајићу – споменик у виду обелиска заједно са платоом
квадратног облика на коме је постављен и степениште неопходно је санирати
каменим плочама, као и ограду од камених стубића и челичних ланаца.
Неопходно је поправити косине око горњег платоа и засадити траву.
Лучни споменик – споменик посвећен ослободилачким ратовима 1912.-1918.
године, Народноослободилачкој борби 1941.-1945. године, борцима Црвене
армије и народном хероју Радомиру Ђуракићу – с обзиром да је споменик у
солидном грађевинском стању на овом споменику је потребно извести радове
који се односе на чишћење споменика и спомен плоча и њиховој заштити од
спољних утицаја
Појединачни камени споменици – на свим појединачним каменим споменицима
извести радове на њиховој заштити, а на споменику палим железничарима
санацију каменог постамента.
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3. Нови објекат
Нови објекат у оквиру Меморијалног комплекса на Љубићу пројектован је у
североисточном делу комплекса, десно од улазног дела, односно капије. Приступ објекту
остварен је са улазног платоа.
Димензионисан је тако да задовољи потребе посетилаца меморијалног комплекса.
Терен на коме је предвиђена изградња објекта је релативно раван.
С обзиром да постојећи санитарни чвор и чесма нису задовољавајући са било ког
аспекта за овакву намену меморијалног комплекса, предвиђено је њихово уклањање и
планирање у склопу новог објекта.
Ново планирани објекат је спратности Пр. У оквиру објекта пројектоване су
следеће просторије:
 просторија едукативно продајног карактера где ће посетиоци моћи да
добију основне информације о меморијалном комплексу, као и да купе
неки пригодан сувенир, у делу орјентисаном према улазном платоу.
 санитарни чвор који обухвата простор за мушки и женски тоалет, оставу
за прибор за чишћење, као и тоалет за особе са посебним потребама са
прилазном рампом, у делу орјентисаном ка северној граници парцеле.
4. Улазна капија
Улазна капија у Меморијални комплекс на Љубићу код Чачка налази се на
источној страни комплекса, са које је омогућен приступ локалним саобраћајницама и где
постоји формиран плато за паркинг возила што је веома значајно и за приступ
посетиоцима који посећију ово одредиште.
Предвиђена је замена постојеће улазне капије, због њене дотрајалости, новом од
чврстог материјала, као трајније решење, на истој локацији као постојећа капија.
Капија је пројектована од бетонског платна, савременог обликовања, са три
правоугаона улаза, ширим улазом у осовини платна и два ужа бочна улаза. Ширина
средишног улаза је 3.5м, висине 4.5м, према прописима за пролаз противпожарног
возила. Укупна висина капије је 6.0м, дужине 10.0м.
Обликовање капије омогућује и примену савремених материјала високог
квалитета-облоге од етернит плоча или камених плоча. У осовини капије, изнад
средишног пролаза потребно је поставити натпис од ливених слова у складу са
документацијом, док је са бочне стране средишног пролаза потребно поставити ознаку
за културна добра у складу са Правилником о стављању ознака на непокретна културна
добра.
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7.2

Биланс површина планиране намене

Табела.: БИЛАНСИ ПОВРШИНА
БУДУЋЕ СТАЊЕ
ПОВРШИНА

МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС
„ТАНАСКО РАЈИЋ“

/м2/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

ПОВРШИНА ПОД СПОМЕНИКОМ

201.97

5.85

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТОМ

62.64

1.83

ПОВРШИНА ПОД СТАЗАМА

519.87

15.07

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ /травнате површине/

2 664.52

77.25

УКУПНА ПОВРШИНА

3 449.00

100.00%

7.3

Услови за планирану градњу на парцели
УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ
НАМЕНА ОБЈЕКТА
ТИП ОБЈЕКТА
СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
КОТА ПОДА ПРИЗЕМЉА
ПРИЛАЗ ОБЈЕКТУ
АРХИТЕКТОНСКО
ОБЛИКОВАЊЕ

884, КО Љубић
3449 м2
Објекат у функцији меморијалног комплекса
Слободностојећи објекат
Пр
У оквиру објекта предвиђене су две целине и то:
 просторија едукативно продајног карактера где ће посетиоци моћи да
добију основне информације о меморијалном комплексу, као и да купе
неки пригодан сувенир, у делу орјентисаном према улазном платоу.
 санитарни чвор који обухвата простор за мушки и женски тоалет,
оставу за прибор за чишћење, као и тоалет за особе са посебним
потребама са прилазном рампом, у делу орјентисаном ка северној
граници парцеле.
Регулациона линија поклапа се са границом парцеле у делу где је она
ослоњена на јавну саобраћајну површину. Грађевинска линија налази се
на растојању од 2м у односу на регулациону линију.
Минимално 15цм виша од коте платоа око објеката.
Прилаз објекту остварује се са улазног платоа унутар комплекса.
У погледу обраде спољних површина предвиђена је примена стандардних
материјала, према прописима и техничким нормативима за ову врсту
објеката., из разлога економичности градње.
Обрада фасада прилагођена је намени објекта и предвиђена је од трајних
материјала, са завршном обрадом од вештачког камена.
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7.4
САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СА РЕШЕЊЕМ
ПРИКЉУЧЕЊА НА СПОЉНУ МРЕЖУ

7.4.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Целокупан меморијални комплекс са две своје стране ослања се на улицу
Драгослава Бојића, преко које остварује везу са улицом Ђорђа Томашевића и даље на
државни пут IБ реда број 23 (обилазни пут око Чачка). Удаљеност комплекса од
прикључка на улицу Ђорђа Томашевића износи приближно 1,7 км, док је удаљеност
комплекса од државног пута IБ реда број 23 (раскрсница у Коњевићима) приближно 4,2
км.
Прикључење предметне к.п.бр.884, КО Љубић, остварује се преко постојећег
прилаза и саобраћајно решење у урбанистичком пројекту уклопљено је са планираном
саобраћајном инфраструктуром из планског документа.
Планиране интерне површине за комуникацију усклађене су са постојећим и
планираним садржајима и прилагођене су конфигурацији терена.
Западна граница комплекса целом својом дужином је ослоњена на саобраћајницу,
и са њом остварује везу пешачком стазом, која почиње степеницама и даље посетиоца
води кроз површину комплекса пролазећи поред споменика палим ратницима (борцима)
у периоду од 1912/1918, као и периоду 1941/45, Народном хероју Радомиру Ђуракићу и
борцима Црвене армије, овде стаза прилази споменику железничарима палим у
Народноослободилачком рату, након чега савија према споменику Танаска Рајића. Ово
је постојећа пешачка стаза за коју се предвиђа репарација. Осим ове, планира се изградња
још једне пешачке стазе од улаза у комплекс, који се налази на северо-источном делу
парцеле. Планирано је да се стаза од улаза дуж источне границе парцеле спусти до
споменика Танаску Рајићу, па благом кривином повеже на постојећу стазу у близини
спомен обележја ратницима погинулим у ратовима 1912 – 1918.
На простору између улазне капије и споменика Танаску Рајићу планиран је плато
и стаза која повезује плато са спомеником. Њихова материјализација мора бити
усклађена са постојећим стазама тако да је неопходно поплочање извести од камених
плоча.
Прецизнији план, распоред стаза и њихова геометрија (са аналитичко-геодетским
елементима) унутар комплекса дати су у графичком прилогу бр.6.
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
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складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”,
бр.46/2013),
Паркирање возила предвиђено је на простору у оквиру јавне саобраћајне
површине, десно у односу на улазну капију у меморијални комплекс. Капацитет овог
паркиралишта је 6 паркинг места.
Услови за грађење саобраћајних површина
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити
Правилник о техничким стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”, бр.46/2013).
У графичком прилогу бр.6 „ Карта саобраћаја, регулације и нивелације“ су
приказани сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а
самим тим и услови и начини за прикључење нових објеката на постојећу и планирану
мрежу саобраћајница.

7.4.2 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОВОДНА МРЕЖА

У улици Драгослава Бојића је изграђена само улична водоводна мрежа Ø50, а
Планом генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ је планирана водоводна мрежа Ø100
која са суседном мрежом формира прстенасту мрежу. Од постојеће уличне цеви Ø50 до
водомерног шахта предвидети прикључну цев пречника Ø50, до реализације
новопланиране водоводне мреже Ø100, када ће се извршити прикључење на нову цев.
Ради задовољења противпожарних услова, на локацији и у објекту предвидети
хидрантску мрежу.
Водомерни шахт на предметној локацији је предвиђен на удаљености мањој од
2,0 m од регулационе линије. Димензије водомерне шахте предвидети за 2 водомера – за
евидентирање санитарне воде и воде потребне за евентуално гашење пожара, а у складу
са техничким условима ЈКП „Водовод“ - Чачак. Пројектовање и извођење новог
прикључка на градску водоводну мрежу је искључиво у надлежности ЈКП ,,Водовод“.
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Постојећа фекална канализација Ø200 је изграђена кроз приватне парцеле и
делимично кроз јавне саобраћајнице. Како су шахте изузетно дубоке, могуће је
предидети прикључак за употребљене воде из објекта на предметном комплексу „у
контра паду“ на постојећу шахту у саобраћајници. Прикључни шахт, чије димензије
предвидети према техничким условима ЈКП „Водовод“ – Чачак, је предвиђен на западној
страни локације, на удаљености до 2,0 m . Прикључна цев Ø200 до постојеће шахте
(северно од локације) је планирана у новопланираној саобраћајници Драгослава Бојића,
на одстојању 1,0 m од ивичњака, у нагибу према техничким условима ЈКП „Водовод“ –
Чачак. У постојећој шахти предвидети каскадни прикључак.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Како у близини предметног комплекса не постоји изграђена атмосферска
канализација, атмосферске воде са објекта и локације је потребно нивелационо одвести
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до затрављених површина у оквиру локације и отвореног канала уз постојећу
саобраћајницу. Прикључење атмосферских и дренажних вода није дозвољено на систем
фекалне канализације, због сепаратног система каналисања.
Услови прикључења на хидротехничку мрежу
Прикључење планираног објекта у оквиру обухвата овог Урбанистичког пројекта,
на мрежу водовода и канализације ће се извршити на основу Техничких услова ЈКП
„Водовод“ - Чачак, бр. 888-12/6 од 11.02.2015.год.

7.4.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

И

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА

Постојеће електроенергетске инсталације на предметном подручју припадају
инсталацијама осветљења постојећег спомен-комплекса "Танаско Рајић". Систем
осветљења изведен је светиљкама за функционално осветљење, са живиним изворима
светла, постављеним на металне стубове, који су подземним инсталацијама (каблови)
напојени електричном енергијом и тако уведени у систем јавног осветљења. Напојни
кабл потиче са оближњег бетонског стуба у Улици Драгослава Бојића западно од споменкомплекса, на коме се налази и светиљка за јавно осветљење. Стање постојећих стубова
и светиљки није на завидном нивоу, са дотрајалим инсталацијама и превазиђеним
живиним изворима светла.
Идејно решење осветљења спомен-комплекса подразумева укидање постојећих
инсталација и изградњу новог система осветљења, који садржи нове стубове са
модернијим светиљкама (ЛЕД извори светла), као и нове кабловске инсталације, уз
задржавање само постојећег напојног кабла, који је већ прикључен на систем јавног
осветљења.
За осветљење овог простора предвиђено је девет стубова са светиљкама у ЛЕД
технологији за функционално осветљење, три рефлекторске светиљке на стубовима за
декоративно осветљење споменика и две светиљке за декоративно осветљење споменика
из тла.
У циљу формирања заштитног уземљивача, предвиђено је полагање заштитне
Fe/Zn траке у ров, тако да се формира затворена контура, у складу са графичким
приказом, на коју се прикључују сви стубови и кућишта светиљки за декоративно
осветљење споменика из тла.

Услови прикључења на електроенергетску мрежу
Напајање новопланираног грађевинског објекта електричном енергијом треба да
се изврши у складу са Условима испоручиоца електричне енергије, подземно, каблом
који потиче са оближњег НН стуба у Улици Драгослава Бојића западно од споменкомплекса, а који се завршава у ССРО са МРО унутар предметне парцеле, у коме се
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налази и опрема за мерење утрошене електричне енергије. За полагање напојног кабла
објекта користити исти кабловски ров који је намењен за каблове за осветљење спомен
комплекса. Електричне инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са
прописима из ове области, уз примену свих заштитних мера.
Услови прикључења на телекомуникациону мрежу
Прикључак новопланираног објекта на телекомуникациону мрежу изводи се у
складу са Условима надлежних предузећа за одређену врсту телекомуникација, обавезно
подземним водовима. Прикључни кабл завршити у тзв. концентрационом орману на
фасади објекта, или на неком другом месту. Телекомуникационе инсталације унутар
објекта пројектовати и извести у складу са прописима из ове области, уз примену свих
заштитних мера, тако да се не врши ометање околних корисника.

7.5

ЗЕЛЕНИЛО

Постојећу квалитетну вегетацију потребно је задржати и сачувати од планираних
радова, што се нарочито односи на постојећа вредна стабла.
Постојеће стање дендро материјала на зеленој површини која се налази око самог
споменика карактеришу :
- високо зимзелено дрвеће
- високо листопадно дрвеће
- ниско зимзелено растиње .
Високо зимзелено дрвеће је заступљено око самог споменика и у питању је
једна врста : Црни бор ( Pinus nigra );
Ниско зимзелено растиње се налази по ободу шкарпе око споменика и ту се у
линијској садњи налази : Западна туја (Thuja occidentalis );
Високо листопадно дрвеће је претежно заступљено у делу до ул. Драгослава
Бојића и то у групној садњи, ради се о Белом Јавору (Acer pseudoplatanus), поред Јавора
ту се налазе и две Брезе (Betula аlba) и оне су у непосредној близини споменика
железничарима палим у НОР-у.
Поред постојећег стања, планира се садња још неких врста које би оплемениле
у естетском смислу ову зелену површину. Планирано је да се још посаде:
 јела (Abies alba) би се садила у делу где се налазе брезе тако да би са њима
била у групи и уједно правила контраст,
 туја (Thuja occidentalis), са њом би допунили линијску садњу на шкарпи до
споменика али би је уједно и додали у делу испод шкарпе – (јужна страна),
као и
 формирање ружичњака на простору
између споменика палим
железничарима и шкарпе – (јужна страна), а за то би користили руже (Rosa
floribundа);
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И на крају али ништа мање битно додали би живу ограду која би се простирала
по ободу шкарпе са јужне стране а за то би користили ватрени грм (Piraccantha coccinea);

8.0

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

8.1

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Није предвиђена изградња која на било који начин може угрозити животну
средину, објекте или функције на суседним парцелама, у функционалном, еколошком
или естетском смислу. У објекту ће се обављати само делатности које у редовним
условима не загађују животну средину изнад дозвољених граница. Планирани садржај
се не налази на листи Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(,,Сл.лист РС,, бр.114/2008).

8.2

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Приликом пројектовања и извођења радова у циљу заштите природе неопходно је
придржавати се услова који су дефинисани Решењем бр. 019-2931/2 од 14.01.2015.год.
издатим од стране Завода за заштиту природе Србије.
С обзиром да се предметно подручје налази у оквиру заштићеног природног добра
Меморијални природни споменик „Љубић“ неопходно је испоштовати услове заштите
природе и то:
све радове изводити на начин да се очува простор око предметних парцела у
оквиру Меморијалног комплекса, тј. тако да се не оштећују околна стабла и
њихов коренов систем
обезбедити привремене локације за складиштење потребног материјала и
опреме, као и за складиштење отпадног материјала и његову евакуацију од
стране надлежне комуналне службе
након окончања свих радова уредити и санирати простор који је радовима
деградиран
уколико се током земљаних радова на припреми локације наиђе на природно
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског
порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе,
инвеститор треба о томе да обавести министарство надлежно за послове заштите
животне средине и предузме све мере како се природно добро не би оштетило
до доласка овлашћеног лица.
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8.3

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Урбанистички пројекат се ради за меморијални комплекс који представља
непокретно културно добро – знаменито место од изузетног значаја. Идејно решење
уређења комплекса са изградњом новог објекта урађено је од стране Завода за заштиту
споменика културе Краљево, у складу са Законом о културним добрима, и уграђено у
урбанистички пројекат. За идејно решење добијена је сагласност од Републичког завода
за заштиту споменика културе – Београд. С тога се урбанистичким пројектом не
прописују посебни услови заштите непокретних културних добара.

8.4

УСЛОВИ ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Приликом пројектовања и извођења радова, при избору материјала водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Ради заштите од
пожара објекат мора бити реализован према одговарајућим техничким противпожарним
прописима, стандардима и нормативима:
 Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара
(,,Сл.гласник РС,, бр.111/09) и Правилником о начину израде техничке
документације за објекте високоградње (,,Сл.гласник РС,, бр.15/08);
 Објекат мора имати хидрантску мрежу која се планира у складу са Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (,,Сл.лист СФРС,,
бр.30/91);
 Објекат и сви садржаји морају бити планирани и грађени према Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (,,Сл.лист СРЈ,,
бр.8/1995) и Правилнику о техничким нормативима за заштиту објекта од
атмосферког пражњења (,,Сл.лист СРЈ,, бр.11/96)
Приликом пројектовања користити материјале чија ватроотпорност задовољава
стандарде ЈУСУ.Ј1.240 и осталих важећих техничких прописа.

8.5

УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА

Меморијални комплекс „Танаско Рајић“ налази се у обухвату заштићеног
природног добра – Меморијални природни споменик „Љубић“ и као такав треба да има
посебан третман.
У склопу јавне саобраћајне површине обезбедити један контејнер за комунални
отпад, један контејнер за папир и један контејнер за ПЕТ амбалажу. Контејнере
организовано празнити од стране надлежне комуналне службе.
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9.0

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекат представља основ за подношење захтева за издавање
Локацијских услова у складу Законом о планирању и изградњи.

Одговорни урбаниста
_____________________________________
Татјана Симоновић, дипл.инж.арх.
,
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