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1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 

1- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 
Инвеститор: ПД „МЕТАЛ ВМ“ ДОО - Прешево 
 
Објекат: ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И 

ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ПРЕШЕВУ, 
ул. 15 Новембар 121, к.п.бр. 2030 КО Прешево / 
Спратност П+0 

   
Врста техничке документације: Урбанистички пројекат  
 
Назив и ознака дела пројекта: 1- урбанистички пројекат и идејно 

архитектонско решење 
 
За грађење/извођење радова: Доградња и изградња 
 
 
 
Печат и потпис: Пројектант: 
  

Атеље за пројектовање и инжењеринг  "ГЕА" - ПР 
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање 

 
 

 
Печат и потпис: Одговорни урбаниста: 

 
Јелена Марковић, дипл.инж.арх.  

 200 0450 03 

 
 

Број техничке документације: бр: 26/2019 
 
Место и датум: Врање, 14.10.2019.год. 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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САДРЖАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 - Извод о регистрацији предузећа 
 -  Решење о одређивању одговорног урбанисте 
 -  Лична лиценца одговорног урбанисте 

- Изјава урбанисте о примењеним законима. прописима и стандардима 
 

Б. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
1. Текстуални део урбанистичког пројекта: 

1. Предмет Урбанистичког пројекта  
2. Правни основ 
3. Плански основ 
4. Приложена документација 
5. Обухват Урбанистичког пројекта 
6. Услови изградње 
  6.1. Планирана намена простора 
  6.2. Регулација комплекса 
  6.3. Нивелација комплекса 
  6.4. Приступ локацији 
  6.5. Паркирање 
  6.6. Ограђивање комплекса 
  6.7. Фазност изградње 
7. Нумерички показатељи 
8. Начин уређења слободних и зелених површина 
9. Начин прикључка на инфраструктурну мрежу 
  9.1. Саобраћајна инфраструктура 
  9.2. Водоводна и канализациона инфраструктура 
  9.3. Електроенергетска инфраструктура 
  9.4. Телекомуникациона инфраструктура 
  9.5. Остали инфраструктурни објекти 
10. Инжињерско – геолошки услови 
11. Мере заштите животне средине 
12. Мере заштите културних и непокретних културних и природних добара 
13. Остале мере 
 14. Технички опис објекта 
 
 Графички приказ урбанистичког пројекта 

01. Постојеће стање - ситуација                  Р 1:1000 
02. План намена површина - зонирање                 Р 1:2500 
03. Регулационо нивелационо решење локације                 Р 1:1000 
04. Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 
      спољну мрежу                                                  Р 1:1000 
05. Приказ саобраћајане инфраструктуре                         Р 1:1000 
 
 Идејно архитектонско решење  
01. Ситуација          
02. Основа темеља                      Р 1: 200 
03. Основа приземља            Р 1: 200 
04. Основа крова           Р 1: 200 
05. Пета фасада           Р 1: 200 
06. Пресек 1 - 1            Р 1: 100 
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07. Пресек 2 - 2             Р 1: 100 
08. Северо – источна фасада          Р 1: 100 
09. Југо – источна фасада          Р 1: 100 
10. Северо – западна фасада         Р 1: 100 
11. 3Д приказ локације        
12. Фазност изградње 
13. Анализа скретања интервентног и теретног возила- основа 
14. Анализа паркинг простора  
15. Анализа паркинг простора – 3Д приказ 
16. Приказ паркиг простора са фотонапојним панелима - основа 
17. Приказ паркиг простора са фотонапојним панелима - 3Д приказ 
18. Мултифункционални спортски терен- основа 
19. Мултифункционални спортски терен - 3Д приказ  
20. Урбана опрема   
 
  

Ц. САГЛАСНОСТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА  И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ 
 
1. Информација о локацији  за кп. бр. 2030 КО Прешево, Општинска управа Прешево, 

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове и заштиту животне средине, 
бр. 353-197/2019, од 04.10.2019.год..  

2. Копија плана за кп. бр. 2030  КО Прешево, Бр. 952-04-105/17, од 16.11.2017. 
3. Препис листа непокретности бр. 3819 КО Прешево, 952-04-3/18, од 05.01.2018. 
4. Катастарско топографски план, израђен од стране Геодетског бироа „ЦАГИ“ 

Прешево, Р 1: 500, Бр. 952-396/17 и 952-441/17 од 18.02.2018. 
5. Мишљење на локацију за потребе израде Урбанистичког пројекта, ЕПС 

Дистрибуција, Служба за енергетику, Врање, бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06.-312103-19, од 
09.10.2019.год. 

6. Сагласност на локацију за потребе израде Урбанистичког пројекта ЈП за комунално 
стамбену делатност „Моравица“ Прешево, бр: 1571 од 04.10.2019.год. 

7. Технички услови „Телекома Србија“ од, Служба за планирање и изградњу мреже  
Ниш, Извршна јединица Врање, бр. А334-442072/4-2019. од 04.10.2019. год.. 

8. Услови Министарства унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације- 
Одељење за ванредне ситуације у Врању бр.09/11/03 број 217-17535/18-2 од 
23.11.2018.год. 
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   У Р Б А Н И С Т А 
 
 

за израду УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И 
ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ПРЕШЕВУ, ул. 15 Новембар 121, к.п.бр. 2030 
КО Прешево / Спратност П+0, одређује се: 
 
 

Јелена Марковић, дипл,инж.арх..................................................... 200 0450 03 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант: Атеље за пројектовање и инжењеринг  "Г Е А"  -  ПР 
 ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање 
 
Одговорно лице/заступник:  Чедомир Марковић, дипл.инж.арх. 
 
Печат: Потпис: 
 
 

 
 
 
Број техничке документације: бр: 26/2019 
 
Место и датум: Врање, 14.10.2019.год. 
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
Одговорни урбаниста УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ПРЕШЕВУ, ул. 15 Новембар 121, 
к.п.бр. 2030 КО Прешево / Спратност П+0 
 

Јелена Марковић, дипл,инж.арх 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

 
да сам приликом израде Урбанистичког пројекта као ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 
применила одговарајуће одредбе следећих закона, прописа и стандарда: 

• Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18 и 31/19) - у даљем тексту Закона о 
планирању и изградњи) 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ( "Службени гласнику РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019.). 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.гласник Републике Србије бр. 22/15), 

 
 
Печат и потпис: Одговорни урбаниста: 

Јелена Марковић, дипл.инж.арх.  
 200 0450 03 

 
 

Број техничке документације: бр: 26/2019 
 
Место и датум: Врање, 14.10.2019.год. 
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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На основу члана 38, 53, 60, 61 и 62 Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник 

РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18 и 31/19),  члана 76 и 
77 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ( "Сл. гласник РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019.), и  
Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(“Сл.гласник РС” бр. 22/15), 

  Атеље за пројектовање и инжењеринг  "Г Е А" - Врање, на захтев 
инвеститора:  

ПД „МЕТАЛ ВМ“ ДОО - Прешево 
 
 

Израдио је: 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ 
ТЕРЕНА У ПРЕШЕВУ, ул. 15 Новембар 121, к.п.бр. 2030 КО Прешево / 

Спратност П+0, 
 

 

1. Предмет  Урбанистичког пројекта 
 

Урбанистичким пројектом за доградњу пословног објекта и изградњу спортског 
терена  у улици 15 Новембар 121 у Прешеву, на кп. бр. 2030 КО Прешево, утврђују се 
услови за доградњу и изградњу пословног објеката на основу  Измене и допуне Плана 
Генералне регулације Прешева (“ Сл. гл. Општине Бујановац” бр. 26/15). 

Локација за доградњу пословног објеката и изградњу спортског терена је у 
потезу ул 15 Новембар на катастарској парцели бр. 2030 КО Прешево, у Прешеву.  

Укупна површина границе обухвата Урбанистичког пројекта је 33601м2. 
Разлог и циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска 

разрада локације, израда ситуационог решења, композиционог плана и партерног 
уређење, Идејно- архитектонског решења, са решењима колских и пешачких прилаза и 
предлозима прикључака на спољну инфраструктурну мрежу са преиспитивањем 
могућности и ограничења за изградњу у границама обухвата Урбанистичког пројекта, 
све у складу са Изменама и допунама ПГР-а Прешева, као и у скалду са потребама и 
захтевима инвеститора применом општих правила регулације и нивелације а према 
планираној намени. 

 
2. Правни основ 

 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у одредбама: 
• Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 

одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14 и 145/14, 83/18 и 31/19), - у даљем тексту Закона о планирању и 
изградњи,    

• Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ( "Сл. гласник РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019.) 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(“Сл.гласник РС” бр. 22/15) 
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3. Плански основ 
 
• Измене и допуне План Генералне регулације Прешева (“ Сл. гл. Општине 

Бујановац” бр. 26/15). 
 

4. Приложена документација 
 

1. Информација о локацији – Општинска управа Прешево, Одељење за урбанизам,  
имовинско правне послове и заштиту животне средине, 04 бр. 353-197/2019, од 
04.10.2019.год.  

2. Копија плана за кп. бр. 2030  КО Прешево, Бр. 952-04-105/17, од 16.11.2017. 
3. Препис листа непокретности бр. 3819 КО Прешево, 952-04-3/18, од 05.01.2018. 
4. Катастарско топографски план, израђен од стране Геодетског бироа „ЦАГИ“ 

Прешево, Р 1: 500, Бр. 952-396/17 и 952-441/17 од 18.02.2018. 
5. Мишљење на локацију за потребе израде Урбанистичког пројекта, ЕПС 

Дистрибуција, Служба за енергетику, Врање, бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06.-312103-19, од 
09.10.2019.год. 

6. Сагласност на локацију за потребе израде Урбанистичког пројекта ЈП за комунално 
стамбену делатност „Моравица“ Прешево, бр: 1571 од 04.10.2019.год. 

7. Технички услови „Телекома Србија“ од, Служба за планирање и изградњу мреже  
Ниш, Извршна јединица Врање, бр. А334-442072/4-2019. од 04.10.2019. год.. 

8. Услови Министарства унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације- 
Одељење за ванредне ситуације у Врању бр.09/11/03 број 217-17535/18-2 од 
23.11.2018.год. 

 
5. Обухват Урбанистичког пројекта 
 

Обухват Урбанистичког пројекта је катастарска парцеле бр. 2030 КО Прешево, 
налази се у ул. 15. Новембар бр. 121, у Прешеву.  

Са северо западне стране налази се Симпов фабрички погон, са југо источне 
стране је фабрика Кристал тј., кат. парцела бр. 2023, са југозападне је ул. 15. 
Новембар и са северо источне стране је кат. парцела бр. 2046/2 KO Прешево.  

Према Препису из Листа непокретности власник предметне катастарске парцеле 
је  "МЕТАЛ ВМ" Прешево из Прешева,  
         КП. бр. 2030 КО Прешево се налази у потезу ул. 15. Новембар, начин коришћења 
земљишта је земљиште под зградом – објектом, врста земљишта је земљиште у 
грађевинском подручју. 
  Укупна површина кат. парцеле бр. 2030 КО Прешево је 3 ха 36а и 01 м2.  
 

Кат. парцела бр. 2030 КО Прешево је изграђена и на њој се налазе: 
1. Објекти за произвдњу металних конструкција са пратећим садржајима у 

оквиру којих се налазе: 
• Фабричка хала. спратности П,  
• Управна зграда, спратности П+2 
• Магацини, спратности П,  
• Гаража, спратности П,  

 
2. Бензинска станица са пратећим садржајима: 

• Објекат бензинске станице са надстрешницом, спратности П 
• Укопани резервоари за гориво 
• Аутоперерионица, спратности П, и  
• Објекат за технички преглед аутомобила, спратности П 
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3. ВМ Центар са пратећим садржајима: 

• Објекат ВМ Центар, спратности П+1 
• Продајни простор 1, спратности П+0, и  
• Магацински простор који је пренаменован у продајни простор 2, 

спратности П+0, са котларницом на мазут и надземним резервоаром 
за мазут запремине 30м3 (по Решењу за измену грађевинске дозволе 
ROP–PRE-35408-CPIH-6/2019 од 05.03.2019.god. 

• Котларница 
• Резервоар за мазут запремине 30м3.  
• Паркинг простор 

Сви постојећи објекти су комунално опремљени. У оквиру комплекса постоје 
саобраћајне и паркинг површине. 

Локација је ограђена жичаном оградом, која се не налази на међи већ је увучена 
у парцели на разилчитим растојањима, а  креће се од 1м до 3м.  

Локација је инфраструкрурно опремљена, што значи да постоје водоводне, 
канализационе, ПТТ, електро инсталације и да су у функцији.  

ЕПС Дистрибуција, Сектор за планирање и инвестиције, Врање, је издала 
Мишљење на локацију под бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06.-312103-19, од 09.10.2019.год. по којој 
на предметној локацији постоје објекти у власништву ЕПС Дистрибуција и према којој 
дају Сагласност на локацију. Положај постојећих надземних водова дат је у графичком 
прилогу. 

Према Сагласности ЈП за комунално стамбену делатност „Моравица“ Прешево, бр: 
1571 од 04.10.2019.год., на локацији  не постој никаква  водоводна или канализациона 
мрежа.  

Према Техничким условима „Телекома Србија“ од, Служба за планирање и 
изградњу мреже  Ниш, Извршна јединица Врање, бр. А334-442072/4-2019. од 
04.10.2019. год, на предметној локацији постоје телекомуникациони објекти  (ТК 
канализација, оптичка и преплатничка бакарна мрежа), положај постојеће ТК 
инфраструктуре је дат у графичком прилогу техничких услова Телеком Србије. 

 
6. Услови изградње  
 
 

Урбанистички пројекат израђује се са циљем урбанистичко-архитектонске разраде 
локације,  дефинисања урбанистичких параметара и услова изградње на кп бр, 2030 
КО Прешево. 

Плански основ за изградњу је Измене и допуне План Генералне регулације 
Прешева (“ Сл. гл. Општине Бујановац” бр. 26/15). 

 
 

6.1. Планирана намена простора 
 
 

Према Плану Измене и допуне План Генералне регулације Прешева (“ Сл. гл. 
Општине Бујановац” бр. 26/15)., предметна кат. парцела се налази у ЦЕЛИНИ 2 са 
једним делом у зони Линиског центра средњег интензитета, а други део у 
Кoмерцијалне делатности. 
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Просторна целина 2, обухвата средишњи део плана и подељена је на следеће 
урбанистичке зоне: 

• Зона становања средњег интензитета изградње, у деловима територије Плана, где 
је већ иницирана изградња ове врсте објеката, као претежна намена, у оквиру које 
се могу градити пратеће и допунске, компатибилне намене; 

• Зона комерцијалних делатности, претежно дуж градске улице 15. новембра и 
блоковима који гравитирају овој улици, као претежна намена, у оквиру које се могу 
градити и стамбени објекти, као компатибилна намена; 

• Зона индустрије и производње, која обухвата углавном постојеће комплексе и 
локације, који представљају вредне brownfield локације, које треба да доживе 
трансформацију и модернизацију у наредном периоду, као и нове површине 
намењене за ову намену, у блоковима на путном правцу ка петљи 

Комерцијалне делатности су предвиђене као комплементарна намена стамбеној 
намени, тако да се могу развијати, као пратећа и допунска намена становању или као 
доминантна намена на парцели, у свим зонама становања. 
Основни циљ у области развоја комерцијалних делатности је задовољење локалних 
потреба и повећање атрактивности подручја, са формирањем понуде различитих 
локација, које ће привући већи број потенцијалних инвеститора. 
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Компатибилна намена може бити доминантна или једина. 
 

 
Врста и намена објеката који се могу градити: 
 

• вишепородични стамбени објекти, уз могућност пословања/делатности у оквиру 
објекта; дозвољене делатности су оне које су функционално и еколошки 
примерне вишепородичном становању; није дозвољено становање у сутерену, 
препоручује се ни у приземљу оријентисаном ка регулацији; није дозвољено 
грађење помоћних објеката, изузев гаражних места у оквиру објекта и на 
парцели; обавезно је поштовање свих прописа и стандарда везаних за функцију 
становања, односно делатности; када се намена делатности формира изнад 
првог спрата за стамбене функције се мора обезбедити независна степенишна 
вертикала; у објектима се могу налазити и јавне функције, уз обезбеђен 
независан улаз; 

• породични стамбени објекти, уз могућност пословања/делатности у оквиру 
објекта/или на парцели; дозвољене делатности су оне које су функционално и 
еколошки примерне становању; грађење помоћних објеката је дозвољено у 
оквиру парцеле породичног становања; обавезно је поштовање свих прописа и 
стандарда везаних за функцију становања, односно делатности; 

• услужни/комерцијални објекти, који немају непосредан или посредан штетан 
утицај на животну средину; 

• индустријски и пословно-производни објекти, који немају непосредан или 
посредан штетан утицај на животну средину; 

• објекти јавних служби, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре 
(водопривредне, енергетске, телекомуникационе 
 
 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена –  
- Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти који својом делатношћу 

угрожавају животну средину (објекти који могу емитовати опасне и штетне 
материје у ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за предметну акустичну 
зону), односно за које се проценом утицаја на животну средину утврди да не 
испуњавају услове заштите животне средине. 
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Урбанистички параметри за предметну локацију: 
 

Према захтеву инвеститора потребно је предвидети доградњу магацинског 
простора уз постојећи продајни простор, као објекат у низу, спратности П, на северо-
источној граници, изградња мултифункционалног отвореног спортског терена са 
трибинама и свлачионицама, на северо-западном делу, те унутрашње саобраћајне и 
манипулативне просторе, паркинг просторе, као и уређење зелених површина. 

 
Према идејном урбанистичк-архитектонском решењу предвиђена је:  
 

1. Доградња пословног- магацинског објекта 
Новопројектовани магацински објекат предвиђен је са северо-источне стране, 

уз кп. бр. 2023 КО Прешево, као објекат у низу, који се са јужне стране ослања на 
постојећи продајни простор, а са источне стране преме кп. бр. 2023, је удаљен 11,5м.  

Постојећи терен је у благом паду према северо-истоку. Објекат је састављен 
од приземља које се надовезује на постојећи објекат, бруто површине 1368 м2 . 

Димензије новопројектованог магацина су 40х34 м. Висина слемена објекта је 
9,19 м, а венца 7,18 м од коте терена. 

Главни улаз у објекат је са северозападне стране. Простор око објекта 
представљају саобраћајне и манипулативне просторе са којима је обезбеђен 
приступ и пролаз интервентног возила за гашење пожара. 

 
2. Изградња мултифункционални спортског терен   

Мултифункционални спортски терен предвиђен је на северозападној страни 
локације.  

Постојећи терен је у благом паду према северо-истоку, а објекат је састављен 
од следећих садржаја: 

Положај објекта у односу 
на суседне, бочне 
објекте: 

уз обезбеђење мин.1/3 висине вишег објекта, у случају да 
бочне фасаде садрже или се планирају отвори стамбених 
просторија 

Положај објекта у  
односу на наспрамни 
објекат 

уз обезбедјење мин.1/3 висине вишег објекта, у случају да 
наспрамне фасаде садрже или се планирају отвори 
стамбених просторија 

Минимални проценат 
незастртих, зелених 
површина на парцели: 

10% 

Највећи дозвољени 
индекс 
заузетости: 

60% 

Максимална спратност 
објекта 
(зависи од величине 
парцеле): 
 

за парцеле од мин. 
200м² за прекинути и 
непрекинути низ и 
мин. 300м² за 
слободностој.објекат 

до П+2 (што одговара висини 
објекта од око 10,5м до коте венца, 
односно 13,5м до коте слемена) 

за парцеле од мин. 
500м² за прекинути и 
непрекинути низ и 
мин. 600м² за 
слободностој.објекат 

до П+4 (што одговара висини 
објекта од око 16,5м до коте венца, 
односно 19,5м до коте слемена) 
 

Паркирање возила:  на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана 
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- Игралиште за мали фудбал,кошарку, одбојку, рукомет,  димензија 20х40м 

пресвучено асфалтом, трибине за 240 гледаоца, гардеробе за пресвлачење и 
ограду око целог простора, 

- Реквизити за вежбање – теретана на отвореном (у оквиру зелених површина), 
- Пешачке стазе од бехатон плоча опремљене урбаним мобилијаром (клупе за 

седење, чесме за воду, зардињере, држачи за бицикле, канте за отпатке, 
расвета итд.) 

Пројектом партерног уређење припадајућих површина, тротоара, зеленила, 
ограда итд. биће обухваћени сви радови на изградњи отворених спортских терена са 
трибинама и кабинама за пресвлачење, реквизита за вежбање и рекреацију, урбаног 
мобилијара и пратећих елемената у оквиру предметног комплекса тако да задовоље 
савремене техничке и економске услове. 
 

3. Уређење саобраћајних и зелених слободних површина 
 

Простор између објеката, постојећих и планираних, предвиђен је као 
саобраћајни, паркинг и манипулативни простор, део овог простора је изведен сем 
простора око новопројектованог магацина који се планира у ширини од 5 до 11м. 

 Новопројектовани паркин се предвиђа на северној страни испред Оставе и 
између фабричке хале ВМ Мелал и ВМ центра. Део паркинг простора између 
фабричке хале ВМ Мелал и ВМ центра бити ће опремљен настрешницом са 
фотонапојним панелима за производњу енергије. 

Саобраћајне површине унутар комплекса  
Саобраћајне површине унутар комплекса су око свих објекта пројектоване за 

двосмерни саобраћај возила сем у источном ободу парцеле где је предвиђен 
једносмерни саобраћај са минималном ширином од 4,5м . Попречни профил осталих 
саобраћајница се креће од 8 до 10м у зависности од положаја постојећих објеката. 

У складу са функцијом простора и конкретним садржајима потребни су захвати у 
смислу изградње коловоза и тротоара као и решавања одводњавања атмосферских 
вода. Нивелационе коте саобраћајних површина су оријентационе и треба их 
пројектовати тако са се обезбеди ефикасно одводњавање атмосферских вода. 
Одводњавање саобраћајних површина планирано је системом кишне канализације. 

Паркирање 
Паркирање унутар комплекса је предвиђено на отвореним паркиралиштима, са 
јужне стране постојећи паркин простор (испред ВМ Центра) у средишњем делу 

између ВМ Центра и фабричке хале ВМ  Метал, каи и новопројектовани паркинг 
оиспред Оставе у северно-источном делу комплекса.  

Укупан број паркинг места, постојећи и новопројектовани, износи 162 паркинг 
места. 

 Паркинг места су пројектована за управно паркирање (под углом од 90°), 
димензија 2,5x5,0m. Застор отворених паркиралишта уз саобраћајнице је од асфалт 
бетона.  

 
6.2. Регулација комплекса  
 

Регулација комплекса је дефинисана Планом Измене и допуне План 
Генералне регулације Прешева, према коме је ул. 15 Новембар дефинисана као  
државни пута IБ реда број 42. Улица 15. новембра, на потезу од раскрснице са 
улицом Зенел Ајдини до железничког коридора, планирана је реконструкција и 
доградња коловоза и формирање четири саобраћајне траке, са зеленим разделним 
острвом са попречним профилом од 17,5м. Поред границе обухвата Урбанистичког 
пројекта ул 15. Новембар задржава постојећу регулацију и не улази у границу 
обухвата. 
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Са западне стране комплеркса предвиђа се улица са попречним профилом од 

10м, тротоари 2x2м и коловоз од 6м на простору постојећег пута кп. бр. 2046/1 КО 
Прешево, део улази у границу обухвата Пројекта али и не утиче на постојеће објекте 
и изградњу планиранoг спортског комплека.  

Са северне стране на простору постојећег пута кп. бр.2046/2 КО Прешево 
такође се предвиђа проширење регулације, попречни профил тротоар 2,5м и 
коловоз 2x3,35м, односно 9м.  

Грађевинска линија је дефинисана Планом Измене и допуне План Генералне 
регулације Прешева, и износи са јужне, западне и северне стране 3м.  

Постојећи објекти су у складу са планираном грађевинском линијом, односно 
постојећи објекти су увучени у односу на планирану гређевинскиу линију. Објекат ВМ 
Центра налази се на растојању од 55м од планиране грађ. линије, паркин простор је 
постављен на грађ. линију.од 1,5 до 3м. Бензинска пумпа у односу на планирану 
грађ. линији постављена је на растојању од  1,5 до 3,5м. 

Са западне стране постојећа Управна зграда БМ Мелал удаљена је 21м. а 
новопројектовани спортски терен удаљен је 10м од планиране грађ. линије. 

Са северне стране спортски терен је на растојању од 14,8 до 16,8м удаљен од 
планиране грађ. линије. Постојећи објекат на северној страни – Остава, налази се на 
планираној грађ. линији. 

 
  6.3. Нивелација комплекса 

 
Урбанистичким пројектом дефинисано је нивелационо решење саобраћајних 

површина, паркинг простора, отворених спортских терена, тротоара и пешачких 
платоа, што је приказано у графичком делу пројекта.  

Подужно дефинисање саобраћајнице рађено је на начин да се максимално 
уклопи у постојећи терен. Минимални подужни пад нивелете је 1%, а максималан 
3%. Дефинисани је прелом нивелете је заобљен.  

Одводњавање је решено нагибима саобраћајница у зелени појас око објекта и 
каналетом ка крајњем реципијенту.  

Тротоари и пешачке стазе и платои су дефинисани тако да су све стазе 
нивелационо повезане међусобно и са саобраћајним површинама на које се 
надовезују, при чему се тежило да се у највећој могућој мери нивелационо уклопе у 
постојеће стање на терену. 

 Сви објекти су међусобно повезани манипулативним простором, заштићени су 
зеленим тампонима и опремљени инфраструктурним системима. Такође, својим 
положајем обезбеђен је приступ и пролаз интервентног возила за гашење пожара. 
 

6.4. Приступ локацији 
 

Главни пешачки и колски приступ у границу обухвата Урбанистичког пројекта је 
из улице 15, Новембара, која се налази са јужне стране границе обухвата и  која је 
изведена у планираном профилу и асфалтирана је.  

Сви објекти унутар комплекса су међусобно повезани манипулативним 
простором, заштићени зеленим тампонима и опремљени инфраструктурним 
системима. Такође, својим положајем обезбеђен је приступ и пролаз интервентног 
возила за гашење пожара. 

 
6.5. Паркирање 
 
Димензионисање паркинг места је дефинисано: Правилник о општим правилима 

за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник Републике Србије бр. 22/15) и на 
основу параметара из Плана Измене и допуне План Генералне регулације Прешева. 
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Према Плану: 

- становање и комерцијалне делетности 
• 1ПМ на 100м2 бруто грађевинске површине 

- привређивање/производна делатност 
• 1ПМ на 200м2 бруто грађевинске површине 

 Према постојећем стању на предметној локацији има 102 паркинг места, од 
којих је 98 ПМ испред ВМ Центра, а преосталих 4ПМ је у оквиру бензинске станице. 

Потребан број ПМ у оквиру целог комплекса, а у складу са наменом, постојећим 
и планираним објектима потребно је обезбедити 127ПМ. 

Урбанистичким пројектом је обезбеђено 162ПМ, поред постојећих ПМ 
предвиђено је додатних 60ПМ који су смештени у централном делу комплекса, са 
западне стране ВМ Центра и источне стране фабричке хале, као и са северне стране 
уз оставу. 

  
6.6. Ограђивање комплекса 
 
Предметна катастарска парцела је ограђена жичаном и зиданом оградом. 
 
 6.7. Фазност изградње 
 
Предвиђа се фазна реализација комплекса и градња објекта до реализације 

максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано 
функционисање у смислу саобраћајног приступа, паркирања, уређења слободних и 
зелених површина и задовољење инфраструктурних потреба. 

 Фазност ће бити у складу са потребама и захтевима инвеститора, а може се 
поделити на : 

• изградњу-доградњу магацинског простора,  
• мултифункционалног спортског игралишта и на  

 
S 
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7. Нумерички показатељи 
 

У приказаној табели дати су нумерички показатељи: површине, спратност и 
индекс заузетости, Паркинг места, заступљеност зелених површина и др. 
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8. Начин уређења слободних и зелених површина 
 
Планиране слободне и зелене површине дефинисане су у оквиру графичког 

приказа. Нивелација тротоара прати нивелацију објекта.  
Блоковско зеленило добром организацијом простора може учинити пријатним 

местом, како за запослене тако и за посетиоце. Приликом пројектовања водити 
рачуна о избору врста, осунчаности, положају дрвећа у односу на објекте и 
инсталације, избору мобилијара, функционалности пешачких стаза и платоа. 

Зеленим површинама око објеката са избором врста, начином обраде и 
колористичким ефектима нагласити репрезентативност објеката;  

Уређење зелених површина планирати тако да се заснива се на испуњавању 
санитарно-хигијенских функција, декоративне и заштитних функција. 

Садни материјал који се користи мора бити пажљиво одабран. Избећи врсте са 
отровним плодовима или плодовима који су на други начин штетни (нпр. трновите 
биљке, биљке чији је цвет алергогеног карактера). 

 Могућа је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе ограде као и 
цветних површина. Садњу дрвореда извршити на прописаним удаљеностима од 
објеката, минимум 3 м од ивичњака паркинга, у садне јаме минималне ширине 120 цм. 
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Растојање између стабала у дрворедима је 6 и више метара у зависности од врсте, 
чије крошње могу да се додирују и преклапају. Планом зеленила омогућити природно 
проветравање, а на основу климатских услова средине.  

Треба водити рачуна о биоеколошким карактеристикама биљака, као и о 
отпорности на ветар и загађивање. За зелене масиве треба бирати врсте са 
декоративним стаблима и крошњама, интересантним цветовима, необичних облика 
листова и боје. Може се применити и слободан, пејзажни начин комбиновања биљних 
група. Обавезни део ових површина су травњаци, који заузимају највећи део 
површине, који заједно са високим растињем из зеленог масива омогућавају 
ублажавање оштрих контура зграда. План зеленила усагласити у оквиру комплеса са 
синхрон планом интерних инсталација. 

Партерна обрада пешачких површина предвиђена је од разних врста бетонских 
или гранитних плоча, озелењавање (трава, декоративо растиње), са потребном 
расветом и инфраструктуром. 

 
9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

 
 

9.1. Саобраћајна инфраструктура 
Подужно дефинисање саобраћајнице рађено је на начин да се максимално 

уклопи у постојећи терен. Минимални подужни пад нивелете је 1%, а максималан 
3%. Дефинисани је прелом нивелете је заобљен.  

Одводњавање је решено нагибима саобраћајница у зелени појас око објекта.  
 

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ  
Пројектном документацијом дато је нивелационо решење саобраћајних 

површина, паркинг простора, отворених спортских терена, тротоара и пешачких 
платоа.  

Нивелација саобраћајних површина и паркинг простора и одвођење 
атмосферских вода са коловоза је дефинисано каналетом ка крајњем реципијенту- 
зелени појас око објекта. 

  
Тротоари и пешачки платои: 
Тротоари и пешачке стазе и платои су дефинисани тако да су све стазе 

нивелационо повезане међусобно и са саобраћајним површинама на које се 
надовезују, при чему се тежило да се у највећој могућој мери нивелационо уклопе у 
постојеће стање на терену.  

За потребе изградње приступног платоа испред улаза у мултифункционални 
спортски центар предвиђене су мононтаже плоча од вибро - пресованог бетона чији 
је се површински слој израђује искључиво са кварцним песком и мешавином две или 
више боја.  

 
9.2. Водоводна и кнализациона инфраструктура 
Према Сагласност на локацију за потребе израде Урбанистичког пројекта ЈП за 

комунално стамбену делатност „Моравица“ Прешево, бр: 1571 од 04.10.2019.год. на 
локацији не постоји водоводна и канализациона мрежа која је у власништву ЈП 
„Моравица“ Прешево. 

На самој локацији постоји водоводна и канализациона мрежа која је у функцији 
постојећих објеката и прикључена је на градску инфраструктурну мрежу.  

У графичком делу пројекта у прилогу Приказ саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу уцртано је постојећа и планирана 
водоводна и канализациона мреже са прикључцима на спољну мрежу. 
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Прикључење нових планираних објеката на водоводну и канализациону мрежу 

планирати, пројектовати и изводити према услови надлежног Јавног предузећа. -
Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмирипотребе 
виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. 

- Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличном прорачуну,а 
у складу са важећим планским документом (план хидротехничке инграструктуре). 
 Канализациона мрежа 
- Каналисање улице извршено је по сепаратном систему. Дубина постојеће 
канализационе мреже је од 2.00 – 2.50м. 
- Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може 
извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни 
хидраулички услови течења у каналима. 
- Пошто је градска канализација сепаратног система потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

Радови на изради прикључка падају на терет инвеститора. Забрањено је 
самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 

 
9.3. Електроенергетска инфраструктура 
Прикључење планираних објеката на електроенергетску мрежу планирати, 

пројектовати и изводити  према Условима за потребе израде Урбанистичког пројекта, 
тј. Мишљења на локацију за потребе израде Урбанистичког пројекта, ЕПС 
Дистрибуција, Служба за енергетику, Врање, бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06.-312103-19, од 
09.10.2019.год.,која је саставни део Урбанистичког пројекта.  

ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање извршио је преглед на терену 
и установио да на локацији постоје електроенергетских објеката који су власништво 
ЕПС Дистрибуција Београд – огранак ЕД Врање и на приложеном ситуационом 
плану уцртао постојећих енергетске објекте. 

ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање је дало Сагласност на локацију 
уз поштовање следећих услова: 

- Инвеститор је дужан да се при изради планске документације води рачуна о 
положају и трасама ЕЕО. 

- Инвеститор је дужан дао свом трошку изврши измештање свих постојећих 
ЕЕО, уколико се радови на објекту изводе изнад или поред ЕЕО супротно закону и 
техничким и другим прописима, 

- у случају да дође до оштећења ЕЕО услед не пажње извођача, инвеститор је 
дужан да плати све трошкове санације на истим. 

Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације 
придржававажећих техничких прописа и то: 

- Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 
надземних електроенергетских водова (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 6/92, чл. 27) 
- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1к V до 400к V (''Сл. лист 
СФРЈ'' бр. 68/88 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 18/92) 
-. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 
132/2014,145/2014 и 83/2018) 
- Закона о Енергетици (Сл.гласник РС бр.145/2014, чл.218) 

 
9.4. Телекомуникациона инфраструктура 
Према Технички услови „Телекома Србија“ од, Служба за планирање и изградњу 

мреже  Ниш, Извршна јединица Врање, бр. А334-442072/4-2019. од 04.10.2019. год. 
год. констатовала је да  на предметној локацији има телекомуникационих објеката које 
је уцртала на копији плана у оквиру Техничких услова Телеком Србија. 
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За прикључење новопланираног објекта приликом израде пројектно техничке 

документације и извођења истих инвеститор је у обавези да се придржава свих 
Техничких услова за пројектоване и извођење који су су саставни део овог Пројекта. 

 
9.5. Остали инфраструктурни објекти 
На предмеметној локацији не постоји топловод нити гасне инсталације, а 

уколико се укаже прилика за њену дистрибуцију, потребно је обезбедити сагласност 
и услове од надлежног ЈП. 
 
10.  Инжињерско-геолошки  услови  

   
Терен се одликује веома различитим литостратиграфским саставом и 

структурним особинама. Котлински део се састоји од невезаних, песковито-
глиновитих стена. Највише су заступљени седименти квартара: алувијални 
седименти, песковите глине – речни нанос, делувијалне песковите глине и 
пролувијалне песковите глине и шљункови. 

Пре почетка израде пројекта за грађевинску дозволу и извођење потребно је 
урадити инжињерско-геолошко испитивање терена.  На основу добијених резултата 
извршити одабир начина фундирања објеката и димензионисање темеља 
планираних објеката. 
  
11.  Мере заштите животне средине 

 
Заштита и унапаређење животне средине на подручју Плана генералне 

регулације, врши се кроз идентификацију главних извора загађења и дефинисања 
мера заштите животне средине, како би се побољшао квалитет живота на 
предметном подручју.  

Планирани магацински простор и спортски терен, по својој намени, не 
представљају објекте који могу утицати на загађење животне средине, а самим тим 
нису потребне посебне мере и заштита животне средине.  

 
12.  Мере жаштите културних и непокретних културних и 

природних добара 
 

Према Плану Измене и допуне План Генералне регулације Прешева, 
предметна локације се не налази у зони заштите амбијенталних целина 

На самој локацији нема изграђених објеката који припадају споменицима 
културе али приликом изградње објеката, односно приликом израде земљаних 
радова, ако се наиђе на археолошке остатке, потребно је обавестити надлежни 
Завод за заштиту споменика културе у Нишу и поступити према њиховим даљим 
Решењима. 

 
13.  Остале мере 

 
Услови за обезбеђење несметаног кретање лица са посебним потребама: 
При пројектовању и реализацији свих објеката, саобраћајница, пешачких стаза 

и парковских површина, применити решења која ће омогућити лицима са посебним 
потребама несметано и континуално кретање и приступ свим садржајима 
предвиђеним Планом 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 ("Службени 
гласник РС", бр. 22/2015). 
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Мере енергетске ефикасности објеката: 
У складу са концептом одрживог развоја а у вези очувања и унапређења 

еколошких капацитета простора, односно животне средине, мере унапређења 
енергетске ефикасности у зградарству представљају један од кључних фактора. 

Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и 
урбаних структура морају бити заснована на принципима енергетски ефикасне 
градње и постизања минималних услова комфора боравка у објектима и усклађени 
са привредно-економским, друштвеним и техничко-технолошким активностима у 
оквиру укупног развоја, где се на принципима одрживости користе природне и 
створене вредности и ресурси овог подручја, водећи рачуна о очувању и унапређењу 
квалитета животне средине. 

Мере заштите од пожара: 
Планирани објекти унутар комплекса морају имати прописну заштиту која 

подразумева да приступ до објеката имају довољну ширину за приступ ватрогасних 
возила.  

Приликом пројектовања објеката и инсталација (електричних, громобранских) 
испоштовати важеће техничке прописе: 

- Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009 и 20/2015) и остали 
важећи прописи 

На основу Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09 и 20/2015) 
надлежном Одељењу МУП-а потребно је доставити Пројекат за извођење на 
сагласност. Пројекат за извођење израдити у складу са Законо о заштити од пожара 
(Сл.гласник РС бр. 111/2009 и 20/2015) 

У свему се придржавати услова издатих од надлежног органа МУП Сектор за 
ванредне ситуације.  

 
14. Технички опис објекта 

 
Локација: 
Овим пројектом, у оквиру комплекса „ВМ ЦЕНТАР“, предвиђена је доградња 

пословног објекта, спратности П+0, изградња спортског терена, унутрашњих 
саобраћајница и паркинг простора, као и уређење зелених површина на к.п. бр: 
2030 К.О. Прешево, у ул. 15, Новембар бр. 121 у Прешеву.  
Сви објекти су међусобно повезани манипулативним простором, заштићени 
зеленим тампонима и опремљени инфраструктурним системима. Такође, својим 
положајем обезбеђен је приступ и пролаз интервентног возила за гашење пожара. 

Катастарска парцеле бр. 2030 КО Прешево представља предметно подручје, 
односно границу захвата и налазе се у ул. 15. Новембар бр. 121, у Прешеву. Са 
северо западне стране налази се Симпов фабрички погон, са југо источне стране је 
фабрика „Кристал“ тј. кат. парцела бр. 2023, а са југозападне је ул. 15. Новембар и 
са северо источне стране је локални пут на кат. парцела бр. 2046/2. 

 
Објекат: Доградња пословног објекта 

 
Постојећи терен је у благом паду према северо-истоку, а објекат је 

састављен од приземља које се надовезује на постојећи објекат, бруто површине 
1368 м2 димензија 40х34,2 м. Висина слемена објекта је 9,19 м, а венца 7,18 м од 
коте терена. Кота приземља релевантна + 0,00 тј. +0,20 од околног терена. 
Површина парцеле 33601 м2. 
 Објекат се поставља на грађевинској линији које су дате урбанистичким 
пројектом. Такође, својим положајем обезбеђен је приступ и пролаз интервентног 
возила за гашење пожара. 
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 Функција: 

На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације, 
положај постојећих објеката и саобраћајница. Објекат је постављен тако да 
омогућује лако повезивање, комуникацију и коришћење просторија са пратећим 
садржајима и пројектовано је према захтеву инвеститора. 

 
Конструкција: 

• Објекат се ради у систему скелетне челичне конструкције на подлози од 
армиранобетонских тракастих темеља и темеља самца, који се повезују на 
средини простора са армиранобетонским везним гредама. 

• Међуспратне конструкције објекта нема 
• Стубови конструкције су усвојени челичним профилима пресека димензије  

20x20 цм, фундирају се на тракастим темељима дим: 100x60 цм и на 
темељима самцима дим 150x150x60цм. 

• Спољашњи фасадни зидови су од сендвич зидних панела дебљине д=15 цм. 
 

 Кровна конструкција: 
• Кровна конструкција је усвојена са главним решеткастим носачима на четири 

дела који прате усвојену врсту крова на две воде. Рожњаче су исто усвојене 
са решеткастим носачима које су постављени на удаљености од 1,20 м. 
Покривач је усвојен да је кровни сендвич панел дебљине д=15цм у таблама. 
 

 Унутрашња обрада: 
• Подови су решени да буду од индустријског бетона.  
• Прозори у објекту су од ПВЦ профила шесто-коморни двострукно застекљени 

нискоемисионим стаклом испуњеном са Хелиум 4+12+4 мм, исто тако су и 
главна улазна гаражна врата у од алуминијумске браварије застакљене 
нискоемисионо стаклом испуњеном са Хелиум 4+12+4 мм. 

 
 Спољна обрада: 

• Спољашни зидови се састоје од сенвдич панела д=15 цм  
• Соклу око објекта у висини од 20 цм обложити хагепластом. 
• Покривач је од панелних сенвич пластифицираних лимених табли на 

решеткасим роговима. 
• Термичка заштита објекта је преко усвојених сенвич панелних зидова и на 

крову са истим сенвич панелима преко за кровну сврху дебљине 15 цм. 
• Прозори су стандардних димензија од пластичних профила двоструко 

застакљени термо стаклом 4+12+4 мм, док су улазна гаражна врата у 
приземљу од алуминијумске браварије застакљене термопан стаклом 4+12+4 
мм. 

• Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 
пластифицираног лима д=0,55мм. 

• Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55мм. 
• Партерно уређење дворишта је предвиђено са изградњом тротоара око 

објекта од бехатон плоча, као и асфалтирање прилазне партије и паркинг 
простора, а остатак дворишта је решено помоћу зеленила. 
 

 Инсталације: 
• Објекат се опрема хидрантском инсталацијом, електроинсталацијом, и ПТТ 

инсталацијама. 
За грејање објекта користиће се котао на мазут смештен у котларници која се 

налази поред дограђеног објекта.  
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Објекат: Изградња мултифункционалног спортског терена и уређење   
      саобраћајница и зелених површина 

 
Пројектом партерног уређење припадајућих површина, тротоара, зеленила, 

ограда итд. биће обухваћени сви радови на изградњи отворених спортских терена са 
трибинама и кабинама за пресвлачење, реквизита за вежбање и рекреацију, урбаног 
мобилијара и пратећих елемената у оквиру предметног комплекса тако да задовоље 
савремене техничке и економске услове. Овим пројектом ће се обезбедити трајно 
решење проблема паркирања за запослене и посетиоце, изградњом простора за 
паркирање у оквиру парцеле. Део паркинг простора ће бити опремљен 
настрешницом са фотонапојним панелима за производњу енергије. 

Објекат се поставља на грађевинској линији које су дате урбанистичким 
пројектом. 

Постојећи терен је у благом паду према северо-истоку, а објекат је састављен 
од следећих садржаја: 

- Игралиште 20х40м пресвучено асфалтом, трибине за 240 гледаоца, 
гардеробе за пресвлачење и ограду око целог простора, 

- Реквизити за вежбање – теретана на отвореном (у оквиру зелених површина), 
- Пешачке стазе од бехатон плоча опремљене урбаним мобилијаром (клупе за 

седење, чесме за воду, зардињере, држачи за бицикле, канте за отпатке, 
расвета итд.) 
 
СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ  

 На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације, 
положај постојећих објеката и саобраћајница. Објекат је постављен тако да 
омогућује лако повезивање, комуникацију и коришћење просторија са пратећим 
садржајима и пројектовано је према захтеву инвеститора. 

Ситуационо решење је адекватно решено према условима локације. Након 
манипулативних површина дефинисаних за кретање моторних возила, дефинисан је 
пешачки плато око спортског терена.  
 

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ  
Подужно дефинисање саобраћајнице рађено је на начин да се максимално 

уклопи у постојећи терен. Минимални подужни пад нивелете је 1%, а максималан 
3%. Дефинисани је прелом нивелете је заобљен.  

Одводњавање је решено нагибима саобраћајница у зелени појас око објекта.  
 

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ  
Пројектном документацијом дато је нивелационо решење саобраћајних 

површина, паркинг простора, отворених спортских терена, тротоара и пешачких 
платоа.  

Нивелација саобраћајних површина и паркинг простора и одвођење 
атмосферских вода са коловоза је дефинисано каналетом ка крајњем реципијенту.  

Тротоари и пешачке стазе и платои су дефинисани тако да су све стазе 
нивелационо повезане међусобно и са саобраћајним површинама на које се 
надовезују, при чему се тежило да се у највећој могућој мери нивелационо уклопе у 
постојеће стање на терену. 
  

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ  
Уз међусобне ситуационе и нивелационе односе, тим нормалним попречним 

пресецима ће де дефинисати и одговарајуће коловозне конструкције, кроз пројекат 
за грађевинску дозволу.  
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КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  
За потребе дефинисања коловозне конструкције кориштени су геоменахичких 

подаци из постојеће документације. Сходно томе, усвојена је стандардна коловозна 
конструкција за ову врсту саобраћајног оптерећења за коју је извршена провера са 
усвојеним параметрима Ту=4x105 и ЦБР=5%:  

 
Препоручују се следећи слојеви коловозне конструкције:  
 

Саобраћајница и паркинг површине:  
- АБ11 д=4 цм  
- БНС 22 д=6 цм  
- ДК 0/31.5 мм д=25 цм  
- Насипање локалним материјалом по потреби  
 
Тротоари и пешачки платои:  
За потребе изградње приступног платоа испред улаза у спортски центар предвидели 
смо монтажу плоча од вибро - пресованог бетона чији је се површински слој израђује 
искључиво са кварцним песком и мешавином две или висе боја. Плоче су израђене 
од водонепропусног бетона и као такве отпорне су на мраз и утицај соли и имају 
високу издрзљивост и отпорност на хабање. Предвиђа се постављање преко 
припремљеног постојећег терена. 
- Бехатон МУЛТИКОЛОР 20x20 / д=6 цм  
- Ризла 0/4 мм д=4 цм  
- ДК 0/31.5 мм д=15 цм  
- Насипање локалним материјалом по потреби  
Лежиште од ризле: На припремљену подлогу се учвршћује слој од фракције 2. 
звана ризла у висини од 3 до 5 цм. То се најлакше постиже облим цевима пречника 
2-5 цм које служе као вођице. Између њих усути ризлу, дрвеном или алуминијумском 
летвом извући. Готову површину не треба набијати и прекривати. 
 

 
 
Постављање плоча: Почиње се са ћошка који лежи у правом углу (пожељно је 
развући канап) и ако је могуће на најнижој тачки терена. Плоче се постављају на 
развучену ризлу. Не постављати плоче сувише близу. Остављати простор између 
њих најмање 2 мм. Потрудити се да фуг линије (простор измедју плочица) буду 
једнаке. Контролисати свака 2-3 метра помоћу канапа или неке праве летве. Код 
плочица у боји упоредо користити све боје, тј. разне палете симултано (не радити 
само једну, па тек онда убацивати другу боју). Не уграђивати плоче са видљивим 
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дефектима (нпр. оштећене у транспорту). Њих треба оставити за крај и искористи за 
сечу. 
Пад по дужини или ширини мора да износи најмање 2%. Плочице постављати око 1 
цм изнад готове ивице (кад се лежиште протресе, све ће се задихтовати). 
Фуговање: Спојеви се праве од невезаног песка, шљунка или ситног песка. Погодне 
су следеће величине зрна: песак 0/2, 0/3, 0/4 мм, шљунак 1/3 мм. Потребно је 6-10 
кг/м2. Користити га само у сувом стању. Не користити никакве кречњачке материјале 
да би се избегло расцветавање. Најбоље је користити Е.Р.Л. фуг-песак. 
 
Мултифункционални спортски терен за кошарку, фудбал и рукомет: 
- АБ8 д=5 цм  
- ДК 0/31.5 мм д=25 цм  
- Насипање локалним материјалом по потреби  
- Површина асфалт бетона мора да буде затворена.  
- Површина асфалта је у двостраном паду од 0,5% у подужном правцу, ради брзог 
одводњавања атмосферске воде. 
- Око спортског терена, са јужне, западне, северне и западне стране предвиђена је 
уградња сивих бетонских монтажних ивичњака димензија 8/20/80 цм израђених од 
МБ40 који оивичују асфалт бетон.  
- Око спортског терена предвиђена је израда плитке земљане риголе и/или банкине 
са попречним и подужним падом од минимално 4%. 
- Иза голова, предвиђена је нова заштитна жичана ограда висине х=3,00 м’, ради 
спречавања одласка лопте.  
- Новопројектована заштитна ограда је пројектована у скелетном систему са 
армирано-бетонским темељним стопама самцима који служе за анкеровање 
челичних стубова ограде. - Све армирано бетонске елементе треба извести од 
бетона марке МБ20, отпорног на мраз и у димензијама према статичком прорачуну.  
- Сви челични делови ограде се фарбају, прво заштитном антикорозивном фарбом а 
затим масном фарбом за метал у боји по избору пројектанта. 
 

ОГРАДЕ И КАПИЈЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 
Ограда око парцеле се предвиђа од жичаног плетива на челичним стубовима х=200 
цм и бетонског надзитка промењиве висине до х=20 цм. На местима колског и 
пешачког улаза у комплекс предвиђене су капије. 
   
Конструкција оградног зида, ограде и капија:  
Ограда је надземне висине до х=2,20 м и састоји се од следећих елемената: 
- Оградни зид је темељен траком од неармираног бетона димензије 60 x 30 цм од 
коте терена.  
- АБ надзидак димензија 20x50 до 80 цм и армиран је једноструко мреж. арматуром 
Q - 335. 
- Челичне цеви димензије Ф60.3x3.6 су постављене на свака 2.5 м и за њех се варе 
поља уоквирена челичним цевима димензије Ф31.3x2. 
- Жичано плетиво типа ″универзал″ од поцинковане челичне жице ∅3мм и величине 
окца 50/50мм висине 2.00м'. Жичано плетиво се учвршћује на челичне стубове из 
предходне ставке који чине уоквирено поље. 
- На траси колског улаза  у комплекс предвиђена је двокрилна капија висине 2,20м'. 
Крила капије су од рама металних квадратних профила 40/40/2мм, са испуном  од  
квадратних профила 40/20/2мм. Веша се шаркама за бетонске стубове, према 
детаљу. 
- Пешачка капија је исте конструкције као колска, отвора 1,00м.  
- Капије су опремљене механизмом за затварање и закључавање и резом у дну за 
фиксирање крила колске капије. 
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- Колска капија је ширине 3,50 м` што задовољава пролаз ПП возила.  
- Сви браварски елементи ограде и капија морају бити радионичке израде, очишћени 
од корозије, заштићени антикорозивним премазом и бојени 2 пута.  
- Применити следеће боје на делове ограде и капија РАЛ 5010 – плава. 
 

ХОРТИКУЛИТУРА  
 
Поправљање земљишта: Пошто се обави постављање подземних инсталација пре 
подизања једне зелене површине нужно је поправити физичке, хемијске и 
биохемијске особине земљишта. Највећи ефекат у поправљању физичких особина 
постиже се уношењем потребне количине органског убрива. Ђубриво се растура по 
површини земљишта које је претходно припремљено, одосно заорано на дубини од 
око 25цм. Уколико је потребна поправка ПХ вредности земљишта, уноси се одређена 
количина кречних ђубрива или сумпора.  
Грубо и фино планирање земљишта: Пошто се обаве побројани послови, 
потребно је спровести грубо планирање-равнање терена, које се изводи у две етапе: 
прва се састоји у скидању горњег и плодног слоја земљишта (здравица) дебљине 20-
30цм. Друга се састоји у поравнавању свих неравнина (удубљења и узвишења) на 
терену који пројектом нису предвиђени. После тога пренети пројекат на терен и 
извршити фино планирање или равнање терена, при чему се може унети и додатна 
количина органских или минералних ђубрива.  
Садња дрвећа: Саднице стандардног дрвећа не смеју бити млађе од 6 година и не 
мање од 2м за лишћаре и не мање од 1,5 м за четинаре. Саднице треба садити у 
јесен и са пролећа. Препоручљиво је садити са пролећа оне врсте које траже 
заштиту зими јер биљке до зиме стигну да формирају коренов систем и израђена је 
способност регенерације. Четинари се саде десетак дана касније од лишћара.  
Формирање травњака: Земљиште намењено за подизање травњака сетвом или 
бусеновањем треба добро припремити око 6 месеци пре заснивања. Ако ће се 
травњак формирати у пролеће, све послове треба обавити претходне јесени. 
Међутим, уколико се формирање травњака из било ког разлога не обави с пролећа, 
земљиште се током пролећа мора припремити за јесење формирање травњака. 
Травњак може бити заснован сетвом или бусеновањем.  
 

 
 

15.  Смернице за спровођење Урбанистичког пројекта 
 

Овај пројекат представља основ за: 
• Издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе у складу са Закона о 

планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
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64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 
145/14, 83/18 и 31/19) и другим важећим прописима.  

Урбанистички пројекат је израђен у 5 (пет) истоветна примерака и састоји се од 
текстуалног дела, графичког дела и прилога.  

 
16. Графички приказ Урбанистичког пројекта 

 
 Графички приказ урбанистичког пројекта 

01. Постојеће стање - ситуација                  Р 1:1000 
02. План намена површина - зонирање                 Р 1:2500 
03. Регулационо нивелационо решење локације      Р 1:1000 
04. Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 
      спољну мрежу                                                   Р 1:1000 
05. Приказ саобраћајане инфраструктуре                         Р 1:1000 
 
 Идејно архитектонско решење  
01. Ситуација      
02. Основа темеља           Р 1: 200 
03. Основа приземља            Р 1: 200 
04. Основа крова           Р 1: 200 
05. Пета фасада           Р 1: 200 
06. Пресек 1 - 1            Р 1: 100 
07. Пресек 2 - 2             Р 1: 100 
08. Северо – источна фасада          Р 1: 100 
09. Југо – источна фасада          Р 1: 100 
10. Северо – западна фасада         Р 1: 100 
11. 3Д приказ локације        
12. Фазност изградње 
13. Анализа скретања интервентног и теретног возила- основа 
14. Анализа паркинг простора  
15. Анализа паркинг простора – 3Д приказ 
16. Приказ паркиг простора са фотонапојним панелима - основа 
17. Приказ паркиг простора са фотонапојним панелима - 3Д приказ 
18. Мултифункционални спортски терен- основа 
19. Мултифункционални спортски терен - 3Д приказ  
20. Урбана опрема   

 
Обрађивач: Атеље за пројектовање и инжењеринг  "Г Е А" - Врање 
 
Број техничке документације: бр: 26/2019 
 
Место и датум: Врање, 14.10.2019.год. 
 
Одговорни  урбаниста:      Директор: 
 
 
-------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Јелена Марковић, дипл.инж.арх     Чедомир Марковић, дипл.инж.арх. 
200 0450 03  
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