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УВОД  

 
Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу школског комплекса у 

Tрешњевици, на бр. 1467/1 и 1468/1 К.О. Г. Трешњевица (у даљем тексту Урбанистички 
пројекат, УП, УП школе) садржи текстуални и графички део. Урбанистичким пројектом се 
кроз анализу постојећег стања, а на основу прописаних смерница из планског документа, 
и услова надлежних институција, дефинише начин изградње и уређења простора у 
обухвату Урбанистичког пројекта.   

 
Урбанистички пројекат се ради на захтев Инвеститора у свему у складу са чл.60-63 

Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/1483/18, 31/19, 37/19-др.закон и 
9/20). 

 
Подаци о захтеву: 

Инвеститор: Oпштина Аранђеловац 

 
Одељење за имовинско – правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено – 

комуналне послове Аранђеловац, издало је Информацију о локацији број. 350-42/20-05 од 
24.02.2020, на основу којег је израђен Урбанистички пројекат. 

 

Опис задатка:  
 
На постојећoj катастарскoj парцелi број 1467/1 К.О. Г. Трешњевица, планира се 

реконструкција постојећег објекта - школе. Парцела на којој је планирана изградња је у 
јавној својини.  

На основу диспозиције објекта, унутрашњег саобраћаја и начина коришћења 
простора, неопходно је прописати правила уређења и грађења, тако да грађевинска 
парцела 1467/1 добије услове неопходне за будућу доградњу.  

 
Идејно решење израдио је  биро ХИДРО ТОП, Топола. 

 
За потребе израде Урбанистичког пројекта геодетске послове, снимање и обрада, 

урадио је геодетски биро Геопирамида д.о.о. Аранђеловац. 
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I ОПШТИ  ДЕО 
 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА 
 

Правни основ: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/20).  

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 31/19),  

 

Плански основ: 
 Просторном плану општине Аранђеловац  (Општински Сл. гласник бр. 32/11). 

 

2. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
Село Горња Трешњевица смештено је између три најлепше шумадијске планине 

Рудника, Букуље, Ванчанца има своју дугу историју постојања. 

Налази се на вододелници Моравског и Колубарског слива и поседује многобројне 
изворе чисте воде. Протеже се на 410 m надморске висине, школа се налази у 
централном делу села што омогућава идеалне услове за здрав боравак како деце тако и 
одраслих. У близини Трешњевице недалеко се налазе насеља Аранђеловац са 
Буковичком бањом, Топола са Опленцом, Шумадијска Света Гора, и Рудник. 

Школу су користили више од двадесет година ученици основних школа општине 
Aранђеловац, других општина из окружења, спортисти, планинари, војска, извиђачи, 
културно-уметничка друштва, деца предшколског узраста. Вишедеценијско искуство је 
показало да су корисници радо улазили и користили објекат као и све благодети села и 
околине. 

Досадашњи капацитети су задовољавали онданашње потребе. С обзиром да школа 
не ради око двадесет година, потребна су ради новог почетка бројне реконструкције и 
улагања ради прилагођавању новим потребама. 

Урбанистички пројекат се ради са циљем дефинисања услова за изградње, 
доградњу и уређења комплекса школе.  

Урбанистичким пројектом се врши урбанистичко – архитектонска разрада локације, 
са преиспитивањем могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја и 
формирање јединственог функционалног комплекса.   

Урбанистичким пројектом је потребно обухватити планирани комплекс школе и 
дефинисати услове уређења и изградње на основу Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20).  

  Циљ је да се, путем урбанистичко-архитектонске разраде ове локације, створе 
услови за издавање неопходних дозвола, а у складу са важећом просторно-планском 
документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора, чиме се усклађују 
реалне потребе и захтеви инвеститора са могућностима локације у погледу поштовања 
критеријума и прописа за изградњу објекта, заштиту јавног интереса, суседних парцела и 
животне средине. 

Пројектним задатком дефинисани су садржаји и објекти које је потребно уградити у 
урбанистички пројекат. У оквиру планираног комплекса, потребно је дефинисати:  
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– обухват урбанистичког пројекта,  
– начин коришћења и уређења простора у целини у складу са идејним пројектом, 
– извршити анализу локације непосредног окружења. На основу анализе локације 

потребно је дефинисати приступ парцели, паркинг површине, површине за спорт и 
рекреацију, површине за колски и пешачки саобраћај,  

– дефинисати начин уређења целог простора,  
– цео простор је потребно инфраструктурно опремити. 

 

3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 
Границом Урбанистичког пројекта обухваћен је део државног пута II Б реда бр.367 

са кога се приступа предметним катастарским парцелама и кп.бр. 1467/1 и 1468/1 на 
којима се налазе постојећи објекти школе и здравствене амбуланте. 

Разрада УП односи се на  катастарске парцеле 1467/1 и 1468/1 заједно са 
прикључком на државни пут II Б реда бр.367. Предметне парцеле припадају  у обухвату 
основној школи ''Милош Обреновић''.  
 

4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
За потребе израде Урбанистичког пројекта коришћене су следеће подлоге: 

1. Катастарско-топографски план предметне локације размере 1:500 оверен од 
биро Геопирамида д.о.о. Аранђеловац, 

 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део УП у 
складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20). 
 

4.1. Просторном плану општине Аранђеловац (Општински Сл. 

гласник бр. 32/11) 
 

 Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је Просторном плану општине 
Аранђеловац (Општински Сл. гласник бр. 32/11) (у даљем тексту Просторни план 
општине, ППО Аранђеловац). Смернице дефинисане у Плану генералне регулације се 
разрађују овим УП. 

Према Просторном плану општине предметна парцела налази се у планираном 
грађевинском подручју у оквиру површина јавне намене - ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ – ОСНОВНА ШКОЛА И АМБУЛАНТА: 

 

1.1. НАМЕНА – ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ-ОСНОВНА ШКОЛА И 

АМБУЛАНТА 

Јавне службе 

Основни циљ развоја јавних служби јесте остваривање једнаких права за све 

грађане у погледу образовања, здравствене и социјалне заштите, као и доступности 

управних, културних и спортских садржаја. 

Посебни циљеви развоја и организације јавних служби јесу: 

1) даљи развој и диверсификација услуга јавних служби у домену здравствене и 

социјалне заштите, културе, образовања и васпитања, спорта, информатике и др.; 

2) уједначавање доступности јавних служби свим корисницима, повећањем 

квалитета услуга и доступности објеката и услуга јавних служби на сеоском подручју; 

3) рационализација мреже објеката основног образовања и побољшање квалитета 

образовног процеса, уз развој специјализованог и субвенционираног превоза ученика; 

4) флексибилнија организација услуга и мреже објеката јавних служби (у јавном и 

приватном сектору), којом ће се омогућити равноправно коришћење за све категорије 
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корисника; и 

5) стимулисање инвестиција и донација приватног сектора у развој јавних служби 

преко гарантованог минимума норматива за потребан простор, опрему и средства који 

обезбеђује републички и/или локални ниво управљања. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА И УСЛУГА ЈАВНИХ СЛУЖБA 

 

Основне школе 

Покривеност простора мрежом основних школа је генерално задовољавајућа. Због 

дисперзне изградње нису задовољени услови удаљености школа од места становања. 

Потребе за основним школама одређују се на основу претпос¬тав¬љеног удела деце 

школског узраста у укупном броју становника, који у овом случају износи у просеку 9% 

становника и обухват од 100% школообавезног конти¬гента деце. 

У постојећим основним школама потребне су интервенције на одржавању објеката, 

побољшању санитарно-хигијенских услова, као и изградњи недостајућих фискултурних 

сала и игралишта. Оријентациони стандард за планирање површина за наставу физичког 

васпитања је 5-7 m2 површине по једном ученику на часу. 

У планском периоду потребно је заменити застарелу опрему у школама и 

предвидети потребну инфраструктуру за увођење напреднијих техника рада 

(аудиовизуелне методе, лабораторијски часови, Интернет учионице), које би биле 

подједнако доступне свим ученицима. То се посебно односи на издвојена одељења на 

сеоском подручју која су релативно лоше опремљена педагошком опремом и средствима. 

Обавеза локалне самоуправе је да обезбеди превоз ученика основне школе који су 

настањени на удаљености већој од 4 km од седишта школе, ако на тој удаљености нема 

школе, а за ученике ометене у развоју без обзира на удаљеност места становања од 

школе. 

Поред напред поменутих стандарда и законских одредби, приликом реконструкције 

постојећих и изградње нових основних школа, примењују се следећи оквирни стандарди:  

1) за 8-разредну основну школу максимални капацитет објекта је 600 ученичких 

места укупно, односно до 480 ученичких места у смени (16-20 учионица), уз препоруку 

одвијања наставе у једној смени (само изузетно у две);   

2) величина грађевинске парцеле за максимални капацитет основне школе (480/600 

ученика) је минимим 1,5 ha; и  
3) одговарајући ниво инфраструктурне опремљености грађевинске парцеле и 

објекта основне школе подразумева: електроенергетску и телефонску мрежу, јавни 
водовод или хигијенски исправно локално извоирште воде, канализациону мрежу или 
прописно изграђену септичку јаму; најмање један тоалет на 15 корисника (одвојено за 
ученике и ученице); грејање и механичко проветравање уколико је природно 
проветравање недовољно. 

 

4. ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА  

Грађевинска линија 

Растојање грађевинске линије од регулационе линије износи 5m, осим на делу 

државног пута l реда када износи 20m, односно ll реда 10m (осим уколико је предметни 

пут проглашен насељском саобраћајницом од стране надлежног органа). 

Није дозвољено грађење између регулационе и грађевинске линије. 

Нови објекат (уколико се гради као замена за постојећи објекат) поставља се у 

складу са планираним грађевинским линијама, односно правилима изградње овог 

просторног плана. 

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Просторним планом није предвиђена, нити ограничена, изградња нових објеката 
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примарне и секундарне здравствене заштите. Предвиђена је реконструкција постојећих 

домова културе, могућност изградње нових објеката социјалне заштите, а према указаној 

потреби и изградња нових мултифункционалних објеката јавне намене (култура, 

образовање, социјална заштита, спорт и сл.) у микроразвојним центрима на подручју 

општине.  

Објекти јавне намене из претходног става могу да се граде у зонама са претежно 

стамбеном и мешовитом наменом, као и на постојећим и планираним парцелама за јавне 

намене утврђеним шематским приказима уређења насеља.  

За изградњу свих нових, доградњу и реконструкцију постојећих објеката јавне 

намене из првог става 2.1.5. обавезна је израда урбанистичког пројекта. У случају фазне 

изградње урбанистички пројекат се ради за целину комплекса са јасно назначеним 

фазама изградње које се могу реализовати на начин да свака фаза може да 

функционише самостално и као део целине.  

Основна општа правила уређења и грађења за објекте јавне намене у области 

дечјег васпитања и образовања, образовања, здравствене и социјалне заштите и културе 

јесу: 

1) минимална површина парцеле за објекат јавне намене је 4.0 ара; 

2) тип објекта зависи од његове функције и услова на локацији, али је претежно 

слободностојећи објекат на парцели; 

3) максимални индекс заузетости је 30%; 

4) максимални индекс изграђености је 1.0; 

5) постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте 

минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5.0 m; 

6) најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката на суседним  парцелама 

износи пола висине суседног објекта, али не мање од 5.0 m; 

7) растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле износи на делу 

бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 3.5 m, односно на делу 

бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 4.0 m; 

8) максимална висина објекта је 12.0 m (од коте приземља до слемена); 

9) у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање и 

гаражирање возила, изван површине јавног пута.  

Спортска игралишта (терене за све врсте спортских и рекреативних активности на 

отвореном) са пратећим садржајима (трибина, санитарни чворови, свлачионице, клупске 

просторије) могу се градити у микроразвојним центрима и на парцели објекта основног 

образовања. На постојећој грађевинској парцели може се дозволити изградња спортског 

игралишта на основу овог просторног плана. На основу овог просторног плана ради се 

пројекат парцелације или препарцелације за формирање нове грађевинске парцеле за 

спортско игралиште. За изградњу нових, реконструкцију и доградњу осталих објеката 

спорта и рекреације обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана. 

6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ТЕХНИЧКИ, САНИТАРНИ И БЕЗБЕДНОСНИ 

УСЛОВИ 

Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз 

поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила и мера заштите животне 

средине, природних и културних добара и применом техничких и санитарних прописа при 

изградњи и реконструкцији. 

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, 

противпожарних прописа и услова одбране за заштиту становништва, који су обавезни 

код пројектовања и изградње објеката. 

Приликом пројектовања и изградње објеката обезбедити прилазе инвалидним 

лицима. 
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7. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И ДРУГИ  УСЛОВИ 

За изградњу нових, доградњу и реконструкцију постојећих објеката јавне намене 

обавезна је израда урбанистичког пројекта. У случају фазне изградње урбанистички 

пројекат се ради за целину комплекса са јасно назначеним фазама на начин да свака 

фаза може да функционише самостално и као део целине. 

На основу овог просторног плана, односно урбанистичког плана ради се 

урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и уређење објеката јавне намене. 

 

II АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА 
 

1. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 
 

 Градска општина:  Аранђеловац 

 Катастарска општина: Горња Трешњевица 

 Број катастарских парцела: Цела 1467/1 и 1468/1  
 

Катастарске парцеле број 1467/1 и 1468/1 које су предмет овог урбанистичког 
пројекта налази се у К.О. Горња Трешњевица. Разрадом урбанистичког пројекта 
обухваћена је површину од 10,75 m2. 

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  НА ПАРЦЕЛИ 

 
Границом Урбанистичког пројекта обухваћен је део државног пута II Б реда бр.367 

са кога се приступа предметним катастарским парцелама.  
Парцеле које су предмет УП припадају основној школи ''Милош Обреновић''. Сама 

школа има корисне површине око 500 m2 приземна је и потребно је модернизовати и 
опремити савременом опремом, првенствено санитаријом. Једна учионица је претворена 
у санитарни чвор. Две учионице су користила деца Основне школе из Горње 
Трешњевице, пет учионица су спаваонице, једна је била предвиђена за физичку 
активност. Кухиња је површина једне учионице, као и трпезарија. У приземљу се налази 
централно грејање на чврсто гориво(дрво и угаљ) које није најбоље одрађено. У склопу 
дворишта a на парцели кп.бр. 1467/1 је здравствена амбуланта и стамбена кућица за 
лекара у Шумадијском стилу. 

На удаљености од 200 m налази се спортски терен - 90 ари, такође постоји и објекат 
који је поприлично запостављен. 

 
Табела бр. 2: Начин коришћења земљишта према подацима катастра непокретности 

бр.кп. Власништво 
Постојеће стање 
коришћења 

Површина 
парцеле 

(hа) 

Површ. У 
обухвату 
УП (hа) 

1467/1 Јавна својина 
Основна школа''Милош 

Обреновић'' 
0,8098 0,9880 

1468/1 Јавна својина Здравствени центар 0,2296 0,2296 
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                                         Слика 1. Приказ ширег окружења 

            

Слика 2. Ортофото са приказом комплекс 
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III РЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

1. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
 

1.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

Укупна површина обухвата разраде урбанистичког пројекта износи 10,75 ари.  Део 
парцеле државног пута II Б реда бр.367  у површини од 0,35 ари улази у обухват разраде 
УП како би се приказао саобраћајни прикључак.  

На катастарским парцелама 1467/1 и 1468/1 планира се комплекс ''Школе у природи'' 
са постојећим и планираним објектима. Реконструкција и доградња односи се само на 
објекат школе на кп.бр, 1467/1 остали објекти на овој парцели су новопројектовани (толет, 
остава за огрев, спортски терени..) 

Амбуланта и кућа за доктора остају у постојећем стању, на парцели 1468/1 планира 
се приступна саобраћајница са тротоаром и паркинзима потрбним за несметано 
функционисање комплекса. 

 
Табела бр. 3. Алализа површина у обухвату УП 

бр.кп. постојећа намена планирана намена 
Површина  у 
обухвату УП 

(m2) 

1467/1 Основна школа 

Реконструисани објекат 
школе 

1430 

Толет  18,71 

Остава за огрев 16,52 

Пешачке површине 1567 

Спортски терени 1743 

Отворене учионице 75,00 

Анфитеатар  3,1 

Простор за одлагање 
отпада 

8,54 

1468/1  

 Амбуланта  Постојећа амбуланта 145,06 

Кућа за доктора 

Постојећа кућа за доктора 57,79 

Паркинг са 
саобраћајницом 

648,71 

део 3406 
државног пута II Б 
реда бр.367 

прикључак на државни 
пут 

357,95 

  УКУПНО          6 071 
 

 СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ ОБУХВАТА УП 
 

Планирана је реконструкција и доградња постојећег школе са пратећим садржајима у 
оквиру грађевинске парцеле. Објекат је слободностојећи, спратности По+П+1 са свим 
неопходним садржајима за ову врсту намене. 

Објекат школе је  позициониран у централном делу парцеле паралелно уз државном 
путу. Приступ објекту са државног пута је обезбеђен преко интерне саобраћајнице са 
бетонским застором.  

Поред објекта школе који се реконструише и на коме се врши надградња једне етаже је 
планирана изградња и објекта толета, оставе за огрев и простора за одлагање смећа као 
и спортски терени који су лоцирани у северном делу комплекса. 

Планирано је ограђивање комплекса. 
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Паркинг простор са 14 паркинг места од којих су 2 за особе са инвалидитетом, налази 
се у јужном делу комплекса. Простор за одлагање смећа односно површина за контејнере 
смештена је уз интерну саобраћајницу.  

Све остале површине су уређено зеленило. 
 

1.2. САОБРАЋАЈНО, РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 

 

Планираном комплексу школе у Трешњевици приступа се са државног пута II Б реда 
бр.367. У постојећем стању државни пут II Б  реда бр.367 нема задовољавајући попречни 
профил,тако да се овим урбанистичким пројектом чува коридор за проширење државног 
пута.   Прикључак на државни пут је планиран у у km 13+282 . Прикључак је јединствен за 
објекат школе на К.П. бр. 1467/1  К.О. Г. Трешњевица и објекат дома здравља на К.П. бр. 
1467/1  К.О. Г. Трешњевица. Обе парцеле су у власништву основне школе "Милош 
Обреновићʺ. Планирани попречни профил државног пута у зони школе је дефинисан 
коловозом ширине  6,0m, обостраним тротоаром и каналом, при чему се тротоар са 
стране школе налази на парцели школе. 

  У оквиру комплекса планирана  је  интерна саобраћајница. Интерна саобрћајница је 
планирана као двосмерна ширине 5,5m. Интерна саобраћајница завршава се окретницом 
која је димензионисана за окретање аутобуса. Паркирање је планирано као подужно(12 
ПМ за путничка возил) и као управо на сервисну саобраћајницу( 2 PM за особе са 
инвалидитетом). Ширина паркинг модула за подужно паркирање је 2.0 m, а дужина 6.0 m . 
Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 
3.7 ×5.0 m 

Нивелација терена, колски и пешечки приступ условљени су нивелацијом улице која 
се поклапа са трасом државног пута .  

Интерне  колске  саобраћајнице  имају: 
– једносмеран попречни нагиб од 2,0 %, 
– подужни нагиб према графичком прилогу, 
– одговарајућу коловозну конструкцијом која је прилагођена саобраћајном 

оптерећењу и структури саобраћајног тока. 
 

Просторни положај интерне саобраћајнице дефинисан је осовинским и теменим 
тачкама и дат је на графичком прилогу број 4. Саобраћајно, регулационо и нивелационо 
решење локације (Р 1:500). 

Одводњавање и нивелација 
Терен целокупног комплекса је у паду са нагибом од улице према објектима школе и 

дома здравља. Просечан пад терена целе локације износи око 3,5-4,5%. 

Нивелационо решење условљено је реконструкцијом објекта школе, нивелационим 
положајем интерне саобраћајнице, конфигурацијом терена на предметној парцели, као и 
начином прикупљања и одвођења атмосферских вода. На основу расположивих 
података, дефинисан је нивелациони план саобраћајних површина. 

 
Пешачка унутрашња комуникација у комплексу састоји се из пешачке стазе од улаза 

у комплекс до улаза у објекат и тротоара који опслужују комплекс.На парцели комллекса 
налази се тротоар који је у функцији пешачког саобраћаја на државном путу и који је 
физички одвојен од комплекса оградом. Заштитна ограда која је у фунцији безбедног 
одвијања пешачког саобраћаја поставља се на регулационој линији између канала и 
тротоара. 

Одводњавање површинских вода се утврђује нивелационим решењем на нивоу 
комплекса, са најмањим падом од 0.5 %. Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
се не могу усмеравати према другој парцели. 
 

Положај у односу на регулациону линију и границе парцеле 
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На графичком прилогу бр. 4 приказане су планиране грађевинске линије у оквиру којих је 
дозвољена изградња. Грађевинске линије су дефинисане у односу на државни пут II Б реда 
бр.367. Сви делови објекта у комплексу, се налазе унутар грађевинских линија. Свака 
изградња нових објеката мора се извести у оквиру планираних грађевинских линија. 

 
Правила грађења за саобраћајне површине 

Интерна саобраћајница у склопу комплекса, изводе се од  савремене коловозне 
конструкције (која у свим времеским условима омогућава безбедан саобраћај). У такве 
конструкције спадају  

- флесибилне коловозне конструкције (асфалтне); 

- коловозне конструкције од префабрикованих бетонских монтажних елемената. 

Тротоари око објекта су бетонски, остале пешачке стазе се поплочавају облогом која не 
клиза и која је без неравнина које могу да угрозе кретање особа са инвалидитетом. 
 

Сходно одлуци Наручиоца, избор коловозне конструкције ће бити дефинисан 
пројектном документацијом.Пешачке стазе и све саобраћајне површине изводе се према 
одговарајућој техничкој документацији. За прикључак на јавну саобраћајну површину (пут) 
потребно је прибавити услове управљача тим јавним путем. 
Услови за укрштање предметних инсталација са државним путем : 

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за 
по 3,00 m са сваке стране. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 
за одводњавање (постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,20 m. 
 
Услови за вођење предметних инсталација паралелно са државним путем: 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње 
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног 
канала за одводњавање), изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не 
ремети режим одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
1.3. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Уређење слободних и зелених површина условљено је самом наменом објеката и 
положајем објеката. Зелене површине треба уредити са наглашеним заштитним 
карактером. Планира се озелењавање слободних површина и засади високог растиња, 
који ублажавају негативна дејства (бука, вибрације, прашина...) из окружења, претежно од 
околног саобраћаја. 

Зелене површине биће уређене као травнате, а могућа је садња ниског, средњег или 
високог растиња, уз услов да врсте не буду инвазивне и да крошње дрвећа не прелазе 
границе парцеле. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром 
према техничким нормативима за пројектовање зеленила.  

Обавезно се уз ограду платоа за одлагање смећа формира зелени заштитни појас од 
зимзеленог високо-жбунастог растиња. Овај зелени појас може да буде висине до 1,8 m. 

Код озелењавања неизграђених површина, потребно је бирати врсте аутохтоног 
порекла, тако да у композиционом решењу, оне истичу главне правце кретања и објекте, 
као централни део уз одвајање територије самих објеката, зеленим „заклонима“ 
поштујући правце кретања. 
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Постојеће стање  

Простор  обухваћен урбанистичким пројектом је са ниском и високом вегетацијом. 
 

Новопројектовано уређење зелених површина 

Комбиновани распоред геометријских и слободно пројектованих елемената, одаје 
утисак склада у отвореном простору. Планирана доминантна висока вегетација, затвара 
мноштво богатих и колоритних визура, представљајући уједно и зелени фон партерном 
уређењу и објектима. Умерена конфигурација терена, са благом падином, треба да 
обезбеди сагледивост новопланиране композиције.  

Основни концепт пејзажног обликовања се заснивати на стварању јединствене 
амбијенталне средине, визуелно привлачне и функционалне, са истицањем повољних 
визура ка главном објекту. Да би наведени концепт био испоштован, неопходно је цео 
комплекс одвојити високим и средњим спратом вегетације, уз отварање визура са 
делимичним сагледавањем сваког следећег елемента пејзажног приказа. 

Дрвореде користити као оквире дворишта и за визуелно сагледавање основних 
праваца кретања, живе ограде за одвајање од осталог простора и наглашавање обода, 
али и као станиште птица и физичку препреку за непожељне посетиоце, пузавице за 
ублажавање оштрих ивица терена. 

Биљни материјал се базира на лишћарским врстама са сведеним бројем врста 
четинара, (користити га због боје, текстуре и  изгледа у зимском  аспекту), лишћарским, 
четинарским и зимзеленим шибљем, уз обилно коришћење травнатог материјала. 

Избор врста се базира на природним условима средине, аутохтоним биљкама и 
визуелној разноликости, а део материјала, на падинама, везује земљиште како не би 
дошло до девастирања педолошког покривача, чијим одроном би могла бити угрожени 
објекти.  

 

2. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

2.1. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ СА АНАЛИЗОМ ПЛАНИРАНОГ СТАЊА 
 

У обухвату Урбанистичког пројекта планирана је изградња комплекса школе у природи 
са пратећим садржајима.  

У складу са Просторним планом за објекте јавне намене дефинисани су урбанистички 
параметри и то: 

 Максимална спратност објеката је П+1+Пк  

 максимална висина венца је 12m  

 максимални степен заузетости у блоку 30% 
 максимални индекс изграђености у блоку 1,0 

 
У табели су дати урбанистички показатељи који одређују капацитете грађевиских 

парцела 1467/1 и 1468/1. 
Изградња на грађевинским парцелама је условљена дозвољеним урбанистичким 

параметрима наведеним у табели. Максимални коефицијенти се не могу прећи. 
Максимални коефицијенти се не могу прећи. 
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Планирани и максимални урбанистички параметри 

 
грађ. парцела 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

Бр: 
П 

(m
2
) 

БРГП 
(m

2
) 

П објеката у 

основи (m
2
) 

Спратност  
Зеленило 

% 
Индекс 
заузет. 

        

14678/1 
и 

1468/1 

  

 НОВО СТАЊЕ ПЛАНИРАНИ ПАРАМЕТРИ-ОСТВАРЕНИ  УП-ом 

10394 1668 814,29   П+1 9,30 43,84 
  

 
 

МАКСИМАЛНИ ДОЗВОЉЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 
 

10394 
макс 
7287 

макс  
2890 

до П+1+Пк / До 30% 

 

 

У случају максималне изграђености парцеле, са параметрима, степеном заузетости 
30%, укупна бруто развијена грађевинска површина (свих етажа) износила би БГРП= 
1668m2, а бруто површина под објектима габарита Побјекта= 814,29 m2. 

Паркирање и гаражирање се обезбеђује на парцели и то:  

– УП планирана је изградња 14 ПМ на парцели. 

 

Грађереа винска парцела је регулационом линијом одвојена од регулационог појаса 
саобраћајнице. На  графичком прилогу број 4. Регулационо- нивелациони  план“ у Р 1:500 
дефинисани су сви регулациони услови (растојања објеката од регулационе линије, 
граница парцела). 

Уз главни објекат, у оквиру комплекса, а у оквиру дозвољеног индекса заузетости и 
изграђености могу се градити и помоћни објекти уз поштовање прописаних правила 
изградње. У овом случају градиће се спољашњи толет и остава за огрев укупне површине 
35,2 m2. 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи, 
утврђују се пројектом за грађевинску дозволу. 

 
2.2. УСЛОВИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Разрада урбанистичког пројеката обухвата две катастарске парцеле број 1467/1 и 
1468/1. Укупна површина обухвата урбанистичког пројекта је 10,394 ари. 

За комплекс школе није потребно радити Пројекат парцелације . 

 

3. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Прикључке на инфраструктурну мрежу урадити у складу са техничким условима 
надлежних комуналних организација и постојећим стањем на терену. Приказ комуналне 
инфраструктурне мреже дат је на графичком прилогу бр.6– Синхрон план инсталација, Р 
1:500. 
 

3.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

За потребе напајања реконструисаног и дограђеног дела објекта основне школе у 
Горњој Трешњевици пројектом предвидети потребне напојне електроенергетске 
инсталације, електричне инсталације разводних ормана, прикључница и осветљења, 
неопходне инсталације слабе струје (инсталације телефона и рачунарске мреже), 
инсталације громобрана и уземљења као и инсталације јавне расвете прилазних 
саобраћајница, пешачких стаза, паркинга и пратећих садржаја у оквиру комплекса школе, 
у свему према важећим прописима и сагласно чл. 60 до 63 „Закона о планирању и 
изградњи“ (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020). 
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Списак закона, прописа, правилника, стандарда и техничких препорука ЕПС-а 

коришћених код израде урбанистичког пројекта: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 
- УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр.101/2005, 91/2015 и 
113/2017). 

 Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018– др. закон). 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, број 111/2009, 20/2015 и 87/2018) 

 Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл.лист СФРЈ“ бр.53/88 и 54/88 – испр. и Сл.лист СРЈ, бр.28/95) 

 Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ“ бр.74/90) 

 Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења 
од пренапона (Сл.лист СФРЈ бр.7/71 и 44/76). 

 Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферских 
пражњења (Сл.лист СРЈ бр.11/96). 

 SRPS EN 62305-3 громобранске инсталације општи услови 

 SRPS EN 62305-1 громобранске инсталације, одређивање нивоа заштите 

 Техничке препоруке ЕД Србије: ТП 3, ТП 5, ТП 13 

 SRPS HD 60364-4-41 – заштита од електричног удара 

 SRPS HD 60364-4-443 – електричне инсталације, заштита од пренапона 

 SRPS HD 60364-5-52 – електрични развод, трајно дозвољене струје 

 SRPS HD 60364-5-54 – уземљење и заштитни проводници 

 SRPS HD 60364-4-443 – електричне инсталације ниског напона, заштита од 
пренапона 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Напајање електричном енергијом 
 
Постојећи објекат основне школе у Горњој Трешњевици (на кат. парцели број 1467/1 

КО Горња Трешњевица) се електричном енергијом напаја из ТС 10/0,4kV “Трешњевица 
школа”, снаге 1х160kVA, шифра 122268, која се налази у близини школе северо–западно 
од предметне парцеле, преко нисконапонског извода бр. 3 ка школи, изграђеног надземно 
СКС каблом типа X00/0-A 3x70+54,6mm2 и проводницима Ал/ч 4х50mm2. 

Постојећи прикључак  основне школе у Горњој Трешњевици је трофазни, изграђен 
као измештени мерни орман (ИМО) на стубу бр. 3 са максимално одобреном снагом 
22,1kW (3х32А). Напајање објекта школе је изведено надземно самоносивим кабловским 
снопом Х00-А 4х16mm2 од ИМО до ГРО у објекту. 

Постојећи прикључак  здравствене амбуланте је трофазни, изведен надземно од 
стуба бр. 4 до прикључног стуба уз западну границу школског комплекса и даље подземно 
каблом типа РР00 одговарајућег пресека до КПК и ГМРО на објекту амбуланте.  

Од ГРО у објекту основне школе постоји изграђена трофазна напојна мрежа до 
кућице за хидрофор, изведена надземно самоносивим каблом типа РР/O одговарајућег 
пресека.   

За напајање објеката у оквиру школског комплекса (дограђен и реконструисан 
објекат школе и пратећи рекреативни садржаји) потребно је обезбедити максималну 
једновремену снагу од цца 70kW. У ту сврху извршити повећање снаге у постојећој ТС 
10/0,4kV “Трешњевица школа” заменом постојећег енергетског трансформатора новим 
снаге 250kVА, као и дела електроенергетске опреме у нисконапонском разводном орману 
трафостанице, у складу са техничком препоруком ТП бр.1-в ЕПС Дирекције за 
дистрибуцију електричне енергије и Техничким условима ОДС "ЕПС Дистрибуције" 
Аранђеловац.  
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За напајање објеката Комплекса школе у Горњој Трешњевици потребно је изградити 
следеће електроенергетске објекте: 

– Напојни кабловски вод 1кV типа РР00-А 4х70mm2, дужине 130m, од постојеће ТС 
10/0,4kV “Трешњевица школа” до ИМО 

– Мерни орман МРО (слободностојећи ИМО) на регулационој линији предметне 
парцеле, приступачно са јавне површине за контролу и очитавање 

 
Напојни кабловски вод 1кV градити каблом типа РР00-А 4x70mm2. Кабал се 

прикључује у постојећој ТС 10/0,4кV, 1х160кVА (250кVА) "Трешњевица школа" – у 
нисконапонском разводном орману 0,4кV, преко слободне трополне осигурачке основе 
(постоља). Потребно је обезбедити трасу за пролаз будућег кабловског вода 1kV који се 
простире од постојеће ТС 10/0,4kV до ИМО на регулационој линији парцеле, као и трасу 
будућег кабловског вода 1kV од ИМО до кабловске прикључне кутије (КПК) од 
самогасивог изолационог материјала на приступачном делу фасаде поред улаза у 
објекат. Каблове полагати слободно у земљишту у кабловски ров димензија 0,8х0,4m у 
складу са техничком препоруком ТП бр.3 ЕПС Дирекције за дистрибуцију електричне 
енергије. На дну рова поставити постељицу кабла од песка или ситнозрнасте земље. 
Кабловску прикључну кутију поставити што је могуће ближе месту уградње ГРО. 
Приликом изградње предвидети простор за КПК тип 3 (3х250/100А) са заштитном 
кецељом, од самогасивог изолационог материјала степена заштите IP 54, коју треба 
поставити тако да горња ивица КПК буде на висини од 1m до 1,3m изнад стајалишта. 
Опционо предвидети и посебну КПК тип 3 за противпожарни прикључак (хидрант пумпа) 
са повезивањем "у батерију". Од КПК поставити напојни кабал до главног разводног 
ормана (ГРО) који се поставља у ходнику у приземљу објекта. Од главног разводног 
ормана до појединих разводних ормана (РО) и разводних табли (РТ) у објекту положити 
напојне каблове типа и пресека PP-Y 4x6(10)mm2 потребне дужине.  

Максимална ангажована снага објекта комплекса школе у Горњој Трешњевици 
износи 70kW, трофазно. 

У прикључном делу МРО-ИМО је потребно уградити главни компактни прекидач 
125А са термичком и прекострујном заштитом и шпулном за искључење и три струјна 
мерна трансформатора одговарајућег преносног односа за мерење потрошње до 70kW. У 
мерном делу МРО-ИМО за мерење снаге и потрошње електричне енергије уградити 
тросистемску полуиндиректну 5А мерну групу са ГПРС модемом са припадајућом мерном 
реглетом и полуаутоматским осигурачима 6А за заштиту напонског улаза мерног уређаја. 
Бројило активне ел. енергије мора бити најмање класе тачности 1, односно индекса класе 
В, 3х230/400V, 5А. Бројило реактивне ел. енергије мора бити најмање класе тачности 3. 
Класа тачности мерних трансформатора за мерење количине енергије на једној мерној 
групи може да буде најмање класе 0,5S, индекса класе S.  

У ГРО и појединим РО и РТ уградити заштитне уређаје диференцијалне струје 
(ЗУДС) 25(40)/0,5А и нисконапонске аутоматске прекидаче, тип "Б", одговарајуће 
назначене струје према изабраном пресеку кабла који се штити.  

Трасе будућих напојних кабловских водова 1kV, као и кабловских водова јавног 
осветљења у комплексу основне школе у Горњој Трешњевици дате су на графичком 
прилогу у размери 1:500. 

 
Унутрашње електричне инсталације објекта 
 
Реконструисани и дограђени део објекта основне школе треба да садржи 

електричне инсталације: 
– Инсталације осветљења – главно и противпанично 
– Инсталације термичких потрошача – прикључница 
– Инсталације уземљења и заштите од електричног удара 
– Инсталције дојаве и сигнализације пожара 
– Инсталације слабе струје – телефонске инсталације, инсталације рачунарске 

мреже 
– Инсталације за заштиту од атмосферских пражњења. 
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Све унутрашње електричне инсталације се изводе сагласно „ПТН за електричне 
инсталације ниског напона“ и важећих стандарда SRPS HD 60364-5-52, SRPS HD 60364-4-
41, SRPS HD 60364-4-43, SRPS HD 60364-4-443, и др. 

Код одржавања треба се придржавати важећих прописа, Правилника о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ бр.53/88 и 28/95), 
SRPS HD 60364-6, SRPS EN 62305-1. 

Громобранске инсталације за све објекте треба да одговарају стандарду SRPS EN 
62305-3, SRPS EN 62305-1, SRPS N.B4.810 и „ПТН за заштиту објеката од атмосферских 
пражњења (Службени лист СРЈ 11/96), и постојаће углавном на свим објектима. 

Инсталације осветљења у реконструисаном и дограђеном простору објекта школе 
треба прилагодити намени просторија, коришћењем савремених светлосних ЛЕД извора 
који имају дуг век трајања и добру светлосну искористљивост уз обезбеђење равномерне 
осветљености која треба да износи 250lx за учионице и кабинете, односно 120lx за 
тоалете, купатила, ходнике и степеништа. Инсталације осветљења и прикључница опште 
намене су предвиђене у свим просторијама у објекту. Такође су предвиђене инсталације 
прикључница за напајање клима уређаја. У појединим просторијама посебне намене 
предвидети довољан број прикључница за напајање уређаја у складу са планираном 
посебном употребом. У кухињи и трпезарији су предвиђене прикључнице за фрижидере и 
друге кухињске апарате и изводи за прикључење електричних шпорета. У купатилима и 
тоалету за запослене су предвиђене прикључнице за фен или апарат за бријање и извод 
за прикључење бојлера. Изнад огледала је предвиђен извод за светиљку. 

У заједничким просторијама, ходницима и степеништима предвиђена је уградња 
општег и противпаничног осветљења. Противпаничне светиљке су у приправном споју са 
сопственом акумулаторском батеријом и са аутономним напајањем у трајању до 3 часа. 
Противпаничне светиљке се аутоматски активирају код нестанка мрежног напона, а 
стрелица на истима служи као путоказ за излаз из објекта. Напајање противпаничног 
осветљења се врши из разводног ормана у коме струјна кола за исто морају бити 
одвојена од других струјних кола – заштитном преградом или уградњом у посебно 
кућиште. За заштиту струјних кола противпаничног осветљења служе осигурачи (заштита 
од кратког споја), а не и од преоптерећења. 

За уземљење електричних инсталација у реконструисаном и дограђеном делу 
објекта школе треба користити постојећи уземљивач школе, уз контролу отпора 
распростирања пре почетка извођења радова.  

Уземљивач треба да задовољи услове за примењени ТТ систем, према стандарду 
SRPS N.B2.741 

Ra x Ia  50V, где је 
Ra....укупна отпорност уземљивача објекта 
Ia.....струја која обезбеђује деловање заштитног уређаја 
Заштиту од напона додира и напона корака извести као ТТ систем заштите са 

заштитним уређајем диференцијалне струје ЗУДС номиналне секундарне струје 0,5А и 
могућношћу преласка на ТН-Ц-С систем. Изједначење потенцијала свих металних маса у 
објекту се врши преко сабирнице за изједначење потенцијала СИП, смештене испод РО и 
РТ. На њу се повезују све металне масе које у нормалном раду нису под напоном, али у 
случају квара могу бити.  

Објекти са сталном посадом морају имати електричне инсталације за дојаву и 
сигнализацију пожара коју чине јављачи пожара и сигналне сирене. У случају пожара 
разбијањем стакла РЈП (ручног јављача пожара) активирају се алармне сирене уз по 
потреби аутоматског искључења напајања ел.енергијом просторије у којој је настао 
пожар. 

Реконструисани и дограђени део објекта школе треба да имају ел.инсталације слабе 
струје и то: 

– телефонске инсталације 
– инсталације рачунарске мреже као и 
– инсталације сигурносних система 

За потрошаче телекомуникационих и сигналних система биће предвиђен одређен 
број извода према подацима добијеним од пројектанта ових система. 
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Ове инсталације морају бити изведене према важећим прописима за ову врсту 
инсталација. Све изведене ел.инсталације пре активирања морају бити прегледане и 
испитане од овлашћених организација сагласно чл.192 и 193 “ПТН за ел. инсталације 
ниског напона “ (сл.лист СФРЈ 53/88 и 28/95). 

Унутрашња громобранска инсталација се изводи изједначавањем потенцијала уз 
примењени ТТ систем са заштитом од индиректног напона додира. 

 
Спољашње ел. инсталације: 
Спољашње ел. инсталације чине: 

– постојећи EEO (прикључна нисконапонска мрежа 0,4kV, напојна мрежа 0,4kV за 
хидрофор) 

– планирани кабловски развод за напајање инсталације објекта школе 
– инсталације спољног осветљења и 
– громобранске инсталације 

 
Постојећи електроенергетски објекти (ЕЕО) у близини и који прелазе преко планског 

обухвата су: 
- паралелно са западном границом плана, поред државног пута бр. 3406, пролази 

нисконапонска мрежа 0,4kV "извод бр. 3 ка школи", изграђен надземно на 
армирано бетонским стубовима, са СКС каблом X00/O-A 3x70+54,6mm2,1kV и Ал/ч 
проводницима пресека 4х50mm2. На стубу бр. 3 се налази ИМО преко кога је 
извршено напајање постојећег објекта школе, надземно самоносивим кабловским 
снопом Х00-А 4х16mm2. На стубу бр. 4 је отцеп изведен надземно самоносивим 
кабловским снопом Х00-А 4х16mm2 до прикључног стуба за здравствену 
амбуланту, који се налази уз западну границу школског комплекса. Од овог стуба 
напајање амбуланте је даље изведено подземно каблом РР00 одговарајућег 
пресека до КПК и ГМРО на објекту.  

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од 
крајњег фазног проводника за напонски ниво 1 – 35 kV, има следеће ширине сходно 
Закону о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/14 и 95/18): 

 за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 

 за самоносеће кабловске снопове 1 метар 
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице 

армирано – бетонског канала: 

 за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар 
- од објекта основне школе до кућице за хидрофор уз западну границу плана постоји 

изграђена напојна мрежа изведена надземно самоносивим каблом типа РР/O 
одговарајућег пресека.   

 
Планирани кабловски развод се изводи каблом типа РР00-А 4x70mm2 од постојеће 

ТС 10/0,4kV "Трешњевица школа" до до ИМО на регулационој линији парцеле и КПК на 
приступачном делу фасаде поред улаза у објекат. Потребно је обезбедити коридор за 
изградњу подземних нисконапонских водова, ширине 0,4m, како је дато графичким 
прилогом. 

 
Инсталације спољног осветљења се изводе уградњом светиљки на челичне 

канделабере висине до 10m поред главних приступних саобраћајница и школских терена 
и до 5m поред пешачких стаза у школском дворишту, уз коришћење савремених светиљки 
са натријумовим изворима високог притиска, металхалогеним или ЛЕД изворима 
светлости, одговарајуће снаге.  

Напајање инсталација јавног осветљења приступне саобраћајнице и инсталација 
осветљења школских терена и пешачких стаза се врши из РО Ј.Р. који је смештен поред 
приступне стазе ка главном улазу у објекат школе и напојен из ИМО, кабловима типа 
РР00-А 4x16mm². Сви стубови јавног осветљења морају бити уземљени поцинкованом 
траком Fe/Zn 25x4mm и повезани на систем уземљења. 
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Спољашњу громобранску инсталацију је могуће градити као класичну громобранску 
инсталацију у виду Фарадејевог кавеза или са громобраном са раним стартовањем. 

Прихватни систем и спусни водови класичне громобранске инсталације у виду 
Фарадејевог кавеза се изводе са Fe/Zn траком 20x3mm, а одводни водови и темeљни 
уземљивач са Fe/Zn траком 25х4mm. На сваком главном спусном воду мора се налазити 
контролни мерни спој (К.М.С) у циљу провере уземљења у одређеним временским 
периодима. Број спусних водова и К.М.С зависи од прорачунатог нивоа заштите (I до IV), 
а поставља се на растојању од 10 m за I ниво до 25m за IV ниво.  

Громобран са раним стартовање (штапном хватаљком) је времена предњачења 
Δt=60µs. Потребна је једна штапна хватаљка коју треба поставити на равном крову, на 
стубу висине 6m, тако да штићена зона објекта покрива све његове делове. Спусни 
водови громобранске инсталације се изводе са Fe/Zn траком 20x3mm до мерних спојева, 
а од мерних спојева до темeљног уземљивача са Fe/Zn траком 25х4mm. На сваком 
спусном воду мора се налазити контролни мерни спој (К.М.С) у циљу провере уземљења 
у одређеним временским периодима. Такође на једном мерном споју се монтира бројач 
удара грома. 

Са темељног уземљивача, помоћу укрсних комада типа “трака – трака” треба 
оставити довољан број извода за СИП, изводе за инсталацију еквипотенцијализације у 
објекту и изводе за спустне проводнике громобранске инсталације (класичне или са 
штапном хватаљком са раним стартовањем).  

На сваком главном спусном воду мора се налазити контролни мерни спој (КМС) у 
циљу провере уземљења у одређеним временским периодима. Број спусних водова и 
КМС зависи од прорачунатог нивоа заштите (I до IV). 

 
Испитивање / контрола ел.инсталација: 
Визуелном контролом по чл.192 се утврђује да су инсталације у добром стању 

односно да постоји: 
– заштита од ел.удара 
– мера заштите од ширења ватре и термичких утицаја проводника према трајно 

дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона 
– правилан избор и подешеност заштитних уређаја и уређаја за надзор 
– исправност постављања одговарајућих разклопних уређаја 
– правилан избор опреме и мере заштите према спољашњим утицајима 
– распознавање неутралног и заштитног проводника 
– присуство шема,таблица са упозорењем или сличним информацијама 
– распознавање струјних кола,осигурача,склопки,стезаљки и друге опреме 
– спајање проводника 
– приступачност и расположивост простора за рад и одржавање 

Испитивање по чл.193 обухвата:   
– непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за 

изједначење потенцијала 
– отпорност изолације ел.инсталације 
– отпорност пода и зидова 
– аутоматско искључење напајања 
– допунско изједначавање потенцијала 
– функционалност 

Визуелна контрола и испитивање изведених громобранских инсталација према: 
– чл. 13 и 14 „ПТН за заштиту објеката од атмосферских пражњења” Сл.лист СРЈ 

бр.11/96) 
– према чл.40 „Закона о заштити од пожара“( сл.гл. РС бр.111/2009) 

Визуелна контрола обухвата: 
– опште стање инсталација 
– стање видљивих спојева 
– општи ниво корозије 
– сигурност  причвршћивања проводника, компонентни систем и механичке заштите. 

Испитивање громобранске инсталације обухвата: 
– Непрекидност прихватног и спусног система 
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– Отпорност распростирања уземљивача 
 
За извршена испитивања овлашћена организација издаје стручни налаз као доказ о 

исправности истих. 
Громобранске инсталације се морају периодично испитивати а период прегледа и 

испитивања зависи од утврђеног нивоа заштите: 
За објекте са нивоом заштите I сваке две године, за II ниво заштите саке 4 године, 
а за III и IV ниво заштите сваких 6 година. 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
А. ОПШТИ УСЛОВИ 
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску 

дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020). 

Издавање грађевинске дозволе је у надлежности локалне самоуправе. Инвеститор 
може приступити изградњи објеката на основу добијене грађевинске дозволе, уз услов 
пријаве радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења радова.  

Инвеститор је у обавези да реши имовинско правне односе са власницима односно 
корисницима земљишта, преко чијих парцела прелазе новопланирани електроенергетски 
објекти.  

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, 
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се најмање 8 дана пре отпочињања радова 
јави надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног 
лица, које ће вршити надзор над извођењем радова. Предвидети да се земљани радови 
обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног лица надлежне 
Електродистрибуције. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и 
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним 
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС 
– Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални 
размаци од других врста инсталација и објеката који износе: 

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 
0,5m ... од телекомуникацијских каблова 
0,6m ... од спољне ивице канала за топловод 
0,8m ... од гасовода у насељу 
1,2m ... од гасовода ван насеља 
Ако се у заштитне цеви (кабловску канализацију) полажу каблови различитих 

напонских нивоа, каблови нижих напона се полажу у виши ниво канализације.  
Ако се користе заштитне цеви већих дужина преко 10m, због отежаног хлађења мора 

се дозвољено струјно оптерећење кориговати корекционим фактором који износи: 
– Kc=0,8.. ако се у цеви налази вишежилни кабл типа XP00-ASJ, PP00-ASJ, NPO-13-

AS 
– Kc=0,5.. ако се у цеви налазe три једножилна кабла типа XHE-49/A и сл. 
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 
мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине 

најмање 2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, 
при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а 
код укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, 
кабал вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз 
поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.  

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 

160mm до 0,5m шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без 
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раскопавања канала. Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице 
металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се 
постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је 

што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 
 
Б.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА 
Електричне инсталације у објекту за потребе деце са сметњама у развоју у свему 

морају одговарати „Правилнику о техничим нормативима за електричне инсталације 
ниског напона”. 

Електричне инсталације осветљења у објекту се изводе проводницима PP-Y 
3x1.5mm2 и 4x1.5mm2 у зиду испод малтера, а инсталације за термичке потрошаче са 
проводницима PP-Y 3x2.5mm² и 5x2.5mm² у зиду испод малтера. 

У разводним орманима, преко којих се врши напајање ел. инсталација објекта, сви 
елементи морају бити означени натписним плочицама. 

У унутрашњости разводних ормана треба да постоји једнополна шема инсталација. 
Сви разводни ормани морају бити означени према техничкој документацији. 
 
В.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕМЕЉНОГ УЗЕМЉИВАЧА 
Темељни уземљивач се изводи са Fe/Zn траком 25x4mm у темељу објекта пре 

бетонирања. 
На темељни уземљивач се везују заштитни водови свих инсталација објекта, преко 

сабирне шине за главно изједначавање потенцијала и громобрански спусни водови. Све 
спојеве на темељни уземњивач изводити помоћу укрсних комада трака - трака SRPS ЕN 
62561-1. 

 
Г.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Заштита од атмосферских пражњења се обезбеђује громобранском инсталацијом 

сагласно одредбама “Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферских пражњења” (Сл. лист СРЈ бр. 11/96), SRPS EN 62305-1 и SRPS EN 62305-3.  

Громобранску инсталацију чини: 
– прихватни систем 
– спусни проводник 
– систем за уземљење 

Прихватни систем  
Поставља се на крову објекта а чини га мрежа проводника од Fe/Zn траке 20x3mm 

на носачима прилагођеном врсти покривке крова или штапна хватаљка са кружним 
прстеном или са уређајем за рано стартовање. 

Могуће је користити и природне компоненте уколико испуњавају потребне услове у 
погледу дебљине, односно пресека као што су: лимени покривачи крова, метални олуци, 
метални елементи конструкције крова, метални резервоари и сл. 

Спусни проводници  
Представљају најкраћу везу прихватног система са системом уземљења, а изводе 

се са Fe/Zn траком 20x3mm. 
Размак између спусних проводника зависи од утврђеног нивоа заштите, а који 

износи 10m за I ниво затите односно 25m за IV ниво. 
На свим спусним проводницима (осим ако се користе природне компоненте) морају 

да постоје контролно - мерни спојеви (К.М.С). 
Спусни проводници се могу постављати у зиду испод малтера или на зиду на 

посебним носачима. 
Могуће је користити и природне компоненте уколико испуњавају потребне захтеве у 

погледу пресека (металне масе, металне конструкције и повезана челична арматура 
објеката) уз услов да је обезбеђена трајна непрекидност између различитих елемената. 

Систем за уземљење  
Уземљивачи могу бити распореда А (радијални, хоризонтално положени или 

вертикално, односно косо) и распореда Б (прстенасти или темељни уземљивач). 
Уземљивачи типа А могу бити плочасти или цевни (2.5x3m), а прстенасти или 

темељни односно површински уземљивачи су најчешће од Fe/Zn траке 25x4mm. 
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Могу се користити и природне компоненте уколико испуњавају одређене захтеве у 
погледу пресека и непрекидности (арматура у темељу објекта уграђена у бетон). 

 
Д.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВ ПАНИЧНЕ 

РАСВЕТЕ 
Противпанично осветљење се изводи у објектима са функцијом да се код нестанка 

мрежног напајања, преко резервног извора напајања активира и покаже најкраћи пут за 
излаз из објекта. 

За противпанично осветљење се користе светиљке са аутоматским напајањем са 
капацитетом трајања најмање 3 сата или са активирањем из помоћног извора -
акумулаторске батерије. 

Светиљке морају имати ознаку - стрелицу као путоказ за излаз из објекта. 
Струјно коло противпаничног осветљење у напојном разводном орману мора бити 

одвојено од других струјних кола. Одвајање се може обезбедити преградом или уградњом 
у посебна кућишта. 

Заштита струјних кола противпаничног осветљења као и других сигурносних система 
морају бити спроведена од кратог споја, а не и од преоптерећености. 

 
Ђ.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ И 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА 
Ова врста инсталација се изводи проводницима минималног пресека 2x0.8mm са 

одговарајућом изолацијом у зиду испод малтера у заштитним цевима Ø13.5, у свему 
према “Правилнику о техничим нормативима за ел. инсталације ниског напона”. 

Елементи ове инсталације су: ручни јављач (РЈП), аутоматски јављач, сирене. 
РЈП се поставља на видно, лако доступно место. Морају бити удаљени од других 

електро уређаја најмање 0.5m. 
Звучна сигнализација - сирене се постављају код главног разводног ормана, (код 

главног улаза у објекат), а по потреби на више места да би се код активирања 
обезбедила чујност у свим деловима објекта. 

 
Е.ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 
Инсталација за заштиту од ел. удара треба да одговара стандарду SRPS HD 60364-

4-41, а спроводи се у ТТ и TН систему повезивањем свих металних делова на заштитну 
сабирницу уземљења (конструкције разводних ормана металних маса и сл). 

Све металне масе које у нормалном погону ел. инсталације нису под напоном, а у 
случају квара могу доћи под напон и угрозити особе које могу бити у контакту са истима, 
квалитетном везом са системом уземљења, остају без напона аутоматским активирањем 
елемената искључења (осигурачи и сл.) и тиме обезбеђују заштиту од ел. удара. 

Зависно од примењеног система заштите морају бити испуњени неопходни услови 
заштите: 

 код примене ТТ система заштите потребан услов је: 
 Ra x Ia ≤ 50 где је: 
 Ra....збир отпорности уземљивача у омима(Ω) 
 Ia…..струја која обезбеђује деловање заштитног уређаја за искључење         
          инсталације односно струјног кола 

 код примене Т.N система заштите мора бити испуњен услов: 
 Zs x Is ≤ Uo где је : 
 Zs …..импеданса петље квара,коју обухвата извор, проводник под напоном до   
           тачке квара и заштитни проводник између тачке квара и извора у омима(Ω). 
  Is …. струја која обезбеђује деловање заштитног уређаја са аутоматским  
            искључењем напајања у времену 0.4 секунде за монофазно напајање 230V 
            и 0.2 секунди за трофазно напајање 400V 
  Uo.....називни напон према земљи у волтима 230V 
Ж.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ 
Код извођења ел.инсталација ове врсте морају се код паралелног полагања 

обезбедити потребна мин. одстојања од других инсталација: 
– електроенергетски водови се полажу на 30 cm од таванице 
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– водови за сигнализацију и друге сигурносне системе се полажу на 20 cm од 
– таванице 
– телефонски водови се полажу на 10 cm од таванице 
– код уградње водова у заштитним цевима размак између појединих инсталација 

треба да је мин 5 cm. 
– разводне кутије за поједине врсте инсталација се постављају по правилу једна 

према другој косо под углом од 45 степени. 
– на местима укрштања ТК водова са ЕЕ водовима, обезбедити укрштање под 

правим углом, а мин. растојање треба да је 10cm. Уколико то није могуће, треба 
поставити изолациони уметак дебљине 3mm. 

Сви метални делови телекомуникационих уређаја (разводних ормана, разделника и 
кабловских регала) морају бити уземљени. 

Отпор изолације положених ТК водова не сме бити испод минималних вредности 10 
МΩ. 

Инсталације слабе струје чине: 
– телефонске инсталације 
– инсталације рачунарске мреже 
– инсталације сигурносних система 

 
З.ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
По завршетку радова треба извршити преглед и испитивање ел.инсталација према 

чл. 192 и 193 „ПТН за електричне инсталације ниског напона”. Преглед и испитивање 
громобранских инсталација треба такође извршити сагласно „ПТН за заштиту објеката од 
атмосферских пражњења” и према стандарду SRPS EN 62305-1. 

О извршеном прегледу и испитивању ел. инсталација овлашћена организација 
издаје стручни налаз као доказ о исправности истих.  
 

ПОСЕБАН ПРИЛОГ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
Овим прилогом се разматрају опасности и штетности које се могу јавити при изради 

и коришћењу електричних инсталација као и начин њиховог отклањања. 
Предвиђеним техничким решењима,при правилном руковању и одржавању све 

опасности и штетности, се елиминишу. 
Могуће опасности које се могу појавити су: 
1.опасности од струје кратког споја 
2.опасности од преоптерећења 
3.опасности од превисоког напона додира 
4.опасност од изазивања пожара 
5.штетан утицај осветљености 
6.опасност од атмосферских пражњења 
7.опасност од продирања влаге,воде и прашине 
8.опасност код извођења радова и пуштања инсталација под напон 
 
1.Опасност од струје кратког споја 
Заштита се обезбеђује правилним димензиониасњем осигурача,чиме се постиже да 

у случају квара, кроз осигурач протекне знатно већа струја од номиналне струје 
осигурача, што изазива његово активирање (искључење), чиме струјно коло у квару остаје 
без напона.Одговарајући топљиви или аутоматски осигурачи се постављају на почетку 
сваког струјног кола, као и на местима промене пресека проводника, а њихова 
селективности гарантује да се кратак спој од места квара не може пренети даље у 
инсталације. 

2.Опасност од преоптерећења 
Од дужих преоптерећења, инсталација се штити правилним димензионисањем 

проводника и опреме која дозвољава краћа преоптерећења до прораде заштите. 
3.Опасност од електричног удара 
Опасност од електричног удара се отклања спровођењем мера у ТТ или ТN систем 

према SRPS HD 60364-4-41. 
4.Опасност од изазивања пожара 
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Опасност од изазивања пожара се отклања правилним димензионисањем опреме и 
водова, чиме се онемогућава прегревање, уз посебну пажњу код израде спојева у 
инсталацији, као могућих места варничења, што може довести до пожара. 

5.Утицај осветљености 
Правилним избором светиљки обезбеђује се квалитетно осветљење радних места 

чиме се гарантује правилно руковање опремом и инсталацијама. 
6.Опасност од атмосферског пражњења 
Заштита се обезбеђује израдом громобранске инсталације уз придржавање одредби 

стандарда SRPS EN 62305-1 и “ПТН за заштиту објеката од атмосферских пражњења” 
(сл.лист СРЈ бр.11/96) 

7.Опасност од продора влаге, воде и прашине 
Отклања се правилним извођењем механичке заштите опреме. 
8.Опасности код извођења радова и код пуштања под напон 
Код извођења радова извођач је дужан да се придржава пројектне документације и 

важећих прописа, уз коришћење заштитне опреме. 
Пре пуштања под напон, инсталација мора бити прегледана и испитана од стране 

овлашћене организације, уз добијање стручног налаза као доказ о исправности исте. 
Преглед и испитивање инсталација се врши према чл.192 и 193 “ПТН за 

ел.инсталације ниског напона”. 
 
Закључак 
Уз правилно коришћење и одржавање ел.инсталација и опреме од стране стручног и 

обученог особља, инсталације ће исправно и безбедно функционисати                           
 

3.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

На графичком прилогу бр.6 Синхрон план инсталација дате су трасе комуналне 
инфраструктуре са прикључењем на постојећу мрежу. 

Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области. 

 

ВОДОВОД И КАНЛИЗАЦИЈА  
 
Водовод 
 
 Постојеће стање 

На парцели КП 1467/1 КО Трешњевица предвића се реконструкција и доградња 
постојећег школског комплекса у Трешњевици. На предметној парцели није постојао 
изведен прикључак градске воде у надлежности ЈКП „Букуља“ Аранђеловац. Постојећи 
објекат се снабдева из сеоског водовода, који се пружа од каптираног изворишта код 
„Алексића кривине„. Постојећи објекат снабдева школу, као и амбуланту и још пар 
објеката који се налазе у близини. Осим овог изворишта, на предметној локацији се 
налази и бунар са хидрофорском станицом који није у функцији. Од изворишта на 
„Алексића кривини“ до предметног комплекса изведена је водоводна цев од полиетилена 
пречника Ø 50 милиметра. Притисак на месту прикључења износи око 5 бара, с обзиром 
да је висинска разлика између предметне локације и поменутог изворишта 50 метара. 
 
 Планирано стање 

За потребе снабдевања водом школског комплекса у Трешњевици потребно је 
изградити резервоар за воду. Предметни резервоар димензионисати тако да задовољи 
потребе за снабдевање пијаћом водом објеката на предметној парцели (школа, 
амбуланта, породична кућа, тоалет, чесма), као и да задовољи потребне количине воде  
за гашење пожара. Запремина планираног резервоара не сме бити мања од количине 15 
l/s која је потребна за гашење пожара у трајању од 2 часа - минимално 108 литара. 

Планирати уградњу префабрикованог пластичног резервоара за воду. Положај 
резервоара предвиђен је непосредно у близини спортских терена, према графичкој 
документацији. Тип и величину резервоара за воду одабрати у техничкој документацији.  
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Развод санитарне воде водити минималним пречницима према графичкој 
документацији (Ø 50, Ø 40 и Ø 32 милиметра)  док минималан пречник развода 
хидрантске мреже планирати од полиетиленских цеви пречника Ø 110 милиметра. 

Такође, за потребе противпожарне заштите, предвиђена је спољна и унутрашња 
хидрантска мрежа. Све водоводне инсталације изван објекта су од полиетиленских цеви.  

Хидрантска мрежа се гради по Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91). Мимимални притисак на 
хидрантима спољне и унутрашње мреже не може бити мањи од 2,5 bar. Спољна 
хидрантска мрежа мора бити прстенаста, пречника минимално Ø110mm. Хидранти су 
надземни Ø80mm, а растојање између хидраната не може бити веће од 80m. Најмање 
растојање од зида објекта до хидраната не може бити мање од 5m. И спољна и 
унутрашња хидрантска мрежа морају имати одговарајуће металне ормане за смештај 
припадајуће опреме. 
 
Фекална канализација 
 

Постојеће стање 
На предметној парцели потребно је реконструисати комплетан развод фекалне 

канализације.  
 

Планирано стање 
Изводе из објеката планирати од ПВЦ цеви пречника Ø160 mm. Из објекта школе 

планирају се три извода фекалне канализације. Од осталих објеката (амбуланта, кућа, 
тоалет, чесма) планирати по један извод. На местима скретања трасе, прикључења и 
сабирање више цевовода, планирати изградњу ревизионих окана.  

 
За фекалну канализацију планиране су цеви од пластичних материјала (ПВЦ, ПЕ 

или сличне), а њихова класа (отпорност на механичке утицаје) је условљена начином 
уградње и теменим оптерећењима. 

Условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац не постоји планирана фекална канализација. 
Из ових разлога се за разматрано подручје предлаже изградња тзв „мини“ постројења за 
пречишћавање отпадних вода, која се користе у објектима,  зонамa, местима или 
деловима насеља која се налазе далеко од градске инфраструктуре и канализационе 
мреже, тако да се отпадне воде испуштају директно у природни реципијент или у тло. 
Овакав тип постројења примењује се за домаћинства, викендице, кампове, хотеле, 
угоститељске објекте, школе, фабрике, села, мања насеља и др. 
 Димензионисање и одабир „мини“ постројења извршити на основу броја 
еквивалентних становника који би били везани на ово постројење. У овом случају одабир 
„мини“ постројења димензионисати на еквивалентни број становника, у овом случају 300. 
Запремина „мини“ постројења не сме бити мања од 30 m3. 

Унутар подручја обухваћеним планом предвиђа се изградња „мини“ постројења за 
пречишћавање отпадних вода, условљено конфигурацијом терена.  
 
Атмосферска канализација 
 

Постојеће стање 
На предметној локацији не постоји изграђена јавна атмосферска канализација 
 
Планирано стање 

Како не постоје услови за испуштање атмосферске воде са парцеле КП 1467/1 
КОТрешњевица у уличу атмосферску канализацију, воду са кровних и бетонских 
површина испустити слободно на зелене површине.  
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 Правила грађења  
 
Водоводна и хидрантска мрежа 
Водоводна мрежа се морају трасирати тако:  
- Да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта  
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и 

објекте  
- Минимална дубина укопавања цеви водовода и хидрантске мреже је 0,8 m 

од врха цеви до коте терена, односно тако да цев буде заштићена од 
дејства мраза и саобраћајног оптерећења  

- Минимално растојање цеви од темеља објекта је 0,5m. 
- Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим 

инсталацијама износи:  
o међусобно водовод и канализација 0,4m  
o до електричних и телефонских каблова 0,5m  

- Минимално растојање при укрштању са другим инсталацијама је 0,3м 
- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод 

електричних каблова при укрштању.  
- Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које 

одреди надлежно јавно комунално предузеће  
- Избор материјала за израду прикључка водовода као и водомерног шахта 

врши се уз услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа  
- Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати 

прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља 
уз регулациону линију, односно ограду. 

- Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са 
мрежама другог система: хидрофори, бунари, пумпе, резервоар и др, на 
начин којим би се створила могућност уласка воде из тог система у јавну 
водоводну мрежу.  

- Прикључак на водоводну мрежу и унутрашње инсталације водовода 
детаљно ће бити разрађене кроз техничку документацију. 

- Опрема која се уграђује мора да задовољи све прописане стандарде и 
поседује атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих  

- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом 
водовода и канализације.  

 

3.3. ЕЛЕКТРОНСКО КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 Постојеће стање ТК објеката 

На подручју обухваћеним урбанистичким пројектом за реконструкцију постојећег 
објекта школе на к.п. бр. 1467/1 и 1468/1 КО Г.Трешњевица непостоји телекомуникациона 
инфраструктура. 
 

3.4. ТОПЛИФИКАЦИЈА 
 

 У оквиру предметног комплекса не постоји изграђен дистрибутивни гасовод. 
У постојећем објекту школе постоји котларница на чврсто гориво из које се објекат 

снабдевао топлотном енергијом. У складу са повећањем капацитета објекта постојећа 
инсталација не задовољава услове за потребном топлотном енергијом.  

Пројектним решењем предвиђена је доградња нове котларнице уз објекат школе а 
остава за огрев планирана је у источном делу парцеле. 

Услови за израду машинских инсталација биће дета пројектном документацијом. 
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4. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ  УСЛОВИ 
 

Конкретне услове о начину, врсти и дубини фундирања, дефинисати одговарајућим 
геотехничким елаборатима и детаљним геотехничким истраживањима, у оквиру наредних 
фаза пројектовања. 

Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава уз предходну проверу  

инжињерско-геолошких услова. 

Објекат се налази у II грађевинској климатској зони и VIII сеизмичкој зони. 
 

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 

ЉУДИ 
 

Обавеза је придржавања свих правила заштите и унапређења животне средине и 
природе (на основу планова вишег реда и Закона о заштити животне средине - „Службени 
гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и 14/2016), за подручје 
обухвата пројекта како током изградње, тако и у периоду трајне намене која ће уследити 
после изградње.  

У циљу заштите животне средине потребно је урбанистичким и грађевинско-
техничким мерама елиминисати или свести на минималну меру, присутне штетне утицаје. 

Није дозвољена изградња која може да, на било који начин, угрози животну средину, 
сам објекат и објекте и функционисање суседних парцела. 

Сав вишак материјала, отпад и сл. настао током изградње одмах уклањати са 
локације. Депоновање отпада се мора обавити под условима надлежне комуналне 
службе. 

За одлагање комуналног отпада планирани су контејнери у оквиру посебног 
ограђеног простора. Паркинг простори оивичени су зеленилом које делимично штити од 
буке и аерозагађења.  

На основу члана 14. и 15. Закона о заштити животне средине и других одредби које 
се односе на заштиту животне средине, прописани су услови које је неопходно 
испоштовати у процесу прибављања техничке документације и изградње објеката и 
простора: 
– Интерне саобраћајнице и објекте инфраструктуре пројектовати и изградити у складу 

са важећим нормама и стандардима за ту врсту и намену објекта. 
– Дуж саобраћајнице и око паркинг површине формирати зеленило у функцији 

смањења утицаја буке и аерозагањења и извршити у складу са планираном 
наменом. 

 
Заштита земљишта 
    У циљу заштите земљишта од деловања отпадних материја, неопходно је 

организовати контролу појаве штетних отпадних материја, њихово сакупљање, уклањање 
и брзо превођење у нешкодљиво стање. 

  Забрана неконтролисаног депоновања свих врста отпада. 
  Обновити постојеће и образовати нове зелене површине, садњом адекватних биљних 

врста.  
 
Заштита ваздуха 
   Потребно је формирати одговарајуће заштитне зелене засаде почевши од травног 

покривача, преко шибља  и дрвећа чиме ће се обезбедити функционалност зеленила, у 
смислу заштите, током читаве године. 

 
Заштита вода  
    Кроз предметни комплекс и у његовој непосредној близини нема водотокова. 
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Правила заштите од буке 
Највиши нивои дозвољене буке утврђени су Правилником о методологији за 

одређивање акустичних зона („Службени гласник РС“ бр.72/10). На подручју се не очекује 
повећан ниво буке. 

    Код садржаја који могу да представљају изворе буке не могу бити прекорачени 
дозвољени нивои буке и мора се поштовати Закон о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник РС", бр.36/2009 и 88/2010). 

 
Сакупљање и одношење чврстог комуналног отпада 
   Тачан број контејнера ће се одредити техничком документацијом. Осим стандардних 

контејнера могу се поставити и друге врсте контејнера, за одвајање отпада по врстама. 
Сви контејнери и канте морају имати исправне поклопце и морају бити затворени. 
  

Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања 
   Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем 

превентивних и заштитних мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних 
метеоролошких појава. 

   Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених" 
појасева, прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и асфалтним коловозом и 
појачаним одржавањем путева, обезбедиће се доступност простора у периоду трајања и 
отклањања последица елементарних непогода. 

   Заштита  људи и материјалних добара обезбеђује се планирањем и дефинисањем 
обавезе у складу са постојећом просторно - планском и законском регулативом: 

 Законом о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 45/91;48/94 и 116/2007); 

 Законом о ванредним ситуацијама  ("Службени гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 
измена) ; 

 Уредба о организовању и функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС" 
бр. 21/92). 

 
Заштита од земљотреса 
Подручје Урбанистичког пројекта налази се у сеизмичкој зони од  8° МСK скале.  
У циљу заштите од земљотреса објекти морају бити категорисани и реализовани у 

складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 52/90). 

 
Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
У циљу заштите од пожара предвиђају се следећи услови: 
     Заштиту од пожара спровести  свим потребним мерама тако да се превентивно 

обезбеди немогућност ширења пожара, а у складу са свим важећим прописима из те 
области, као и са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09, 20/15 
и 87/2018); 
          У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, 
потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија од стране 
надлежног органа Министарства у поступку израде идејног решења за изградњу објеката, 
на основу којег ће се сагледати конкретни објекти, техничка решења, безбедносна 
растојања,...у складу са Уредбом о локацијским условима ("Службени гласник PC", 32/15, 
114/15 и 117/2017). 

 
Заштита од акцидената 
      Спречавање ациденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење 

превентивних мера и мера строгог надзора и контроле. 
      Надзор, правилни начин руковања у складу са важећим прописима и контрола, 

основни су предуслови за спречавање могућих акцидената. 
 
Заштита од јонизујућег зрачења 
Заштита од јонизујућег зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и 

заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове 
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коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при 
планирању, коришћењу и уређењу простора. 

У зонама повећане осетљивости морају бити испоштована ограничења изложености 
становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према 
Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 

Заштита од утицаја електромагнетног поља  је предвиђена применом заштитних мера 
приликом паралелног вођења и укрштања са енергетским водовима као и извођењем 
уземљења арматуре каблова на оба краја. 
 

6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 
 

На основу услова Завода за заштиту природе, за потребе израде Просторног плана 
општине Аранђеловац, на подручју Урбанистичког пројекта не постоје подаци о 
заштићеним природним добрима. Међутим, планом је утврђена обавеза извођача радова, 
да уколико у току радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петрографске појаве за које се предпоставља да имају својства природног добра, сходно 
Закону о заштити животне средине, обавести Завод за заштиту природе Србије и да 
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

На подручју плана не постоје подаци о остатацима материјалне културе као ни 
грађевинског фонда са споменичким вредностима.  

Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да прекине радове и обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да 
се сачува на месту и у положају у ком је откривен (Закон о културним добрима "Службени  
гласник" бр.71/94). 

 

7. ИДЕЈНА УРБАНИСТИЧКА И АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА 

ОБЈЕКАТА СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта планирана је: 

 изградња саобраћајних површина; 

 изградња интерних пешачких површина; 

 изградња паркинг простора;  

 изградња простора за одлагање смећа; 

 изградња толета 

 остава за огрев 

 спортских терена и игралишта 

 изградња техничке инфраструктуре; 

 постављање мобилијара, опреме. 
 

 ОГРАДА КОМПЛЕКСА  

 ОГРАДА КОМПЛЕКСА СА КАПИЈАМА  

Ограђује се цео комплекс школе транспарентном оградом, или комбинацијом 
зиданог парапета и транспарентне ограде. Укупна максимална висина ограде је 1,5 m, док 
је парапет максимално висок 60 cm.  Улазне капије, пешачке и колске се отварају ка 
унутрашњости парцеле. 

 
Дозвољено је ограђивање спортских терена и коришћење бленди. Ограда мора бити 

транспарентна, максималне висине 4 m. 
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Примери ограде: 

    

 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

У централном делу комплекса, поред зграде школе планирано је дечије игралиште које 
би служило свој млађој деци а посебно деци . Површина дечијег игралишта је око 320 m2.  

Игралиште мора да буде безбедно за коришћење од квалитетних материјала. Справе 
морају да буду без оштрих ивица. Подлога треба да буде мекана и еластична, брзо 
оцедива. 
 
Примери: 

  
 
 

 ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА 

Планира се постављање клупа за седење дуж пешачких стаза у целом комплексу 
школе. Уз клупе планира се и постављање канти за отпадке.  

Информационе табле, се постављају у зонама улаза у комплекс. Димензје 
информационе табле су максимално 1 x 1,5m висне 2 m. 
 
Примери: 

        
 

 СПОРТСКИ САДРЖАЈИ 
   

У оквиру спортских садржаја планирана је изградња  терена за кошарку и рукомет. 
Уз терен за рукомет постављају се АБ трибине у три реда, на које се монтирају ПВЦ 
седишта. 
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У оквиру садржаја за одмор и забаву планирана је изградња стаза које би биле 
опремљене урбаним мобилијаром, дечије игралиште као и фонтана са седењем. 

Игралиште изградити у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта 
(„Службени гласник РС“, бр.41/19). 

 
Правила регулације за рукомет (препоручено): 

 димензије терена: 22х40m 

 површина терена: 800m2 

 завршна облога терена: асфалт, бетон или друга савремена подлога 

 извршити обележавање спортских терена 

 оријентација терена: север-југ 
Правила регулације за кошарку (препоручено): 

 димензије терена: 28х15m 

 површина терена: 420m2 

 завршна облога терена: аспфалт, бетон или друга савремена подлога 

 оријентација терена: север-југ 

  

 ИЗГРАДЊА ПРОСТОРА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

Као на графичком прилогу бр.4 „Регулационо и нивелационо план“ планиран је простор 
за одлагање смећа у виду платоа. Плато је бетонски са потребним падовима и системом 
за одвод површинских вода. Површина бетонског платоа је око 30m2 и на њој се планира 
смештај контејнера за комунално смеће и амбалажни отпад. Површина за одлагање 
смећа мора бити носива и глатка, на нивоу прилазног пута.  

Простор планиран за смештај платоа са контејнерима за смеће се ограђује оградом, 
како би се спречило евентуално разношење смећа и отицање површинских вода. Ограда 
је укупне висине до 1,4 m (бетонски зид, зид са бетонским подестом и жицом  и сл.). Сав 
слободан простор око платоа се одржава као зелена површина са високим и ниским 
растињем и обавезним жбунастим засадима уз ограду као визуелна баријера. 

За одвожење смећа надлежно је локално комунално предузеће.  

Тип контејнера у који се износи смеће одређује комунално предузеће. Тачан број 
контејнера ће се одредити техничком документацијом. Осим стандардних контејнера могу 
се поставити и друге врсте контејнера, за одвајање отпада по врстама, али сви 
контејнери и канте морају имати исправне поклопце и морају бити затворени. 

 
 

Примери: 

     
 

 ЗГРАДА ШКОЛЕ 
   

У графичком делу УП приказано је идејно решење објекта и организација унутар 
објекта. Идејно решење је рађено према пројектном задатку, технолошким подацима и 
подлогама. Објекат је пројектован у складу са наменом – школа у природи. Идејно 
решење је израдио биро за ројектовање Хидро Топ Топола. 

Овим урбанистичким пројектом предложено је идејно решење комплекса које није 
обавезујуће, односно дозвољена су одступања кроз израду пројектне документације 
(пројекат за грађевинску дозволу), уз поштовање дозвољених урбанистичких параметара. 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШКОЛСКОГ КОМПЛЕКСА У 
TРЕШЊЕВИЦИ, НА КП. БР. 1467/1 и 1468/1 К.О. Г. ТРЕШЊЕВИЦА 

 
 

35 

Планира се изградња комплекса школе у Г.Трешњевици. 
 
o АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  

o Концепција и обликовање објекта 

 Основни концепт 
Укупна површина комплекса износи 0,8098 hа. 
У оквиру Комплекса школе, предвиђена је реконструција и доградња објекта као и 

изградња пратећих садржаја како би се могао реализовати програм „Школа у природи”, 
настава ван школе и учионица. Настава у природи је специфичан облик наставе 

коме су додати и рекреативни садржаји. 
Предвиђена је изградња објеката за следеће активности: 
• Рукометно игралиште 
• Кошаркашки терен 
• Остале спортско рекреативни садржаји за децу школског узраста. 
Постојећа школа има корисне површине око 600 m2 приземна је и потребно је 

модернизовати и опремити савременом опремом, првенствено санитаријом. 
Нови објекат након реконструкције и доградње има бруто површину од 1.536 m2 

Пројектовани објекат је спратности По+П+1. У подруму школе налази се кухиња са 
трпезаријом и пратећим садржајем, на приземљу се налазе учионице док су на спратној 
етажи смештајне јединице за 60 корисника. 

 

 Конструкција објекта 
У статичком смислу постојећи објекат је изведен као зидани са носећим масивним 

зидовима од опеке дебљине зидова 33cm и 45cm и са међуспратном конструкцијом – 
“кара” таван. 

Кровна конструкција је класична дрвена конструкција са црепом као кровним 
покривачем. 

Визуелним прегледом на лицу места је утврђено да је неопходно подбетонирати 
темељне траке у циљу повећања носивости објекта. Пројектом је предвиђено да се 
изведу нови АБ стубови темељени на бетонским стопама. 

Распоред темељних стопа и стубова је приказан графички на основи темеља. 
Оптерећења која су узета у обзир приликом прорачуна конструкције условљена су 

географским положајем и наменом објекта и то у свему према важећим прописима. 
Степениште је армирано-бетонск. 
Сопствена тежина и стална оптерећења на објекту узета су на бази стварних 

запреминских тежина елемената конструкције. 
Корисна оптерећеја на објекту третирана су на следећи начин : 
• Оптерећење снег (1.0 кN/m2 хоризонталне површине крова ) 
• Оптерећење ветром није меродавно пошто објекат припада 8. МСK зони  
Сеизмичким прорачуном објекат је третиран за 8. МСK зону. 
Како објекат припада 8. МСK зони није рађен сеизмички прорачун већ су 

конструктивни елементи усвојени према правилнику. 
Главну носећу конструкцију дограђеног дела објекта чине масивни зидови од 

опеке дебљине 25cm, са АБ међуспратном таваницом д=20cm, а конструкција је 
ојачана АБ вертикалним и хоризонталним серклажима за које је усвојена 

конструктивна 
арматура према правилнику. Гредни носачи у зависности од припадајућег 

оптерећења, положаја и распона имају различите димензије и као такве су и третиране 
у оквиру статичког прорачуна. 

Све горе поменуте АБ елементе треба израдити са марком бетона МБ30. 
Кровна конструкција објекта предвиђена је као дрвена од чамове грађе друге 

класе. Адекватно анкеровање дрвених елемената оствариће се анкерима у виду петљи 
који се постављају приликом бетонирања хоризонталних серклажа у нивоу крова. 

Димензије елемената кровне конструкције дати су у оквиру статичког прорачуна. 
Темељење објекта дограђеног дела предвиђено је на АБ тракастим темељима. 

Сеизмичким прорачуном објекат је третиран за 8. МЦС зону. 
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 Спољна обрада 
- Све спољне површине зидова су обрађене Бавалит фасадом К-Пласт Фулл 

Карбонит чија је основа камена вуна д= 10 cm, класе реакције на пожар минимум А2-
с1,д0, према СПРС ЕН 13501-1. 

- Сокла објекта је обрађена природним каменом. 
- Кровни покривач је цреп. 
Столарија и браварија: 
-Предвиђена је столарија од ПВЦ профила, са термоизолационим стаклом. 
 

 Унутрашња обрада 
- Зидови 
- Сви унутрашњи зидови се малтеришу, глетују и боје полудиспрезијом 2x боје по 
избору инвеститора. 
Зидови санитарних чворова се облажу керамичким плочицама И класе по избору 
инвеститора до висине х=2.00m. 
Зидови ходника се малтеришу, глетују и боје акрилним водоперивим бојама до 

висине х=1.80m, а до плафона полудисперзивним бојама.. 
- Подови 
Као завршни под у санитарним чворовима предвиђена је цементна кошуљица и 

керамиче плочице, у ходницима је гранитна керамика, а у учионицама и собама ПВЦ 
под. 

- Плафони 
Сви плафони су малтерисани кречним или продужним малтером, у зависности од 

намене просторија 
- Столарија 

Предвидјена је набавка и уградња столарија од ПВЦ профила у белој боји. 
 

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

У циљу обезбеђења ефикасног кориђшћења енергије и утврђивања испуњености 
услова енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда Елабората ЕЕ у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда. 
 

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 
 

Рекапитулација нето површина 

Етажа -01        00 +01 Укупно нето 
 Укупно нето 
A+B 

Објекат 
школе 

144,24     485.06 592,60         1221,90 

1249,23 m2 Објекат 
толета са 
оставом 

-- 27.33 -- 27,33 

 

Рекапитулација бруто површина 

Етажа -01     00 +01  Укупно бруто 
 Укупно 
бруто А+Б 

Објекат  188,00 562,00 680,00      1430,00 

1464,73 m2 
Објекат 
толета са 
оставом 

-- 34,73 --          34,73 

 

Укупно  БРГП 
објекта 

1430.00+34.73 = 1464.73 m2 
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8. БИЛАНС ПОВРШИНА 

 
Биланс површина за цео обухват УП 

намена 

Планирано  
БРГП 
(m²) 

планирана 
површина  
под 
објектима 
(m²) 

макс. 
спра- 
тност 

Индекс  
заузетост
и 

 
Индекс  
изграђености 

комплекс 
школе у 
природи 

1522,42 576,21 По+П+1 13,45 0,35 

 
Биланс површина по начину уређења и коришћења у обухвату урбанистичке разраде 
 

планирана намена 
Површина  у 

обухвату УП (m2) 

Реконструисани објекат школе 1430 

Толет  18,71 

Остава за огрев 16,52 

Пешачке површине 1567 

Спортски терени 1743 

Отворене учионице 75,00 

Анфитеатар  3,1 

Простор за одлагање отпада 8,54 

Постојећа амбуланта 145,06 

Постојећа кућа за доктора 57,79 

Паркинг са саобраћајницом 648,71 

прикључак на државни пут 357,95 

зеленило 4680 

УКУПНО                           10750 

 

 

9. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Дозвољена је могућност фазне реализације комплекса како објекaта тако и фазног 
спровођења саобраћајницe тако да свака од фаза мора представљати функционалну 
целину. Овим пројектом омогућава се да се, даљом разрадом саобраћајних решења, кроз 
пројектну документацију, могу унапредити (мењати) предложена решења све у циљу 
побољшања саобраћајних ефеката и рационализације трошкова изградње.  
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IV СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

Урбанистичким пројектом извршена је урбанистичко – архитектонска разрада 
локације и преиспитани су и дефинисани урбанистички параметри у складу са програмом 
јавне службе, у свему према правном и планском основу за израду предметног 
Урбанистичког пројекта.  

Идејно решење објекта и партерног уређења представља функционалну и 
просторну проверу могућности изградње. У даљим фазама пројектовања могућа је 
прерасподела и измена огранизације простора у оквиру постигнутих габарита, волумена, 
прописаних норматива и дозвољених урбанистичких параметара. Овај Урбанистички 
пројекат, са мишљењем Комисије за планове, представља основ за потврђивање.  

Овај урбанистички пројекат представља правни и урбанистички основ за 
уређење и изградњу предметног подучја, сагласно одредбама Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19- др закон и 9/20) и 
основ за издавање локацијских услова. 

 
o САСТАВНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

 Графички део урбанистичког пројекта 
 

1. Катастарско-топографски план са границом урбанистичког пројекта ................. Р 1:500 
2. Приказ ширег окружења  ..................................................................................... Р 1:5000 
3. Ситуациони приказ зоне изградње........................................................................ Р 1:500 
4. Саобраћајно, регулационо и нивелационо решење ............................................ Р 1:500 
5. Партерно уређење ................................................................................................. Р 1:500 
6. Синхрон план инсталација .................................................................................... Р 1:500 
 

 Идејна архитектонска решења објеката ............................................................... Р 1:100 
 

 Документациони део урбанистичког пројекта 
 

Општа Документација 
o регистрација предузећа 
o решење о одређивању одговорног урбанисте 
o лиценца одговорног урбанисте 
o изјава одговорног урбанисте 

 

Документација Урбанистичког Пројекта 
1. Одељење за имовинско – правне односе, урбанизам, грађевинарство и 

стамбено – комуналне послове Аранђеловац, издало је Информацију о 
локацији број. 350-42/20-05 од 24.02.2020,  

2. Катастарско-топографски план предметне локације размере 1:500 оверен од 
биро Геопирамида д.о.о. Аранђеловац, 

3. Захтеви и услови и надлежних организација и институција 
4. Извештај Комисије за планове 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
1. Постојећa намена простора.....................................................................................Р 1:500 
2. Извод из Плана генералне регулације дела градског насеља Лазаревац......Р 1: 5 000 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОБРАЂИВАЧ: 
  

 Јадранка Каралић,  
дипл.инж.арх. 

одговорни урбаниста 
 
____________________________ 

 
____________________________ 

 


