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Број: 10-2019
Место: Бајина Башта
Датум: децембар 2019.године
На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 132/14, 83/2018, 145/14, 31/19 и 37/19) доносим:

РЕШЕЊЕ

О одређивању одговорних лица за израду урбанистичке документације за:
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – занатске столарске радионице на
кат. парц. бр. 1668/5 КО Црвица у Бајиној Башти, потес Поље
чији је инвеститор:
СПР "ВРАТА-РАДОВАНОВИЋ", Јернеја Копитара 5, Бајина Башта
За одговорног урбанисту урбанистичке документације одређује се: дипл.инг.арх. Ивана
Митровић, бр. лиценце 200 1450 14

Именовани у погледу стручне спреме и праксе задовољава прописане услове сходно Закону о
планирању и изградњи објеката.

ДИРЕКТОР
Милица Гобељић

.......................................................
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На основу Закона о планирању и изградњи објеката („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 132/14, 83/2018, 145/14, 31/19 и 37/19) доносим:

ИЗЈАВА

За: Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – занатске столарске радионице
на кат. парц. бр. 1668/5 КО Црвица у Бајиној Башти, потес Поље

чији су инвеститори: СПР "ВРАТА-РАДОВАНОВИЋ", Јернеја Копитара 5, Бајина Башта
Овим изјављујем да су приликом израде урбанистичке документације, а у складу са Законом о
планирању и изградњи објеката (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 и 37/19) и Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/19)
- Примењени важећи закони и прописи, правилници и стандарди из предметне области
- Пројекат урађен у складу са важећом планском документацијом.
- Пројекат урађен рачунски тачно и технички исправно

Одговорни урбаниста
дипл.инг.арх. Ивана Митровић,
бр. лиценце 200 1450 14

..................................................
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Испројектовати пословни објекат – занатску столарску радионицу на к.п.бр.1668/5 КО Црвица у
Бајиној Башти.
Планирани објекат је спратности П до П+Пк. Укупна бруто површина треба да износи око 650,0м2.
НАМЕНА:
Објекат организовати тако да се састоји од три дела:
1. административног са канцеларијама, улазним холом-салоном, гардеробом, кухињом и тоалетима
за запослене,
2. производног дела – занатске столарске радионице за производњу врата и прозора,
3. Магацина готових производа који је истовремено и изложбено-продајни део.
Предвиђени број запослених у објекту је максимално десет запослених радника.
ТЕХНОЛОГИЈА:

Део објекта који је планиран као производни, служио би за израду врата и прозора од
савремених материјала који се као полупроизводи уз минималну примену технологије само кроје
на меру и склапају у готове производе (врата од плоча и АЛ. прозори). Последњих година се за
израду ових производа у овој области користе савремени материјали који се у облику плоча,
ламелираног дрвета, панел плоча, оплемењеног медијапана меламин фолијама и фурниром,
Ал.профили за прозоре као полупроизводи великих индустријских постројења углавном из увоза,
у столарским радионицама само финално кроје на потребну меру и уз мању дораду склапају у
готов производ.
Производња која би се спроводила у оквиру простора столарске радионице на кат парцели бр.
1668/5 КО Црвица се базира на горе описаном принципу и комплетан производни процес би се
могао поделити у три целине или фазе:
I фаза. Набавка материјала: (МДФ плоча, облога за врата, МДФ или панелних оплемењених
профила за штокове и первајз лајсне – пресвучени меламин фолијом или фурниром идр.,
Ламелирано дрво, алуминијумски профили за прозоре, потребан припадајуи оков и шрафовска
роба). Набављени материјали би се депоновали унутар објекта у предвиђеном магацинском
простору.
II фаза. Кројење материјала (у којој се наведени материјали кроје и профилишу на елементе који
се даље склапају у готов производ. Оплемењени МДФ или готове облоге за врата се искрајају на
форматизеру на потребну меру, Елементи за штокове и первајзе се на кратилици
форматиратитају на потребну меру. Профилишу се отвори за оков и браве, Исецају се елементи
од АЛ профила за прозоре.)
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III Фаза Подразумева монтажу елемената – подсклопова у готов прозвод (кад је реч о вратима
искројени штокови врата се склапају у целину, вратно крило се окива и монтира на шток врата.
Кад је реч о Ал.прозорима искројени АЛ профили се склапају у готов производ –шток и крила
прозора који постављањем окова на њих постају једна целина. Застакљивање столарије се због
малог капацитета врши услужно у другом предузећу – СЗР Дијамант –Ужице.
Након склапања производи се лагерују у магацинском делу објекта где се уједно врши и
адекватно паковање за даљи транспорт и уградњу.
Комплетан производни процес би се спроводио унутар производног дела - столарске радионице
на савременим машинама које су минимални емитери буке и са затвореним системом
вентилације и отпрашивања.
Отпадни материјал настао током производње (комади дрвета и плоча) се лагерују на за то
предвиђене палете у магацинском простору и даље прослеђују предузећима које се баве
прерадом отпадних дрвених елемената и производњом пелета. Струготина и прашина настала у
процесу производње се затвореним вентилационим системом спроводи у метално спремиште и
даље дистрибуира предузећима које се баве прерадом отпадних дрвених елемената и
производњом палета. Отпадни метални делови (остатци метала и Ал. Профила) се лагерују у за
то предвиђен сандук у магацинском делу и касније прослеђују предузећу које се бави
рециклажом отпаних металних и Ал. материјала.
Важно је напоменути да би се у овој радионици правили производи који су саставни део сваког
дома и објекта у коме данас живе и раде људи и подразумева се да материјали од којих се
праве као и примена технологије приликом израде мора да задовољи све прописане стандарде и
законске норме односно да неће емитовати загађујуће материје мирисе и прашину, као ни
емитовати буку већу од дозвољене . Бука у животној средини у Републици Србији регулисана је
Законом о заштити од буке у животној средини.(сл. Гласник РС бр.36/2009 и 88/2010) и правилником о
акустичним зонама. Локација на којој се гради објекат спада у 4 и 5 акустичну зону у којима је
дозвољени дневни ниво буке 55-65 дб. ноћни 60-65 дб. Укупно емитовање буке из пројектованог
објекта неће прелазити дате вредности. (крећу се у распону од 35 до 45 дб.). Намера
инвеститора је да поменути објекат уради у складу са прописима као и да ничим не угрози
нормалан живот и здравље радника који раде у њему као и околног становништва, с обзиром на
то да се на предметној локацији налази и његово породично имање са породичном кућом.
Дакле, сама технологија не угрожава људе и животну средину – воду, ваздух, земљиште.
КОНТРУКЦИЈА
Објекат ће бити изграђен на лицу места, као армиранобетонска конструкција у административном делу и
као скелетна челична конструкција са термоизолационим негоривим панелима у производном делу.
ИНФРАСТРУКТУРА / ИНСТАЛАЦИЈЕ
У објекту су планиране
- електричне инсталације (захтевана снага 50kW)
- телекомуникационе инсталације (један прикључак)
- инсталације водовода (један прикључак)
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- канализације (водонепропусна септичка јама)
САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ
На парцели обезбедити довољан број паркинг места. Меродавна возила која ће саобраћати на парцели
су путничка возила, мања доставна возила и комби.
ЗЕЛЕНИЛО

Уз границу парцеле, према суседима, предвиђени су дрвореди као звучна и визуелна баријера.
За ту намену користити одрасле саднице cмарагдне тује (Thuja occidentalis) и саднице чемпреса
(Chamacyparis lawsoniana). Саднице садити на растојању од 60 цм. Како би растом формирале
потпун склоп и тако направиле природну визуелну и звучну баријеру са суседном парцелом. За
озелењавање осталог дворишног простора користити аутохтоне врсте лишћара високог и ниског
раста, као и четинара и шибља. (липа –Tilia parvifolia, јавор –Acer campestre, полегла клека –
Juniperus horizontalis). Приликом садње садница позицију стабала ускладити са инсталацијама,
уз обавезно поштовање минималне удаљености од одређених подземних и надземних
инсталација. Предвиђено зеленило не сме прелазити границу парцеле према суседима.
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Отпадни материјал настао током производње (комади дрвета и плоча) се лагерују на за то
предвиђене палете у магацинском простору и даље прослеђују предузећима које се баве
прерадом отпадних дрвених елемената и производњом пелета. Струготина и прашина настала у
процесу произ водње се затвореним вентилационим системом спроводи у метално спремиште и
даље дистрибуира предузећима које се баве прерадом отпадних дрвених елемената и
производњом пелета. Отпадни метални делови (остатци метала и Ал. Профила се лагерују у за
то предвиђен сандук у магацинском делу и касније прослеђују предузећу које се бави
рециклажом отпаних металних и Ал. материјала.
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1. Увод
1.1. Повод и циљ израде урбанистичког пројекта
Повод за приступање изради урбанистичког пројекта је захтев инвеститора, СПР "ВРАТАРАДОВАНОВИЋ", Јернеја Копитара 5 из Бајине Баште, за израду урбанистичког пројекта за
изградњу пословног објекта на к.п.бр.1668/5 КО Црвица, општина Бајина Башта. Како намена
пројектованог објекта спада у компатибилне намене за зону којој припада, према
планском основу је обавезна израда урбанистичког пројекта. Саставни део
урбанистичког пројекта је и Мишљење Комисије за планове општине Бајина Башта под
бројем 03 број:350-8/2019 од 05.04.2019.године.
Циљ израде урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације и провера
идејног решења у складу са Планом генералне регулације.
1.2 Правни и плански основ
Правни основ за израду овог урбанистичког пројекта садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 132/14, 83/2018, 145/14, 31/19 и 37/19).
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/19).
Плански основ за предметни урбанистички пројекат је:
- План генералне регулације Бајине Баште („Службени лист општине Бајина Башта“
број 4/2011, 4-1/2011, 6/2014, 9/2016 и 8/2017).

2. Опис локације и услови из важећег плана
2.1. Опис и обухват границе урбанистичког пројекта
Предметна локација се налази на катастарској парцели бр.1668/5 КО Црвица, општина Бајина
Башта, у непосредној близини пута Бајина Башта – Рогачица, који према ПГР-у представља
Државни пут другог реда бр.170.
За предметну локацију је, ради формирања грађевинске парцеле, урађен пројекат
препарцелације који је потврђен од стране Општинске управе Бајина Башта.
Површина грађевинске парцеле је 2100,00м2.
Парцела има излаз на јавну саобраћајну површину, саобраћајницу дефинисану Планом као
саобраћајница П79-79, преко кат.парц.бр.1668/7 КО Црвица, у ширини фронта од 111,00м.
Кат.парц.бр.1668/7 КО Црвица је према фактичком стању на терену приступни пут парцелама.
Терен на парцели је претежно раван, са благим континуалним нагибом од севера ка југу.
На парцели нема изграђених објеката.
На суседној парцели на северној страни, уз државни пут, налази се локално гробље. На суседној
парцели на источној страни су два објекта: стамбени објекат удаљен од границе парцеле 3,54,0м и мањи стамбени објекат удаљен око 0,7м до 0,9м од границе парцеле. Парцела са јужне
стране је неизграђена.
Граница урбанистичког пројекта назначена је на свим графичким прилозима урбанистичког дела
пројекта и описана геодетским тачкама.
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-Координате детаљних тачака кат.парцеле 1668/5 КО Црвица, чије су границе уједно и
границе обухвата УП-а.
Табела бр.1

ОПИС ШИРЕ ЛОКАЦИЈЕ: Уз Државни пут другог реда бр.170, у потезу од око 400м, налазе се
други пословно-производни објекти и ускуге, као што је приказано на графичком прилогу бр.01
(прерада дрвета, производња електричних стубова, ауто продаја).
За цео потез уз Државни пут је карактеристична тенденција изградње објеката комплатибилних
делатности (пословни и производни објекти и услужне делатности). Поред већ наведених и
мапираних, нешто даље су ресторани, млекара "Спасојевић" и други пословно производни
објекти дрвне прераде.
2.2. Приказ урбанистичких параметара из ПГР-а
Према Плану генералне регулације, предметна локација се налази у ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ 2 –
грађевинско подручје ван градског грађевинског земљишта, где је као претежна намена
предвиђено рурално становање.
За предметну локацију се примењују правила грађења за површине претежне намене рурално
становање.
Планиране претежне намене у овој типичној целини су породично становање, а дозвољене су
мешовито становање (становање са делатностима), дечје установе и здравство, мањи пословни
објекти и садржаји комерцијалне намене, занати и услуге, зелене и рекреативне и спортске
површине, јавне и саобраћајне површине, посебне намене и други компатибилни садржаји.
Дозвољени су пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима.
За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено-пословна и друга изградња, као и
изградња производних постројења, сервиса и заната.
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Компатибилне намене
Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне намене.
Међусобно компатибилне намене су становање, делатности, пословање, трговина,
угоститељство, занатство и услуге. Компатибилне са другим наменама су комунални и
саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, школе,
здравство, дечја заштита, образовање, култура и верски објекти.
Приказ урбанистичких параметара за зону из важећег Плана.
Табела бр.2.
Мин.
Мин.
ширина Индекс
Макс.
површина
фронта
заузетости
спратност
парцеле
"З" мах
4,0а

12,0м
за
слободностојеће
објекте

40%

П+2+Пк

Мин.
% Паркирање
зел. пов

30%

1ПМ/70м2
корисног
пословног
простора

* Саставни део Урбанистичког пројекта је Информација о локацији 03/1 број: Сл./2019 од
13.08.2019.

3. Правила грађења и уређења
3.1. Намена објекта и функционално решење
На предметној парцели предвиђа се изградња пословног објекта, спратности П до П+Пк, који је
пројектован у виду три функционална дела: администартивни, производни и магацински део.
Саставни део Урбанистичког пројекта је Мишљење Комисије за планове Општине Бајина Башта
у вези са компатибилности намене.
У предњем, првом делу објекта, ближе улици, предвиђен је административни део у
приземљу и поткровљу.
У приземљу су предвиђене следеће просторије:
- Улазни хол / салон
- Степениште
- Чајна кухиња са трпезаријом за запослене
- Гардероба за запослене
- Тоалети
У поткровљу су предвиђене канцеларије.
Други део објекта, који се простире само на нивоу приземља, по намени је столарска
радионица за прављење дрвених врата, док је трећи део пројектован као магацински и
изложбени простор готових производа.
Колски и пешачки приступи парцели пројектовани су на западном делу парцеле, са планиране
јавне саобраћајнице П79-79. Улаз у пословни део објекта је са северне стране, док је улаз у
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столарску радионицу и изложбени део и магацин са западне стране објекта. Тачне позиције
приступа парцели и улаза у објекат назначене су на ситуацији.
Одлагање смећа: На предметној парцели предвиђени су судови за одлагање смећа /два
контејнера/, запремине 1100литара и габарита димензија 1,2/1,37/1,45м, који су у непосредној
близини јавне саобраћајне површине што олакшава њихово периодично пражњење. Позиција је
означена у графичком прилогу Регулационо-нивелационо решење.
Поред обичног комуналног отпада, отпад настао у процесу производње се складишти у
магацинском делу простора, у посебним судовима који су за то намењени.
Отпадни материјал настао током производње (комади дрвета и плоча) се лагерују на за то
предвиђене палете у магацинском простору и даље прослеђују предузећима које се баве
прерадом отпадних дрвених елемената и производњом пелета. Струготина и прашина настала у
процесу произ водње се затвореним вентилационим системом спроводи у метално спремиште и
даље дистрибуира предузећима које се баве прерадом отпадних дрвених елемената и
производњом пелета. Отпадни метални делови (остатци метала и Ал. Профила се лагерују у за
то предвиђен сандук у магацинском делу и касније прослеђују предузећу које се бави
рециклажом отпаних металних и Ал. материјала.
Ограда: Планира се ограђивање парцеле транспарентном металном оградом са бетонском
соклом висине 0,3м. Укупна висина ограде је до 1,4м. Предвиђене су две металне клизне капије,
ширине око 5,0м, које се отварају са унутрашње стране, у оквиру парцеле.
3.2. Тип изградње
Објекат је по свом положају на парцели слободностојећи.
3.3. Регулација и нивелација
Објекат је смештен унутар зоне грађења која је дефинисана грађевинском линијом према
регулацији улице саобраћајнице П79-79 која се простире са западне стране, регулацији државног
пута са северне стране и грађевинским линијама према бочним и задњој граници парцеле.
Удаљење грађевинске линије од регулације саобраћајнице П79-79 износи мин. 3,0м, удаљење
грађевинске линије од регулације државног пута износи 10,0м, а од бочне и задње граница
парцеле мин.2,5м. Положај објекта је приказан на графичком прилогу бр. 4 – Ситуациононивелациони план са основом крова и приказом саобраћајног решења.
Објекат је спратности П до П+Пк. Планирана спратност је у складу са одредницама из важећег
плана. Висина венца вишег дела износи око 6,50м, а нижег дела око 4,20м. Висина слемена
нижег дела објекта је 5,50м, у односу на коту 0,00.
Нивелационо решење је дефинисано у складу са нивелетама саобраћајница и котама терена.
Планира се насипање терена на парцели како би био нешто виши од коте саобраћајнице. Кота
приземља објекта је око 0,2м виша у односу на терен. Кота ±0.00 одговара апсолутној коти
220,80мнв. Нивелација је приказана у графичком прилогу бр. 3 - Регулационо - нивелациони
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план са основом приземља и граф. прилогу бр. 4 – Регулационо-нивелациони план са основом
крова и приказом саобраћајног решења.

3.4. Урбанистички параметри
Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у зони за рурално становање дати су у следећој
табели:
Табела бр.3
Урбанистички
параметри
површина парцеле

Вредности задате ПГР-ом

Остварене вредности у
Урбанистичком пројекту

Мин. 4,0а

2100,0м2
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ширина фронта
парцеле

Мин. 12,0м
за слободностојеће објекте

111,0м

Индекс заузетости
"З"

Мах. 40%

27,24%
572,00м2

Спратност

Мах. П+2+Пк

П до П+Пк

% зелених површина

Мин. 30%

30,92%
649,47м2

% саобраћајних и
манипулативних
површина

-

39,28%
824,97m2

Паркирање

1ПМ/70м2 корисног пословног
простора

9 п.м.

Удаљење грађевинске Према државном путу 10,0м
од регулационе
линије
Према саобраћајници П79-79
мин.3,0м
Удаљење од бочних и Мин. 2,5м
задње границе
парцеле
БРГП објекта
-

Према државном путу 20,0м
Према саобраћајници П79-79
5,6м
Од задње границе 2,9м до 3,1м
Од бочних граница 10,0м и
48,5м
649,0м2

3.5. Прикључење на саобраћајну мрежу и стационарни саобраћај
Парцела има излаз на јавну саобраћајну површину, саобраћајницу П79-79, преко
кат.парц.бр.1668/7 КО Црвица, у ширини фронта од 111,00м. Кат.парц.бр.1668/7 КО Црвица је
према фактичком стању на терену приступни пут парцелама.
Ширина регулације саобраћајнице П79-79 износи 3,9м (3,5м + 0,2*2).
Главни колски улаз је лоциран на северозападној страни парцеле, од кога води интерна
једносмерна саобраћајница ширине око 5,0м ка излазу на југозападној страни парцеле. Улази на
парцелу су ширине 5,0м. Саобраћајно решење на парцели прилагођено је путничким возилима,
мањим доставним возилима и комбију.
Паркирање је предвиђено на парцели, на отвореном паркинг простору. Димензије паркинг места
су 2,5х5,0м за управно паркирање. Предвиђено је и једно паркинг места за особе са смањеном
способношћу кретања, димензија 5,9х5,0м.
Норматив за паркирање као и остварени број паркинг места дати су у следећој табели:
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Табела бр.4
Намена

Норматив

Потребан бр.
паркинг места

Пословање

1ПМ/70м2 корисног 578m2 – 9 п.м.
пословног простора

Остварено

9 п.м.

Новопројектовани застор је бетон и делом поплочање, са одговарајућом носивошћу и дебљином,
у складу са прописима и захтеваним саобраћајним оптерећењем које ће се даље дефинисати
кроз разраду пројекта.
Одвод кишнице решава се у оквиру парцеле. Вода се одводи преко сливника до незастрте
зелене површине на парцели.
Саобраћајно решење и начин паркирања су приказани на графичком прилогу бр. 4 Регулационо-нивелациони план са основом приземља и приказом саобраћајног решења.
* Саставни део пројекта су Технички услови издати од стране Општинске управе Бајина
Башта под бројем 05 број 400-316/2019 од 05.11.2019.године.
3.6. Зелене и слободне површине
На предметној парцели се предвиђа 33,24% (697,90м2) зелених површина.
Уз границу парцеле, према суседима, предвиђени су дрвореди као звучна и визуелна баријера.
За ту намену користити одрасле саднице cмарагдне тује (Thuja occidentalis) и саднице чемпреса
(Chamacyparis lawsoniana). Саднице садити на растојању од 60 цм. како би растом формирале
потпун склоп и тако направиле природну визуелну и звучну баријеру са суседном парцелом. За
озелењавање осталог дворишног простора користити аутохтоне врсте лишћара високог и ниског
раста, као и четинара и шибља. (липа –Tilia parvifolia, јавор –Acer campestre, полегла клека –
Juniperus horizontalis).
Приликом садње садница позицију стабала ускладити са инсталацијама, уз обавезно поштовање
минималне удаљености од одређених подземних и надземних инсталација. Предвиђено
зеленило неће прелазити границу парцеле према суседима.
Паркинге формирати од растер елемената.
3.7. Волумен и изглед објекта
Објекат је једноставне форме, у складу са својом наменом. Главни улаз у објекат је визуелно
наглашен већом стакленом површином. Кров је пројектован у виду плитког косог крова нагиба 9°.
Функционални делови, односно административни и магацински и радионички део, се применом
различите материјализације и колорита јасно очитавају на фасади.
Кровни покривач је ТР лим.
Фасада у делу са поткровљем je од импрегнираног дрвета у тоновима браон боје и од
термоизолационог стакла, панели су термоизолациони са облогом од пластифицираног лима.
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3.8. Комунална инфраструктура
3.8.1. Водоводна мрежа
У непосредној близини предметне локације постоји улични вод пречника ø125мм. Радни
притисак у мрежи се креће око 1,9 бара.
Планирани објекат је могуће прикључити на постојећу водоводну мрежу, све према условима
које издаје надлежно комунално предузеће.
Спој кућног прикључка на водоводну линију се изводи у правој линији, управно на њу, без
икаквих хоризонталних и вертикалних прелома на делу споја кућног прикључка.
Водомерни шахт предвидети на макс. 1,0м од регулације улице и обезбедити му несметан
приступ за одржавање и очитавање потрошње, ван колског приступа и места за паркирање.
У даљој разради пројекта биће анализирана потреба за пројектовањем хидрантске мреже.
*За услове прикључења на водоводну мрежу издати су услови број: 1607 од 12.11.2019.год. и
налазе се у документацији Урбанистичког пројекта.
3.8.2. Канализациона мрежа
На предметној локацији тренутно не постоји улични вод фекалне канализације, тако да објекат
није могуће прикључити на градску канализациону мрежу.
На парцели се предвиђа водонепропусна септичка јама, одговарајућег капацитета, која ће се
периодично празнити. Септичка јама се поставља на прописаном удаљењу од суседне парцеле
2.5м и планираног објекта 5,0м. Омогућен је лак приступ септичкој јами ради периодичног
пражњења. Димензије септичке јаме су 1,1mx1,80mx2,0m.
На предметној локацији не постоји кишна канализација на коју би се објекат прикључио, па се
одвод кишнице решава одвођењем ка зеленој површини у оквиру парцеле.
*За услове прикључења на канализациону мрежу издати су услови број: 1607 од 12.11.2019.год.
и налазе се у документацији Урбанистичког пројекта.
3.8.3. Електроенергетска мрежа
Eлектричну инсталацију будућег објекта могуће је прикључити на електродистрибутивну мрежу
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", д.о.о., након стварања потребних техничких услова.
На приступачном месту на граници предметне кат.парцеле 1668/5 КО Црвица и ка.парцеле
притупног пута, предвидети слободан простор следећих димензија: ширине 850мм, висине
1800мм и дубине 220мм, за уградњу издвојеног ормана мерног места (ОММ) са смештеним
бројилом (мерном групом) за мерење потроћње електричне енергије пословног објекта.
ОММ ће садржати интегрисану кабловску прикључну кутију (прикључни део ОММ). За
смештајкабловске прикључне кутије обезбеђен је простор у оквиру димензија ОММ.
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За потребе прикључења предметног објекта на дистрибутивни систем електричне енергије,
неопходно је предвидети и обезбедити коридор за изградњу подземног нисконапонског вода
трасом дужине 350м са полагањем кабла РРОО-AS 4x150mm2 од стубне трансформаторске
станице до ОММ. Трафостаница ће бити изграђена на парцели број 1951/1 КО Црвица на основу
Уговора о изградњи недостајућих ЕЕО. Предлог трасе је приказан на ситуацији трасе. Траса
пролази преко кат.парцела 1951/1, 2608, 1788/3, 1788/2, 1668/7 и 1668/5 све КО Црвица.
За пролазак кабла испод пута предвидети кабловску канализацију – цеви пресека Ø100мм.
Ближи услови за пројектовање и прикључење биће прописани у редовно поступку спровођења
обједињене процедуре.
Ближи услови за пројектовање као и уговор за изградњи недоестајуће електроенергетске
инфраструктуре – (трафостанице) и прикључење на мрежу се потписује са извођачем „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА", д.о.о. и биће прописани у редовном поступку спровођења обједињене
процедуре. (Овај уговор се обавезно потписује са „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", д.о.о. и саставни је
део издатих услова у редовном поступку обједињене процедуре)
*У свему се придржавати услова „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", д.о.о.број Д.09.17-361561/1-2019 од
25.11.2019. год. који се налазе у документацији овог пројекта.
3.8.4. Телекомуникациона мрежа
У околини предметне локације постоје телекомуникациони каблови: ОК кабл и бакарни каблови
телекомуникационе мреже. Технички услови издати су од стране "Телекома Србије".
У зависности од позиције објекта на предметној парцели при пројектовању и изградњи не сме
доћи до угрожавања механичке стабилности и нарушавања техничких карактеристика постојећих
ТК објеката и каблова, нити до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја.
Пре прикључења објекта на ТК инфраструктуру, захтеве телекомуникационих услуга и број
корисника ускладити са техничком службом Телеком Србија –Бајина Башта. Потребно је кроз
пројектну документацију обезбедити адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог
редовног одржавања и евентуалних интервенција.
*У свему поштовати услове "Телекома Србије" а.д. бр. 490011/3-2019 од 15.11.2019. год. који су
саставни део документације овог пројекта.
3.8.5 Грејање
Пројектовани објекат имаће сопствени систем грејања на чврсто гориво. Предвиђена је
котларница у приземљу објекта. Планирано је грејање на пелет, који ће се складиштити у
врећама у делу магацина објекта. Пелет ће се петнаестодневно допремати, по потреби, без
складиштења већих количина.

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – столарска занатска радионица
на к.п.1668/5 КО Црвица у Бајиној Башти, потес Поље

4. Инжењерскогеолошки услови
За предметну парцелу урадити Инжењерскогеолошки елаборат, како би се проверили услови
изградње планираног објекта, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима
(Сл. гласник РС, бр. 101/15).
Објекат се налази у другој климатској зони, а у VII сеизмичкој зони.
Нивелацију изводити са минималним насипањима терена, пратећи природни нагиб.

5. Мере заштите
5.1. Заштита културних добара
На предметном подручју нема евидентираног културно-историјског наслеђа. Уколико се при
изградњи објекта наиђе на остатке културно историјског наслеђа, инвеститор је дужан да без
одлагања обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе.
5.2. Термичка заштита
Термичку заштиту предвидети у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (Сл.
гласник РС, бр. 61/11) тако да објекат задовољава минималну класу "Ц" из наведеног
правилника.
5.3. Заштита од пожара
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од
пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009 и бр.
20/2015) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката.
Објекту мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила
у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и других
техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.
Предвидети одговарајућу хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ бр. 39/91).
*Саставни део Урбанистичког пројекта је Мишљење које је издало Министарство
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, под бројем 09.31 број 217-16550/19 од
01.11.2019.год.
5.4 Заштита од елементарних непогода
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних непогода
(земљотреса, пожара, поплава), као и заштити животне средине, планирану изградњу спровести
уз примену одговарајућих просторних и грађевинско-техничких решења, у складу са законском
регулативом из тих области.
Мере заштите од земљотреса:
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Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са :

Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све
прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке
реонизације.

Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр. 39/64).
5.5. Заштита животне средине
Према Мишљењу које је прибављено, предметни Урбанистички пројекат не подлеже поступку
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину.
За реализацију планиране намене потребно је испунити следеће мере заштите животне средине:
- Предвидети контролисани прихвата зауљене атмосферске воде са свих манипулативних
површина и паркинга, пре упуштања у градску канализациону мрежу.
- Не планирати изградњу која би могла да наруши стање чинилаца животне средине у
окружењу (воду, ваздух, земљиште), основне услове живљења суседа и сигурност
суседних објеката.
- Не планирати складиштење отпада (опасног и неопасног), секундарних сировина и друге
делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку, вибрације или
непријатне мирисе.
*Мишљење Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове
Општинске управе Бајина Башта, 03 број: 501-81/2019 од 14.11.2019.год.

6. Спровођење урбанистичког пројекта
На основу члана 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/19), овај Урбанистички пројекат представља
основ за издавање Локацијских услова.

Одговорни урбаниста:

_______________________
Ивана Митровић д.и.а.
лиценца бр.200 1450 14
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