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Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А    УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 
 

 Копија катастарског плана за катастарске парцеле 8196/3 и 8196/5 КО Стапари, издата од стране 
Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Ужице, брoj 953-1/2019-101 од 
07.02.2019. год. 

 Извод из листа непокретности број 2050 издат од стране Републичког геодетског завода – Служба за 
катастар непокретности Ужице, брoj 953-1/2019-101, од .07.02.2019. године. 

 Решење Градоначелника града Ужица којим се овлашћује ЈП ''Ужице развој'' да уради Урбанистички 
пројекат у циљу реализације концепта уређења простора – Археолошки парк са репликом неолитског 
насеља у селу Стапари, Ужице, број II 633-3/19, од 25.01.2019. године. 

 Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде за грађевинску 
парцелу (парцела бр. 8196/3, 8196/5 на КО Стапари), Стапари бб, број 8М.1.0.0-Д-09.20-45252-19, од 
19.02.2019. године, које је издала ЕПС ''Дистрибуција'', Електропривреда Србије. 

 Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта, број 350-10/19, од 13.02.2019. године, које је издало 
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој. 

 Услови за израду Урбанистичког пројекта разраде катастарских парцела број 8196/3 и 8196/5 КО Стапари, 
ради изградње Археолошког парка у Ужицу, број 2/2019-199, од 18.02.2019. године, које је издало 
Акционарско друштво за управљање железничком инфраструктуром ''Инфраструктура железнице Србије'' 
Београд. 

 Технички услови за евакуацију комуналног отпада за потребе израде Урбанистичког пројекта на кат. 
парцели број 8196/3 и 8196/5 КО Стапари, ради изградње Археолошког парка, број 09.128/2-2019, од 
14.02.2019. године, које је издало ЈКП ''Биоктош''. 

 Услови заштите од пожара у поступку израде Урбанистичког пројекта, 09/32 број 217-2023/19, од 08.02.2019. 
године, које је издало Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Ужицу. 

 Решење 03 број 020-427/2, од 27.02.2019. године, које је издао Завод за заштиту природе Србије. 

 Одговор на захтев, број 0.3-191/2, од 14.02.2019. године, које је послало ЈКП ''Водовод''. 

 Услови број 1081/1, од 21.02.2019. године, које је издало Јавно водопривредно предузеће ''Србијаводе'' 
Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш. 

 Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације ради израде урбанистичког 
пројекта – за разраду кат. парцела број 8196/3 и 8196/5 КО Стапари, ради изградње Археолошког парка са 
репликом неолитског насеља у селу Стапари, Град Ужице, број 09-87/1, од 26.02.2019. године, које је 
издало Јавно предузеће ''Ужице развој''. 

 Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу ради израде урбанистичког пројекта – за 
разраду кат. парцела број 8196/3 и 8196/5 КО Стапари, ради изградње Археолошког парка са репликом 
неолитског насеља у селу Стапари, Град Ужице, број 09-87/2, од 26.02.2019. године, које је издало Јавно 
предузеће ''Ужице развој''. 

 Хидролошка студија великих вода реке Ђетиње у зони Археолошког парка (реплика неолитског насеља) у 
селу Стапари, Ужице  
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За одговорног урбанисту при изради урбанистичко-техничког документа УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ 
АРХЕОЛОШКОГ МУЗЕЈА У СЕЛУ СТАПАРИ,  УЖИЦЕ 

(кат.парцеле бр. 8196/3 и бр. 8196/5 КО Стапари) 

 

 

РУЖУ ПЕНЕЗИЋ, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0501 03 

 

 

Одговорни урбаниста ће приликом израде техничке документације поступати у свему према одредбама Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) 

 

 

Директор 

 

------------------------------------------ 

Никола Максимовић, дипл.инж.маш. 
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За одговорног пројектанта при изради техничког документа – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АРХЕОЛОШКОГ 
МУЗЕЈА У СЕЛУ СТАПАРИ,  УЖИЦЕ 

(кат.парцеле бр. 8196/3 и бр. 8196/5 КО Стапари) 

  

 

одређујем: 

 

 

 ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ  дипл.инж.арх., лиценца број 300 H221 09 

 

Одговорни пројектант ће приликом израде техничке документације поступати у свему према одредбама Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) 
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Т Е К С Т У А Л Н И  Д Е О  
 

Град Ужице у партнерству са Градом Тузла, Општином Милићи и Уметничком школом из Ужица, кроз 
ефикасну сарадњу на ревитализацији културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, 
допринеће унапређењу културног идентитета прекограничног подручја током 18 месеци спровођења 
Пројекта.  
Финансирање и реализација пројекта одвија се у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија - Босна 
и Херцеговина из Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАII), преко Сектора за уговарање 
и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) Министарства финансија Републике Србије.  
Изградњом археолошког музеја из доба неолита у кањону реке Ђетиње у Ужицу и унапређењем садржаја 
постојећег археолошког парка - неолитског сојеничког насеља Паноника и Геолошког музеја у Тузли, тежи 
се очувању и туристичкој промоцији културног и историјског наслеђа градова Ужице и Тузла из периода 
неолита.  
Циљ израде Урбанистичког пројекта је , да се кроз урбанистичко-архитектонску разраде  локације, створе 
услови за исходовање дозвола, а у складу са важећом планском документацијом, правилима грађења, 
уређења и заштите простора, чиме се стварају могућности за реализацију  Архелошког музеја на 
предметном локалитету.  
   
 

I       ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за разраду кат. парцела бр.8196/3 и 8196/5 КО Стапари 
ради изградње археолошког парка са репликом неолитског насеља у селу Стапари, град Ужице (у даљем 
тексту: Урбанистички пројекат) садржан је у:  

- Закону о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),  

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015 од 20.07.2015.г.). 

Плански основ представља Просторни план града Ужица  („Сл. лист града Ужица“ бр.22/2010); 

 

I 2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА 

Урбанистички пројекат је у обухвату Просторног плана града Ужица. Намена простора су шуме у 
приватном власништву, док је простор Стапарске бање у функцији туризма. Богат споменички фонд, 
етносоцијални мотиви, разноврсност природних туристичких мотива, знатна материјална база и веома 
повољан туристичко-географски положај омогућавају динамичан туристички развој, па град Ужице рачуна 
на многе облике туристичких кретања: културни, градски, транзитни, спортско-рекреативни, 
манифестациони, ловни и друге врсте туризма. Основне видове туризма на територији града 
представљају градски (пословни и манифестациони) и планински туризам. 
 

Две мање терме на простору села Стапари и Биоска омогућавају развој бањског туризма. Температура 
воде од 35,5˚C - 36,4˚C условљава лечилишну функцију што даље условљава изградњу објеката одређене 
намене, а самим тим је сврсисходније и потпуније задовољавати потражњу посетилаца. Близина планине 
Таре као будућег планинског здравствено-лечилишног центра пружа услове за комбиноваwе планинског и 
бањског туризма. У формирању туристичке понуде нису довољно заступљена културна туристичких 
кретања. 
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Недостају кружне туре са одабраном маршутом и програмом које би омогућиле туристима да у кратком 
периоду посете више различитих културних мотива у ужој и широј околини Ужица. 
Ако се ова туристичка кретања добро организују могу дати велики приход туризму, посебно што се 
излетничка зона сваким даном шири уз модерније саобраћајнице и удобан превоз.  
По правилу се разрада већих комплекса овог типа ради кроз одговарајућу урбанистичку разраду (на нивоу 
Плана детаљне регулације, односно Урбанистичког пројекта). 

Врста објекта препорука  ии из Напомена 

Апартманско становање П+1+Пк 0,6 30%  
Хотели П+4+Пк 2,0 50%  
Комерцијални П+1+Пк 0,8 50%  
Угоститељски П+1+Пк 0,3 20%  
Планинарски дом П+2+Пк 0,6 30%  
Ловачка кућа П+1+Пк 0,2 20%  
Спортско-рекреативни П 0,8 80%  
Етно комплекс П+Пк 0,5 50%  

Ауто камп П 0,2 20% привремени 
 
Објекти за смештајне капацитете треба да се граде у складу са архитектуром поднебља, инспирисаном 
традиционалним градитељством подручја, са природним материјалима и у волуменима који су примерени 
структури амбијента, морфологији, биљном покривању и др. Грађевинске парцеле са туристичким 
објектима морају да имају приступ са јавног пута. 
 
I 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Локација је у обухвату Просторног плана града Ужица (Сл. лист града Ужица 22/10),  Предела изузетних 
одлика “Клисура Ћетиње” који је у поступку заштите. 

Налази се у еколошкој мрежи Републике Србије у складу са уредбом о еколошкој мрежи   (“СЛ.гласник РС”, 
бр.102/2010.). 

Локација за коју се израђује Урбанистички пројекат  је у Стапарској бањи,  клисура Ђетиње, око 7km 
удаљености од Ужица на катастарској парцели број 8196/3и 8196/5 КО Стапари.  На локацију се долази 
пешачко- бициклистичком стазом, дуж реке Ђетиње-  траса старе железничке пруге.  

У непосредној близини се налази базен са лековитим извором који је озидан  каменом, са исто обрађеним 
прилазним степеништем. Близу базена налази се 7 надстрешница са седењем и делом камени зид са 
местом за роштиљ. Остале површине су слободне, шљунковите и делом травнате, са повременим 
засадима разних врста биљака. 

Предметна локација је слободна, неизграђена површина, релативно на равном терену. Кота површине је 
за око 9m виша од нивоа реке Ђетиње.  

 

I 4. ОБУХВАТ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 

Подручје разраде Урбанистичког пројекта чине две грађевинске парцеле 8196/3и 8196/5   КО Стапари, 
ради изградње археолошког парка са репликом неолитског насеља у селу Стапари, град Ужице 
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а Број кат.парцеле: 
Површина  

а   m² 
Носилац права 

Облик 
својине 

Врста земљишта 

8196/3 26а 31m² Град Ужице јавно 
земљиште у 

грађевинском подручју 
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8196/5 2h 83a 49 m² Град Ужице јавно 
земљиште у 

грађевинском подручју 

 

Граница урбанистичког пројекта обухвата површину од 1h 33a 75 m². Граница се пружа по границама 
постојећих парцела, с тим што пресеца парцелу 8196/5- пут, траса старе железничке пруге, тј пешачко- 
бициклистичка стаза.  

НАПОМЕНА 

Урбанистичком пројектом обухваћен је до катастарске парцеле бр. 8196/5, у површини од 71а 44m². 

 

II     УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ - ПЛАНИРАНО УРБАНИСТИЧКО - AРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ 

 

II 1. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА, УРБАНИСТИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА  И НИВЕЛАЦИЈА 

Урбанистички пројекат обухвата оснивање реплике елемената насеља из више периода праисторије, али 
и увођење додатних садржаја на простору Стапарске Бање, који ће подржати постојање и живот овог 
комплекса. Идејним решењем археолошког музеја на отвореном предвиђају се музејске поставке реплике 
предмета из неолитског периода и простори за радионице.  

Поред археолошког парка, урбанистичким пројектом је предвиђена изградња помоћних објеката, ван 
оквира грађевинских линија. Намена помоћних објеката је простор за обезбеђење и јавни тоалет.  

Осим поменутих садржаја Урбанистичким пројектом је предвиђена површина- плато за привремене 
објекте у функцији угоститељских садржаја са  баштама у оквиру тих садржаја. 

 

II 2. УРБАНИСТИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  И ОСТАЛИ  НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЉИ 

Грађевинска парцела: 
 
Катастарске  парцеле  бр. 8196/3 и 8196/5 КО Стапари  
 

 
Површина парцеле: 
 

Катастарска  парцела  бр. 8196/3 површине          26а 31m² 
Део катастарске  парцеле  бр. 8196/5 површине   71а 44m² 
                                                                               Σ  97а  75m² 

 
Намена: 
 

 
Изградња Археолошког парка са кућама из периода неолита. Парк се састоји 
из 8 кућа и надстрешнице 

 Објекат 1 - са намена је продаја улазница, инфо и обезбећење 

 Објекат 3 – земуница  

 Објекат 4 – кућа од плетера, тип 1, са вртом 

 Објекат 5 – кућа од плетера, тип 4, са вртом 

 Објекат 7 – кућа од плетера, тип 3, са вртом 

 Објекат 8 – кућа од плетера, тип 2, са вртом 

 Објекат 13 је надстрешница, археолошке сонде за децу 

 Објекат 14 – кућа од камена, радионица, сувенири, тоалети и остава 

 Објекат 17 – земуница, обезбеђење 

Површина под објектима: 
 

 Сутеренски објекат 1:  7,99m² 

http://www.direkcijaue.rs/
mailto:office@direkcijaue.rs


УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ АРХЕОЛОШКОГ МУЗЕЈА У СЕЛУ СТАПАРИ 31 

 

 

ЈП„ УЖИЦЕ  РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; tel: 031/517-919; 516-893; 521-328; 519-141 

web: www.direkcijaue.rs ; e-mail: office@direkcijaue.rs ; факс: 031/518-896 

 

 Сутеренски објекат 3:  7,99m² 

 Објекат 4:  34,67m² 

 Објекат 5:  34,67m² 

 Објекат 7:  34,67m² 

 Објекат 8:  34,67m² 

 Надстрешница, објекат 13:  18m² 

 Објекат 14:  68,97m² 

 Објекат 19:  39m² 

                      Σ    280,63 m² 

 

БРГП објекта: 
збир површина свих 
надземних етажа објекта 

 Објекат 4:  34,67m² 

 Објекат 5:  34,67m² 

 Објекат 7:  34,67m² 

 Објекат 8:  34,67m² 

 Објекат 13 - надстрешница:  18m²  

 Објекат 14:  68,97m² 

 Објекат 19:  39m² 

                              Σ    264,65m² 

 Објекат 1 – сутеренска етажа:  7,99m² 

 Објекат 3– сутеренска етажа:  7,99m² 

                                                        Σ    15,98m² 
 

Спратност објекта: 

 Објекат 1: СУ 

 Објекат 3:  СУ 

 Објекат 4:  ПР 

 Објекат 5:  ПР 

 Објекат 7:  ПР 

 Објекат 8 - ПР 

 Објекат 13, надстрешница – ПР 

 Објекат 14 – ПР 

 Објекат 17 – ПР 

 Објекат 19 – ПР 
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Висина објекта (слеме) 
венац 

 Објекат 1: 4,20m 

 Објекат 3:  2,40m 

 Објекат 4:  4.70m 

 Објекат 5:  4.70m 

 Објекат 7:  4.70m 

 Објекат 8 - 4.70m 

 Објекат 13, надстрешница – 4.10m 

 Објекат 14 – 6.35m 

 Објекат 17 – 3.60m 

 Објекат 19 – 3.17m 

 

Индекс изграђености  
За кат. парцелу  бр. 896/3  ~ 0.03 
 

 

Унутар грађевинских линија предвиђена је изградња археолошког парка са репликом кућа из периода 
неолитског насеља, инспирисан археолошким локалитетом „Велика градина“ и „Мала градина“. 
Археолошки локалитет, као једна просторна целина, ограђен је оградом која уједно предсатавља и 
грађевинску линију комплекса. 

Грађевинске линије су одређене аналитичко геодетским тачкама (датим у графичком прилогу бр.3) 

Г1-  X = 7401096.1586     Y = 4856338.1032      

Г2- X = 7401103.3658     Y = 4856329.3087      

Г3- X = 7401110.5780     Y = 4856322.9728      

Г4- X = 7401122.1211     Y = 4856322.4831      

Г5- X = 7401136.7807     Y = 4856324.1518      

Г6- X = 7401148.7758     Y = 4856324.4709      

Г7- X = 7401154.2061     Y = 4856326.5028      

Г8- X = 7401160.2677     Y = 4856326.5028      

Г9- X = 7401161.4132     Y = 4856330.8776      

Г10- X = 7401159.2120     Y = 4856334.4445      

Г11- X = 7401159.4851     Y = 4856338.6354      

Г12- X = 7401160.5439     Y = 4856341.8623      

Г13- X = 7401157.3233     Y = 4856350.0409      

Г14- X = 7401143.1981     Y = 4856347.2629      

Г15- X = 7401132.0455     Y = 4856346.2327      

Г16- X = 7401119.4781     Y = 4856346.8420      

Г17- X = 7401106.8852     Y = 4856349.8165      

Археолошки локалитет се састоји од реплика кућа из одређеног периода.  

Објекат 1,3,17 

Тип земунице, намена објекта  је продаја улазница, инфо и обезбеђење. Материјализација: дрво, блато, 
слама и земља. Земуница је укопана за око 0,8m, слеме је на коти 2,70m. Основа је овалног облика, 
пречника око 2.75m, бруто површине 7,17m² и нето површине 1,37 m². 2 земунице се налазе унутар 
грађевинских линија. 
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Објекат 4,5,7,8 

Кућа од плетера- 4 типа, материјализација: дрво, блато, слама и земља. Висина куће до слемена је 4.70m. 
Бруто површина је 34,68m², нето површина је 16,75m².  

Објекат14 

Кућа камен, материјализација: дрво, камен, слама и стакло. У кући су инфо, сувенири и едукативни 
материјал, простор за радионице и пратеће просторије као што су тоалет и оставе. 

Бруто површина је 71,09m, нето површина је 50,97m. Највиша кота слемена је 6,35m.  

Поред планираног неолитског насеља, у оквиру урбанистичког пројекта, предвиђа се постављање јавног 
тоалета, бруто површине 39 m². 

Пројектом је предвиђена површина за постављање привремених објеката и башта за седење, површине 
око 585 m². 

II 3. ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
Предлогом препарцелације мења се граница кат. парцела 8196/3 и 8196/5 КО Стапари, обухваћених 
Урбанистичким пројектом. 
Кат.парцела 8196/5 КО Стапари није у потпуности обухваћена урбанистичким пројектом, па ни предлогом 
препарцелације, тако да се њене границе ван обухвата урбанистичког пројекта задржавају. 

Катастарски подаци о постојећим парцелама : 

Гр
ађ

ев
ин

ск
а 

па
рц

ел
а 

Број кат.парцеле: 
Површина  

а   m² 
Носилац права 

Облик 
својине 

Врста земљишта 

8196/3 26а 31m² Град Ужице јавно 
земљиште у 

грађевинском подручју 

8196/5 2h 83a 49 m² Град Ужице јавно 
земљиште у 

грађевинском подручју 

 

Део новоформиране кат. парцела бр.1 
Формира се од дела  постојеће кат. парцеле оријентационе  површине 21а 53m² и добија се део парцеле 
површине 49а 90m² 
Новоформирана кат. парцела бр.2 
Формирана од парцеле 8196/3 КО Стапари и дела парцеле 8196/5 КО Стапари (површине 21а 53m²), 
добије се парцела површине 83а 84m² 

Грађевинске парцеле су дефинисане координатама преломних тачака: 

1. X = 7401030.2200     Y = 4856370.5000      
2. X = 7401057.5318     Y = 4856374.3368      
3. X = 7401084.9600     Y = 4856378.1900      
4. X = 7401139.4700     Y = 4856390.0500      
5. X = 7401225.5000     Y = 4856396.9700      
6. X = 7401245.4400     Y = 4856391.8700      
7. X = 7401244.0300     Y = 4856373.6600      
8. X = 7401221.0600     Y = 4856377.6600      
9. X = 7401204.5100     Y = 4856368.3200      
10. X = 7401195.0075     Y = 4856366.1412      
11. X = 7401184.3039     Y = 4856361.8777      
12. X = 7401174.1949     Y = 4856357.8321      
13. X = 7401165.7596     Y = 4856355.0203      
14. X = 7401153.4511     Y = 4856351.9583      
15. X = 7401143.1950     Y = 4856349.9071      
16. X = 7401132.2694     Y = 4856348.8501      
17. X = 7401120.1168     Y = 4856349.3705      
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18. X = 7401109.8412        Y = 4856351.8190      

19. X = 7401101.1464     Y = 4856355.3538      
20. X = 7401091.7437     Y = 4856359.6889      
21. X = 7401083.0589     Y = 4856363.7264      
22. X = 7401073.9055     Y = 4856367.8599      
23. X = 7401065.7904     Y = 4856371.1060      
24. X = 7401037.7200     Y = 4856366.6000      
25. X = 7401044.8200     Y = 4856318.0900      
26. X = 7401093.6600     Y = 4856306.3200      
27. X = 7401143.6700     Y = 4856306.5900      
28. X = 7401154.3700     Y = 4856311.9500      
29. X = 7401179.6500     Y = 4856323.0300      
30. X = 7401217.1900     Y = 4856333.8500      
31. X = 7401216.9300     Y = 4856356.1700   
32. X = 7401220.5000     Y = 4856358.4700    
 
II 3. ПРИСТУП  ЛОКАЦИЈИ  И САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

Предметна локација се директно наслања на трасу старе железничке пруге – коридор пруге уског колосека 
Ужице-Вишеград-Сарајево која се у налази на кат.парцелама  бр. 8196/4 и 8196/5 КО Стапари.   
Приступ локацији предвиђен са катастарске парцеле бр.8196/3 и 8196/5 КО Стапари на градску 
саобраћајну мрежу. 
Посетиоци до локације могу доћи и туристичким возићем који саобраћа у сезони у одрећеним временским 
интервалима. Саобраћајним решењем предвиђено је 36 паркинг места и 6 паркинг места за особе са 
инвалидитето као и окретница за туристички возић. 
 

III     ТЕХНИЧКА  РЕШЕЊА  И УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА  НА  КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ  

 

На графичком прилогу 5 "Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу" је 
приказано концептуално техничко решење за прикључење комплекса на постојећу мрежу комуналне 
инфраструктуре.  

 
III 1. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА И  УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ 

1. Изградити слободностојећи измештени мерни орман (ИМО) за једно мерно место на бетонском 
постољу на граници парцеле до приступног пута. Уградити трофазно двотарифно бројило активне 
енергије: 3x230/400V, 50Hz, најмање класе тачности 2 односно индекса класе А, опсега 5(10)-40А, чије су 
функционалне и техничке карактеристике усклађене са захтевима стручног савета ЈП ЕПС усвојеним за 
припрему у АМИ/МДМ системима (припремљеним за систем даљинског очитавања и управљања са ДЛМС 
протоколом) са струјним лимитаторима 3x40 А. 
2. Изградити кабл вод 1 kV PP00-A 4x50 mm2 од ТС 10/0,4 kV "Железничка станица" до ИМО, 390 m. 
3. Решити имовинско правне односе и прибавити пријаву радова код надлежног органа за изградњу 
кабл вода 1 kV, а у име инвеститора "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Ужице. 
Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: 
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на 
мерном месту и извести у скпаду r.a иажећим техничким прописима. 
Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16 
mm2 одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) 
проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника. 
Напајање разводних табла инсталација од ормана мерног места ОММ до разводних табли за сваку 
стамбену јединицу извести кабловским водовима одговарајућег типа и пресека, потребне дужине према 
пројекту за реконструкцију електричне инсталације објекта. 
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- минимална дубина полагања је 0.8 m од површине тла до горње површине кабловица или цеви; 
- ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0.8 m; 
- кабловске шахте морају бити димензија 2mx2mx2m са ливеним поклопцем за тешки саобраћај; 
- унутрашњи зидови шахти су малтерисани а на зиду испод отвора шахте постављене металне 

мердевине; 
- отвори шахте су квадратног облика дијагонале 0.7m. 

 Трасе за каблове 0.4 kV и каблове јавног осветљења биће одређиване кроз појединачна одобрења 
за прикључење и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача, а према динамици њихових 
потреба. 
 Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за изградњу 
објекта. 
Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електро енергетских објеката ЕД Ужице. Уколико 
приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да ЕД Ужице поднесе 
захтев за измештање, као и да финансира измештање, електро енергетских објеката на прописом 
утврђено одстојање. 

- Изнад магистралних, регионалних, локалних или прилазних путева који се користе као путеви за 
јавну употребу, сигурносна висина износи 6,0 m. 

- Код укрштања са магистралним, регионалним, локалним или прилазним путем, стубови се могу 
постављати-уз~саму ивицу путногпојаса:  

- Код приближавања или паралелног вођења са путним појасом, хоризонтална сигурносна 
удаљеност износи 2,0 m. 

- С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и људске радне снаге, 
ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни сте упозорити непосредне 
извршиоце на положај подземних ЕЕ водова, и да су исти под напоном. 

- У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да благовремено 
обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења предметних 
радова. 

- Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ водом сноси 
инвеститор, односно извођач радова. 

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или 
пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Ужице ће прописати у редовном поступку у 
обједињеној процедури. 
 
 III 2. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА И  УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

Водовод:  

На предметној локацији не постоји јавна водоводна и фекална канализациона мрежа. 
Кроз обухват за „Археолошки парк“ пролази цевовод сирове воде. 
Преко цевовода сирове воде и у појасу 2,5m од осе цевовода сирове воде не смеју да се граде објекти. 
При паралелном вођењу евентуалних инсталација са трасом постојећег цевовода сирове воде мора се 
испоштовати минимални хоризонтални прописани размак од 40cm између спољних ивица инсталација. На 
местима укрштања инсталација мора се исповштовати минимални прописани вертикални размак од 50cm 
између спољних ивица инсталација. 
Пошто се ради о објектима за „Археолошки парк“ то се приликом извођења грађевинских радова у 
непосредној близини постојећег цевовода сирове воде, ископ мора вршити искључиво ручним путем без 
употребе механизације и уз предузимање свих мера заштите (обезбеђеђе од слегања, пробни ископи и 
сл.). У случају евентуалног оштећења наших шахтова, цевовода сирове воде, катодне заштите или 
прекида истих услед извођења радова инвеститор је дужан да надокнади целокупну штету. 
 
 
 

Кишна канализација:   

На локацији предвиђеној за изградњу археолошког парка нема изграђене мреже атмосферске 
канализације. Пошто се река Ђетиња граничи са кат. Парцелама број 8196/3 и 8196/5 КО Стапари могуће 
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је изградити кишну канализацију и укључити је у реку. Вода са саобраћајних површина се преко 
сепаратора може укључити у реципијент. 

 

III 3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

У непосредној близини будућег Археолошког парка (са репликом неолитског насеља) налази се контејнер 
отвореног типа запремине од 5m3. Контејнер је постављен 21.04.2016 год. на основу налога од стране 
„Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој" Града Ужица због потребе одлагања 
комуналног отпада из Стапарске бање. 
Због концепције изгледа Археолошког парка садашњи контејнер може бити замењен са другом врстом 
посуде за сакупљање комуналног отпада која би се својим изгледом амбијентално уклопила у будући парк. 
Прилаз за комунално возило мора бити неометан, при чему се мора водити рачуна да максимално ручно 
гурање контејнера пo равној подлози ( без степеника ), од места за његово постављање до комуналног 
возила, износи максимално 15m; уз нагиб до 3%. Возило за транспорт ком.отпада је габаритних димензија: 
8,60x2,50x3,50m, са осовинским притиском од 10t и полупречником окретања 11,00м. Контејнер за 
ком.отпад (запремине 1,1m3) је димензија: 1,36 х 1,20 х 1,42 m. 
 

 

IV.       УСЛОВИ  И   МЕРЕ  ЗАШТИТЕ 

 

IV 1. ГЕОМЕХАНИЧКИ  УСЛОВИ 

За потребе израде овог Урбанистичког пројекта није вршено испитивање носивости тла, односно није 
рађен Елаборат о геотехничким условима. 

 

IV 2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На основу захтева (број 350-10/19 од 07.02.2019. године) за достављање техничких услова за потрсбе 
израде Урбанистичког пројекта наводи се да је за израду Урбанистичког пројекта потребно прибавити 
услове Завода за заштиту природе Републике Србије и ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, сектор 
Ужице. Такође потребно је прибавити услове ЈКП „Водовод“ Ужице у вези прикључења будућег парка на 
водовод, односно канализацију, као и услове ЈКП“Биоктош“ за сакупљање и одвоз комуналног отпада, 
чиме би се добиле битне информације за израду локацијских услова и да посебних  услова нема. 
 
IV 3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Предметно подручје у селу Стапари на којем се планира изградња Археолошког парка налази се у режиму 
заштите III степена Предела изузетних одлика „Клисура Ђетиње“ које је у поступку заштите. Такође, 
налази се у границама еколошки значајног подручја под називом „Клисура Ђетиње“. 

 

IV 4. ПРОТИВПОЖАРНЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

У поступку израде Урбанистичког пројекта за разраду КП бр. 8196/3 и 8196/5 КО Стапари ради изградње 
Археолошког парка са репликом неолитског насеља, у месту Стапари, Град Ужице, у предметном 
планском документу, потребно је предвидети следеће услове заштите од пожара и експлозије: 
4. изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно 
количине воде за гашење пожара; 
5. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за 
индустријске објекте и објекте специјалне намене; 
6. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 
7. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, 
сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање; 
8. могућности евакуације и спасавања људи. 
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Приликом израде Урбанистичког пројекта, у предметном планском документу, предвидети и следеће мере 
заштите од пожара и експлозије, које ближе дефинишу наведене услове заштите од пожара и 
експлозије: 
- Ширину коловоза, радијус кривина и нагибе успона улица и приступних путева у складу са важећим 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила, при чему обратити пажњу на: 
• Саобраћајно решење за безбедно и прописно кретање ватрогасних возила из Ватрогасног дома до 
објеката; 
• Предвидети могућност приступа (приступне саобраћајнице) за ватрогасна возила објектима; 
• Минималне слободне ширине коловоза и радиус кривина по наведеном правилнику; 
• Распоред хидраната спољашње хидрантске мреже у скпаду са важећим Правилником о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, при чему обратити пажњу на: 
• Минималне и максималне удаљености хидраната од објеката у складу са наведеним правилником као и 
на минимална и максимална растојања између самих хидраната; 
• У зависности од намене објеката, предвидети мере заштите од пожара у скпаду са важећим 
техничким прописима, стандардима и другим актима којима су уређене грађевинске и техничке мере 
заштите од пожара стамбених, пословних и јавних објеката; 
• У зависности од намене објеката, предвидети мере заштите од пожара у скпаду са важећим 
техничким прописима, стандардима и другим актима којима су уређене грађевинске и техничке мере 
заштите од пожара угоститељских објеката; 
 
 
IV 5. УСЛОВИ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ 

 
 Предметна локација се налази са леве стране од наспрам km 170+353 до наспрам km 170+762 
магистралне електрифициране железничке пруге (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница. 
Граниче са са катастарском парцелом број 8213 КО Стапари на којој се налази наведена железничка 
пруга. Локација на којој је предвиђена изградња Археолошког парка са репликом неолитског насеља се 
налази наспрам улазног грла железничке станице Стапари (km 170+643), која има 3 станична колосека, 
тачније између реке Ђетиње и локалног пута (зелене стазе) који је изграђен по траси некадашње пруге 
узаног колосека, а по којој саобраћа туристички возић до Стапарске бање. 
Ради очувања интероперабилности јавне железничке инфраструктуре, а у складу са чланом 71. Закона о 
железници, могуће је планирати изградњу поменутих објеката изван инфраструктурног појаса. Сви 
планирани објекти и радови не смеју угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја. 
 
Планови развоја и услови железнице за израду Урбанистичког пројекта: 

1. Развојним плановима "Инфраструктура железнице Србије" ад и Просторним планом Републике 
Србије (Службсми гласник РС број број 88/10) планирана је ревитализација и модернизација 
железничке пруге (Београд) - Ресник - Пожега - Врбница - Државна граница како би се створили 
услови за несметано одвијање контејнерског и свих технологија интермодалног транспорта 
железницом, са доградњом неопходних капацитета. 

2. Приступ предметној локацији предвидети искључиво са постојећег локалног пута-зелене стазе. Не 
планирати нови укрштај друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу. 

3. Пружни пojac је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 8 m, у насељсном месту 6 m, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. 
Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутиица, 
путних прелаза и слично) који обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације и 
приступно-пожарни пут до најближег јавног пуга. 

4. Инфраструктурни пojac је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m, рачунајући од 
осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој 
капацитета инфраструктуре; 
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5. Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне 
колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала 
постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим 
земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима који су у функцији организовања 
и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и 
ваздушни простор изнад пруге у висини од 12м, односно 14м код далековода напона преко 220kV, 
рачунајући од горње ивице шине. 

6. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за 
осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски 
контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и 
постројења на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми 
решења. 

7. У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних 
вода. не планираги формирање депонија отпадних материјала, а трасе инсталација за одвођењс 
вода морају се планирати да воде на супротну страну од трупа железничке пруге. 

8. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који 
предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала 
или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова. 

9. Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је 
могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. 
Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, мерсно од коте 
горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода). 

 
IV 6. УСЛОВИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СРБИЈА ВОДЕ“ БЕОГРАД 
 ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР "МОРАВА" НИШ 
 
Простор на коме се налази локација планиране реплике, али и археолошки локалитети ''Велика Градина'' и 
''Мала Градина'' припада категорисаном природном добру, односно пределу изузетних одлика под именом 
''Клисура Ђетиње''. Оно спада у III категорију , односно у заштићена природна добра од локалног значаја, 
док се према међународној класификацији заштите природе сврстава у V категорију. Простор локације 
планиране за постављање реплике насеља и оне које заузимају археолошки локалитети ''Велика Градина'' 
и ''Мала Градина''  
За потребе добијања услова Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ рађена је хидролошка 
студија великих вода рекеЂетиње у ѕони археолошког парка  у селу Стапари којом се доказује да ли 
постоји опасност и угроженост локације неолитског насеља великим водама реке Ћетиње, као и да ли 
само насеље има утицај на корито реке. За потребе хидролошке анализе, срачунати су максимални 
протицаји велике воде за вероватноћу појаве од 1%, 2%, 5% и 10%, односно за повратне периоде од 100, 
50, 20 и 10 година;  
У изводу из услова  Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ наводи се: 
3.3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско - правне односе за ангажовање земљишта на 
катастарским парцелама у зони обухвата намераване градње; 
3.4. Планским документом предвидети техничко решење водоснабдевања угоститељског објекта 
санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и 
противпожарну заштиту (по количини и квалитету), којим се обезбеђује функционална сигурност и 
поуздана употреба објеката; 
3.5. Вода која се користи за пиће, санитарно - хигијенске потребе и купање мора испуњавати услове у 
погледу здравствене исправности; 
3.6. Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у угоститељском 
објекту (по очекиваним количинама и квалитету) и утврдити начин испуштања у реципијент. Предвидети 
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изградњу сепаратног система сакупљања и одвођења отпадних вода из угоститељског објекта (санитарно 
- фекалне, атмосферске,...); 
3.7. Планским документом дефинисати све отпадне воде комплекса (површинске, процедне, дренажне, 
отпадне воде из пратећих објеката - санитарно-фекалне и др.), прописно утврдити количине, дефинисаги 
квалитет и предвидети одговарајуће уређаје и постројења за пречишћавње отпадних вода, који ће довести 
квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент; 

З.8. Атмосферске отпадне воде са приступних саобраћајница објекту, које се евентуално могу загадити 
уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебним системом канализације и преко таложника 
за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у околне зелене 
површине. 
3.9. Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и 
евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине. Димензионисање објеката за евакуацију 
атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета 
падавина; 
3.10. 3a све објекте за снабдевање водом, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, 
извршити хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати; 
3.11. Санигарно - фекалне отпадне воде из угоститељског објекта каналисати затвореним системом 
канализације и спровести до прикључка у канализациону мрежу или водонепропусне септичке јаме; 
3.12.  Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних 
вода, неопходно је придржавати се следећих прописа: 
- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016). 
-  Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 35/2011). 
- Правилника о еколошком и хемијског статусу површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ број 74/2011). 
- Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гласник РС“ број 67/2011). 
- Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/2016). 
-  Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012 од 18.05.2012. године). 

З.1З. Хидролошком студијом доказати да ли постоји опасност и угроженост локације неолитског насеља 
великим водама реке Ћетиње, као и да ли само насеље има утицај на корито реке. За потребе 
хидролошке анализе, срачунати максималне протицаје велике воде за вероватноће појаве од 1%, 2%, 5% 
и 10%, односно за повратне периоде од 100, 50, 20 и 10 година; 
3.14. На основу извршене процене угрожености имовине од великих вода реке Ћетиње, извршити 
заштиту у складу са ризиком од поплава, урадити План одбране од поплава, локација да буде обухваћена 
Оперативним планом за заштиту од поплава који доноси локална самоуправа, а све у складу са општим и 
оперативним планом; 
3.15. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима и обавезама из 
претходно издатих водних аката, као и о планираним водним објектима на начин на који ће се обезбедити 
заштита водног режима. 
 
Оснивање археолошког парка на простору Стапарске бање, у близини археолошких локалитета „Велика 
Градина“ и „Мала Градина“, све у селу Стапари, крај Ужица обухвата оснивање реплике неолитског 
насеља, али и увођење додатних садржаја на простору Стапарске бање, који ће подржати постојање и 
живот ове реплике. Ово подразумева оснивање археолошког парка који у будућности може повезати 
локацију реплике са самим археолошким локалитетима у близини и природним пределом у коме се 
налазе. 
Прикључење на водоводну мрежу извршити прикључењем на водоводну мрежу локалног насеља са кога 
се снабдева и зграда железничке станице Стапари у непосредној близини. Што се тиче санитарно -
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отпадних вода, укључење објеката планирати искључиво у водонепропусну јаму задовољавајућег 
капацитета и која мора бити ван ограђеног комплекса археолошког парка. 
Дефинисати одвођење површинских вода са комплекса у складу са наменом простора и начином 
коришћења. У случају да се ради о чистим и незагађеним водама, могу се без третмана укључити у 
реципијент (река). 
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V      ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА  

 
 

У насељу на локалитету „Велика Градина“, пронађене су четири правоугаоне куће од плетера и 
једна кружна земуница. Највише очувана кућа од плетера је имала спољне зидове дебљине око 20 cm, док 
су на удаљености од око 1,10 m били постављени дрвени стубови пречника око 10 cm. Под је био два пута 
премазан, где је горњи слој био грубљи и јасно црвене боје, а доњи финији и светло мрке боје. Ова 
разлика у боји је настала услед пожара од кога је кућа и страдала. Дрвена конструкција зида је била видна 
са унутрашње стране, односно била је обложена блатом са великом количином плеве, само са своје 
спољне стране. Пречник коља варира од 9 cm до 13 cm. Пронађена земуница је била овалног облика 
пречника око 1,8 m, укопана 80 cm. Како Михаило Зотовић пише, неолитски објекти за становање су имали 
огњишта – грађена или као обична ватришта у слободном простору. Око ватришта се могла обављати 
нека активност – седење на каменим банцима, обрада материјала, израда алатки, посуђа и др. Зидана 
огњишта су углавном биле зидане пећи потковичастог облика. Оваква пећ је откривена у на „Великој 
Градини“ изван једне куће. 

Реконструкције кућа у оквиру комплекса праисторијског насеља на платоу изнад излетничког дела 
Стапарске Бање ће тако бити изведене према археолошкој документацији са ископавања, објављеним 
стручним извештајима, као и према аналогним примерима. Према наведеним карактеристикама 
конструкције и материјализације највише очуване пронађене куће, биће изведене све четири куће од 
плетера. Предлаже се да две куће имају улаз са дуже стране са унутрашњим простором подељеним на 
три просторије, а да се у преостале две куће улази са њихове краће стране, у простор подељен на две 
одаје. Унутар кућа се предвиђа постојање дрвене „плафонске“ конструкције, односно постављање 
покривених тавањача, у којој ће бити отвор за пролазак дима на таван, одакле ће даље дим излазити кроз 
делимично отворени забатни део куће напоље, односно забатни део куће који ће бити делимично обложен 
блатом, делимично у плетеру, а у врху и са отвором. Неки отвори могу бити обложени и тканинама или 
кожама. Куће ће бити приближно оријентисане према оријентацији пронађених кућа, односно у правцу 
југозапад – североисток. Како пронађени остаци кућа од плетера нису могли дати дефинитивне димензије 
оригиналних кућа, усвајају се истоветне спољне димензија за све куће у оквиру реплике насеља. Оне су 
резултат укрштања података са ископавања и података из стручне литературе која се бави 
истраживањима каснонеолитских насеља на централном Балкану, а који показују да су корисне површине 
мањих кућа, какве се могу и очекивати на стрмим теренима узвишења, биле до 40 m². Подаци са 
ископавања на локалитету „Велика Градина“ наводе да највише очувана кућа није могла бити много већих 
димензија од димензија очуваних остатака, односно од површине 6,8 m x 4,2 m. Усвојене идеалне 
димензије куће између крајњих оса (ако замишљамо кућу као идеални правоугаоник што свакако није био 
случај са кућом из праисторије и није планирано да се идеално изведе, али је потребно да би се 
поставило архитектонско решење и односи на цртежима) је тако одређена на 7,0 m x 4,5 m. Кориснa 
површина кућа ће бити око 28,5 m², односно 29,15 m², зависно од броја просторија.  Кровови четири куће 
од плетера су двоводни, нагиба кровних равни од 45ºm, покривени сламом и дрвеном кором или 
дашчицама (одабир кућа које ће бити покривене дрветом, и оних које ће бити покривене сламом  ће бити 
извршен током даље разраде пројекта). Земуница је планирана као купасти кров са изводницом под 
нагибом од 45º над приближно округлом јамом дубине од око 80 cm (јама неправилног, овалног облика у 
коју се могло сићи издубљеним увалама у земљи). Конструкција њеног крова је са централним стубом, од 
коља и прућа, покривена сламом или папрати. С обзиром да је потребно да комплекс насеља траје и да се 
потребе поправки и одржавања сведу на најмању могућу меру, ради очувања кућа, предвиђа се постојање 
сакривене хидороизолације у кровним равнима, а детаљ ће бити понуђен током израде пројекта за 
извођење. Врата и прозори ће бити од плетера и облица. Може се поставити и тканина или кожа као 
додатни застори на прозорима и вратима од плетера. Оставља се могућност да се на зидовима неких од 
будућих кућа од плетера, појаве и даске, односно да се нека од четири куће у току будуће разраде 
пројекта определи као кућа од дасака и блата. 
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1.5.6.  Кућа (камен)  

Корисна површина простора куће ће бити 52,85 m². Овде ће бити смештен простор за радионице са 
пултом за продају литературе, сувенира и ограниченог асортимана хране и пића - 37,88 m², тоалети - 11,46 
m², као и мањи оставни простор са простором за одржавање - 3,51 m². Испред улазне, дуже, северне 
стране куће би биле постављене две мање археолошке сонде дубине око 40 cm са настрешницом, док би 
са краће стране куће ка западном улазу у комплекс био простор са дрвеним клупама за око 35 људи, где 
би се могли одвијати културни догађаји мањег обима.  

Кућа (камен) ће бити изграђена од земљаних материјала и дрвета (бондручна конструкција са 
испуном од блата и плетера – чатма. Иако је дрвена архитектура доминантна у планинском пределу коме 
припада село Стапари, бондручна конструкција је овде такође присутна, често и у комбинацији са потпуно 
дрвеним зидовима на истој сеоској кући. Идеја употребе земље и дрвета је „бег“ од савремених 
материјала, и стварање енергетски ефикасног објекта са минималном потрошњом електричне енергије, 
али и избор конструкције компатибилне са техником плетера и употребом блатног малтера као фасаде, 
односно стварање објекта који је по конструкцији налик кућама од плетера, а са могућношћу савремене 
унутрашње обраде, адекватне термоизолације и хидроизолације и постојања свих инсталација. Фасада је 
омалтерисана блатним малтером и обојена у боју сличну самом малтеру. Прорачун енергетске 
ефикасности у дааљој разради пројекта ће показати потребе за додатним слојевима термоизолације на 
зиду, која ће бити такође од природних материјала (трска). Спољна врата су дрвена (са спољном облогом 
у виду дасака), прозори дрвени са термоизолационим стаклом и дрвеним капцима. Подна плоча и темељи 
ове куће се планирају од армираног бетона. Део фасаде нешто изнад нивоа терена ће бити обложен 
каменом (интерпретација делимично огољеног каменог темеља праисторијске куће и пронађених остатака 
камених зидова непознате намене). Кров је двоводни, кровна конструкција је дрвена, изведена као прост 
кров са тавањачама. Нагиб кровних равни је 45º. Кров је покривен сламом или шиндром, што ће показати 
даља разрада пројекта, a посебно пројекат заштите од пожара, а уз постојање хидроизолације и додатне 
термоизолације, док је унутрашња облога дашчање. Зидови централног простора се изнутра малтеришу 
кречним малтером и завршно боје уз претходно глетовање. Зид који преграђује зону тоалета са 
одржавањем од централне зоне је израђен у бондрук конструкцији са испуном од ћерпича зиданог у 
блатном малтеру. Преграде између кабина у тоалету и простора одржавања су од алуминијума. Зидови су 
у зони тоалета и одржавања су обложени керамичким плочицама. Завршна обрада подова у кући је 
гранитна керамика, а полаже се у слој цементне кошуљице уз претходну термоизолацију и 
хидроизолацију. 

Могуће је размотрити и идеју преноса неке од постојећих, а напуштених сеоских кућа из Стапара 
или околних села, приближних димензија, а која ће на овај начин бити сачувана, уместо напред поменуте 
изградње, и унапређена унутрашњим радовима. У обзир долазе куће од дрвета покривене шиндром, 
полубрвнаре – получатмаре или чатмаре. 
 

1.5.7. Обезбеђење и продаја улазница 

 

Што се тиче инфо пункта и продаје улазница, ове функције би се налазиле у делу комплекса са кућама од 
плетера и земуницом, одмах након уласка у комплекс са његове источне стране. Биле би смештене у 
оквиру једне грађевине сличне земуници, односно грађевине са купастим кровом покривеним сламом 
(током разраде пројекта се може изменити покривач и увести дрвена шиндра), али са спољним зидовима. 
Зидови би били зидани од ћерпича у блатном малтеру, споља обрађени налик на куће од плетера (обојени 
блатни малтер), а унутра савремено обрађени. Потребу за термоизолацијом зидова ће показати даља 
разрада пројекта. Зидови се изнутра малтеришу кречним малтером и завршно боје уз претходно 
глетовање. Завршна обрада пода је гранитна керамика, а полаже се у слој цементне кошуљице уз 
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претходну термоизолацију и хидроизолацију. Корисна површина намењена овој функцији би била 3,23 m². 
Предвиђено је и постављање још једног објекта идентичног овом, у смислу конструкције,  обраде и 
површине, а испред источног улаза у комплекс, где би било смештено физичко обезбеђење, видео надзор 
и управљање инфраструктуром и техником. У складу са препорукама пројекта за заштиту од пожара, 
размотрити у даљој разради архитектонског пројекта замену зидова зиданих потпуно од ћерпича зидовима 
скелетне дрвене конструкције и испуне од ћерпича, а на оба објекта. 
 

1.5.8. Пејзажно уређење 

 

Хортикултурно уређење се планира кроз постављање травњака и садњу дрвећа. Дрвореди се планирају уз 
ободе ограђеног комплекса, са његове унутрашње и спољашње стране, али се и у унутрашњости 
комплекса планира садња појединачних стабала, где би постојали и већ поменути вртови уз куће од 
плетера. Стазе кроз комплекс се планирају као неправилне и земљане са посипом од ризле и шљунка, са 
местимичним појављивањем камених плоча неправилног облика, увек уз директан контакт са травњацима. 
Зоне испред западног и источног улаза у комплекс се планирају у истој материјализацији. У комплексу се 
предвиђа могућност приступа особа са посебним потребама свим садржајима, што ће бити изведено 
одговарајућом нивелацијом терена.   

Пејзажним решењем нужно је пројектом предвидети коришћење аутохтоних врста које припадају 
природним заједницама клисуре у складу са in situ карактеристикама локације комплекса.  Пројектом није 
могуће предвидети биљне врсте егзоте нити врсте које нису блиске аутохтоним биљним заједницама 
клисуре Ђетиње, а посебно не инвазивне биљне врсте. Препорука је да се као биљни материјал користе 
ендемичне и заштићене аутохтоне врсте клисуре Ђетиње, као и оне врсте које употпуњују тематски и 
програмски садржај комплекса. С тим у вези, препорука за коришћење биљних врста  се пре свега односи 
на употребу врста из следећих биљних заједница: Salicion albae, Salicion triandrae, Salicetum purpureae, 
Carpinion betuli ilyrico-moesiacum, Aceri-Ostryo-Fagetum и сл. Исто тако, препорука је да се користи 
аутохтона вегетација (акватична, хидрифилна и сукулентна) карактеристична за водена станишта (речна 
станишта) и сува станишта (станишта стена и сипара). Пејзажним решењем нужно је предвидети техничка 
и технолошка решења која не захтевају додатну негу ка ни унос додатних вештачких супстрата и 
материјала којима би био нарушен еколошки капацитет биотопа клисуре. 
 
 

1.5.9. Додатни садржаји и анимација посетилаца 

 

Кроз читав простор се планира постављање инфо табли које би пратиле изграђене елементе комплекса. 
На основном паноу који би се налазио на уласку у комплекс са његове источне стране и уз планирани 
мањи стреличарски полигон, била би приказана прича о археолошким локалитетима „Велика Градина“ и 
„Мала Градина“, подаци о пронађеним кућама са графичким прилозима, са наглашавањем разлика  
реконструкција у односу на могуће оригиналне остатке, односно са указивањем на проблеме са којима се 
истраживачи овог периода срећу приликом ископавања и доношења закључака о изгледу различитих 
структура, када је веома ограничен обим података који се током истраживања може добити, али и када је 
закључивање отежано постојањем  вишеслојних археолошких локалитета. Мотив комплекса, као нешто по 
чему би визуелно памтили археолошки музеј, би могао бити везан за неки елемент природног окружења уз 
реку, али и неки артефакт пронађен током археолошких ископавања. С обзиром да комплекс не обухвата 
само презентацију неолита, мотив музеја би могао бити и неки од елемената богате декорације присутне 
на пронађеним артефактима који датирају из каснијих периода. Могуће је извести и неке од орнамената на 
фасадама кућа, у слоју блата, што ће донети интересантна места за погледе посетилаца, а најпре 
разиграти јендоличне фасаде. 

 Куће од плетера би требало опремити тако да се у њима налазе огњишта – зидане пећи, али и 
реплике предмета које је праисторијски човек користио, а које су пронађене током археолошких 
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истраживања. У њих спадају коштана шила, обрађени јеленски рогови (носачи копача – пољопривредних 
алатки), земљани тегови, кремени ножићи, пострушке и стругалице, камене секире, као и керамика – 
зделе, амфоре и др., али и ретке фигурине. Такође, важно је поставити и реплике, а у неким случајевима и 
оригинале, хране коју је праисторијски човек гајио, сакупљао и припремао, а која може донети посебну 
димензију амбијенту – мирис. Реплике одеће и обуће коју је носио би такође требало да буду део поставке 
унутар кућа. Посебан доживљај могу донети симулације вештачких ватри које би се извеле уз помоћ 
скривене инсталације, и које би се покретале од стране водича преко даљинског управљача. На тај начин 
би се могли репродуковати и различити звуци, а посебну драж би могле донети ватре и њихово пуцкетање 
приликом вечерњих посета које би могле бити организоване у склопу одређених тематских догађаја у 
насељу. Лутке као праисторијски људи би такође могле бити мањи део поставке, са циљем да посетиоци 
добију утисак односа димензије простора који је праисторијски човек користио и њега самог, као и односа 
праисторијског човека и човека данас. Костимирани савремени људи не би требало да буду део 
свакодневне поставке, већ би се за потребе тематских догађаја запослени у музеју, или гостујући глумци, 
па чак и посетиоци могли обући у одећу налик оној коју је носио праисторијски човек. Што се тиче 
земунице, с обзиром да се њена намена као простора за стално или привремено становање или простора 
за обављање неке друге функције не може са поузданошћу утврдити, она ће бити неопремљена, код 
посетиоца ће донети утисак како је то било боравити у полуукопаном простору. 

Михаило Зотовић је писао да је положај локалитета „Велика Градина“ омогућавао паралелан 
развој сточарства и земљорадње, мада је сточарство било заступљеније. У лепу којим су биле облепљене 
куће пронађена је плева житарица ради побољшања његових везивних својстава. Лов и риболов су били 
допунска занимања. Осим ових основних грана човековог привређивања, присутна је била и домаћа 
радиност – керамичка производња, израда предмета од животињских костију и камена, али и ткање, 
предење, израда асура и прерада животињских кожа. У централном простору између кућа од плетера би 
се могле организовати радионице, а посебно оне које захтевају разговоре и приче, односно окупљања у 
групе. Овде се могу поставити груписани елементи за седење, налик аналогним примерима из 
праисторије, а слични елементи би требало да се појаве кроз читав комлекс. У овом простору између 
четири куће се планира и постављање простора за окупаљање. Уз саму ограду од плетера која раздваја 
две подцелине се планира постављање још једног места окупљања уз отворени простор за печење 
керамике. Постојање домаћих животиња унутар археолошког музеја на отвореном у Стапарској Бањи у 
овој фази није предвиђено, с обзиром да подразумева велику бригу и ангажовање, али се и о овом 
елементу оживљавања насеља може размислити у будућим плановима развоја простора. С друге стране, 
представа  земљорадње се планира оснивањем мањих вртова уз саме куће од плетера. Керамичка 
производња ће се представити поменутим печењем у спољном простору, а израда коштаних и камених 
предмета, као и предмета од коже и вуне ће бити приказана кроз радионице. Саме радионице ће бити 
током лепог времена углавном организоване у слободним просторима у оквиру само насеља, или ван 
њега, уз простор куће обложене каменом и у самој кући. Пећи постављене у простору ван ограђеног дела 
комплекса са четири куће од плетера и земуницом, односно у простору који „припада“ кући са каменом 
соклом и функције радионица, ће се користити за радионице печења керамике и хлеба. 

Радионице би требало да, осим оних везаних за занате, обухвате и оне из области конзервације и 
археологије. Зато се планира и постављање две мање археолошке сонде у којима би деца и 
заинтересовани могли бити археолози, а које би биле испуњене земљом и репликама праисторијских 
артефаката. Изнад њих би била формирана настрешница од платна као заштита од сунца која би имала 
принт начина праисторијског ткања према аналогијама из литературе. У простору блиском овом се 
предвиђа и постављање чесме са пијаћом водом, а чије обликовање би требало да буде у форми извора. 
Иако је садржај археолошког музеја окренут приказу живота праисторијских људи, радионице би могле да 
обухвате и теме ширег историјског опсега, с обзиром да су на археолошким локалитетима „Велика 
Градина“ и „Мала Градина“ пронађени и остаци из каснијих периода.  
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1.5.10. Инфраструктура у оквиру комплекса 

 

Посебно је важно омогућити привремено паркирање мини бусева, путничких и комби возила у близини 
простора, с обзиром да је комплекс првенствено намењен деци и омладини за потребе одржавања 
едукативних радионица, али и осталим групним посетама. Овај простор се планира са десне стране 
асфалтног пута, где се сада налази већи празан простор.  

Што се тиче електроенергетских инсталација у комплексу, напајање електричном енергијом ће се 
вршити преко оближњег железничког комплекса. Планирано је напајање водоводне мреже са постојећег 
водоизворишта. За функционисање фекалне канализације, планира се изградња септичке јаме, чији ће 
положај бити одређен будућим пројектом, али који би свакако требало да буде на простору ван ограђеног 
комплекса археолошког музеја, пожељно у зони паркинга са друге стране асфалтног пута уз сам комплекс. 
Све атмосферске воде са кровова објеката су усмерене ка околним зеленим површинама, a терен целог 
комплекса је у паду ка реци. Електроенергетске инсталације предвиђају опште, антипанично и 
декоративно осветљење у целом комплексу, али и прикључнице и инсталацију уземљења и громобрана на 
кући са соклом од камена, објекту обезбеђења и продаје улазница. Oвде је потребно бити врло обазрив, с 
обзиром на материјализацију крова – сламу и њену запаљивост. Опште осветљење се планира у кући са 
радионицама, објекту обезбеђења и продаје улазница као видљиво и савремено, док се на њиовим 
фасадама делимично сакрива. У кућама од плетера се планира постављање сакривених светиљки опште 
и декоративне намене. Спољна расвета у комплексу обухватиће постављање светиљки у просторе 
седења (сакривене у клупама) и ограде, али и постављање рефлектора на део падине изнад само насеља 
са његове источне стране који ће осветлити цело насеље. Западни улаз у насеље ће бити осветљен од 
стране рефлектора на објекту обезбеђења. У свим просторима се планира употреба ЛЕД светиљки. У 
комплексу се планира постојање инсталација видео надзора и бежичне интернет мреже, а потребно је 
проверити доступност подручја сигналима мобилне телефоније. Употреба комплекса и простора 
Стапарске Бање се планира у периодима адекватних временских услова за подручје у коме се налазе – 
пролеће, лето и рана јесен, али се објекат са радионицама се може изузетно користити и у хладнијим 
данима, па се мора предвидети и његово догревање. Ово се спроводи уградњом каљеве пећи са 
димњаком.  

Неопходно је обезбедити услове заштите од пожара постављањем ватрогасних апарата и 
противпаничног оветљења, на свим местима одређеним  пројектом заштите од пожара. С  обзиром на 
материјализацију објеката у комплексу насеља, опасности од пожара могу бити веома велике, па се мора 
пазити да поменути апарати и светиљке буду потпуно доступни и видљиви, без било каквог сакривања или 
маскирања у амбијент.  Потребно је бити врло обазрив у прорачуну капацитета насеља, односно броја 
посетилаца који могу заједно боравити у њему у одређеном временском периоду, а због евакуације. 
Пројекат заштите од пожара ће показати и потребу за  спољном хидрантском мрежом око комплекса и 
извором њеног напајања. Системи за дојаву пожара се предвиђају у кући са радионицама, објекту са 
обезбеђењем и продајом улазница.  

Сви детаљи и потребе за одређеним врстама инсталација ће бити дефинисани у појединачним 
пројектима за извођење. 
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