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ДОКУМЕНТАЦИЈА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 
 
 Решење Градоначелнице града Ужица којим се овлашћује ЈП ''Ужице развој'' да 

изради Урбанистички пројекат за изградњу објекта културе - изложбени простор 
керамике на кат. парцели бр. 174, КО Злакуса, Град Ужице, број II 035-5/21 од 
20.01.2021. год. (наш бр. 10-375/8-20 од 21.01.2021. год.), 

 Копија катастарског плана кат. парцеле бр. 174, КО Ужице издата од стране 
Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Ужице, бр. 953-
1/2020-1330 од 14.12. 2020. год. (наш бр. 10-375/4 од 23.12. 2020.год.), 

 Извод из листа непокретности бр. 208 издат од стране Републичког геодетског 
завода – Геодетско-катастарски информациони систем, бр. 953-1/2020-1330 од 
14.12. 2020. год. (наш бр. 10-375/4 од 23.12. 2020.год.), 

 Копија катастарског плана водова за к.п. 174 КО Злакуса, издата од стране 
Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности-Одељења за 
катастар водова Ужице, бр. 956-01-307-19813 од 17.12.2020.год. (наш бр. 10-375/3 
од 21.12.2020.год.),  

 Катастарско-топографски план, који је урадио  ''Геодетски биро“ Кљајић, бр. 
172/2020, јул 2020.год., који је достављен у електронском облику,  

 Услови за регулисање евакуације комуналног отпада за потребе израде 
Урбанистичког пројекта за изградњу објекта изложбеног простора керамике на 
кат.парцели бр. 174 КО Злакуса, бр. 09-1194/2-2020 од 12.12.2020.год. (наш бр. 10-
375/1 од  16.12. 2020. год.), које је издало ЈКП“Биоктош“ Ужице,  
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 Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу ради израде 
урбанистичког пројекта за изградњу објекта изложбеног простора керамике на 
кат.парцели бр. 174 КО Злакуса, Град Ужице, бр. 09-1234/1 од 21.12.2020.год.  (наш 
бр. 10-375/5 од  24.12. 2020. год.), које је издало ЈП“Ужице развој“ Ужице,  

 Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске 
разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 174 КО Злакуса), Злакуса, бр. 
8М.1.0.0-D-09.15.-367914-20 од 29.12.2020.год. (наш бр.10-375/6-20 од 
12.01.2021.год.), које је издао Оператор дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, 

 Технички услови бр. 383758/3-2020 од 29.12.2020.год. (наш бр.10-375/6-20 од 
12.01.2021.год.), које је издао „Телеком Србија“ ад, Сектор за фиксну приступну 
мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за 
планирање и изградњу мреже Ужице, Пријепоље, 

 Технички услови за потребе израде урбанистичког пројекта или Технички услови 
водовода и фекалне канализације за потребе узраде Урбанистичког пројекта за 
изградњу објекта изложбеног простора керамике на кат. парцели бр. 174 КО 
Злакуса, Град Ужице, бр. 03-46/2 од 13.01.2021.год. (наш бр. 10-375/7-20 од 
15.01.2021.год.), које је издало ЈКП“Водовод“ Ужице. 

 Идејно решење за изградњу објекта изложбеног простора керамике са пратећим 
садржајем у Злакуси, к.п. 174 КО Злакуса, Град Ужице, бр. 12 – 0.a/20, децембар 
2020.год., које је доставило Gradinženjering PLUS д.о.о. Ужице у електронском 
облику. 
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РЕШЕЊЕ ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ 

 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ Урбанистички пројекат за изградњу објекта културе - 
изложбени простор керамике на кат. парцели бр. 174 КО 
Злакуса, Град Ужице 

 

За одговорног урбанисту при изради урбанистичко-техничког документа: Урбанистички 
пројекат за изградњу објекта културе - изложбени простор керамике на кат. парцели бр. 
174 КО Злакуса, Град Ужице, одређујем: 

 

 

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 ("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, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020). 

 

 

 

Директор 

 

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

Никола Максимовић, дипл.инж.маш. 
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Т Е К С Т У А Л Н И    Д Е О 
 
 

I       ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта 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, 83/2018, 
31/2019, 37/2019- др. закон и 9/2020), 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр.32/2019). 
 

Плански  основ  за  израду  Урбанистичког пројекта садржан  је у: 

- Просторном  плану града Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 22/10). 

Предметна локација на којој се планира изградња објекта културе - изложбено-
галеријског простора керамике са пратећим садржајима у Злакуси је у оквиру 
Просторног плана града Ужица, који прописује даљу урбанистичку разраду Планом 
генералне регулације за Потпећко поље, односно:  за делове насеља: Горјани, 
Поточање, Крвавци, Потпећ и Злакуса.  

У Напомени 3 наслова "2. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА" се наводи: 

« Правила одређена Просторним планом спроводе се кроз издавање Локацијске 
дозволе (сада Локацијски услови). 

Примењују се на територији плана изван насељених места, као и у насељеним 
местима за које није прописана израда и доношење урбанистичког плана, а у 
насељеном месту за које је Просторним планом прописана обавеза доношења 
урбанистичког плана и другим за које се оваква обавеза укаже, до доношења 
урбанистичког плана. 

Доношењем урбанистичког плана ова правила престају да важе у обухвату плана. 

Предлаже се да урбанистичка разрада целовито сагледа развој, изградњу, уређење 
грађевинских подручја, у контексту пре свега планираних капацитета, 
инфраструктурних мрежа и објеката, заштите простора. 

Уколико градска управа не буде заинтересована за израду урбанистичког плана, у 
чијем обухвату би биле и предметне локације, сам инвеститор, о свом трошку може да 
покрене иницијативу за израду урбанистичког плана или урбанистичког пројекта за 
обухват планиране изградње, пред градском управом, а у складу са наменом из 
Просторног плана Града Ужица и других планова вишег реда «. 

Узимајући у обзир захтев инвеститора, примену правила уређења и грађења 
прописаних Просторним планом, а у складу са чланом 60 Закона о планирању и 
изградњи: "Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским 
документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација",  
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израда УП за  изградњу објекта изложбеног простора керамике на кат. парцели бр. 174 
КО Злакуса, Град Ужице,  је део законске процедуре за реализацију  планског решења. 

Просторни  план града Ужица представља основ за израду УП за потребе  
урбанистичко-архитектонске разраде локација, у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи. Разрађена је локација за изградњу објекта јавне намене - 
изложбеног простора керамике на кат. парцели бр. 174 КО Злакуса, која се налази у 
оквиру школског комплекса, поред објекта основног образовања - Основне школе 
"Алекса Дејовић" Севојно, одељење у Злакуси. 

Изради Урбанистичког пројекта приступа се на основу захтева инвеститора, Града 
Ужица (II бр. 035-5/21 od 20.01. 2021. год., којим се овлашћује ЈП "Ужице развој" Ужице 
да изради Урбанистички пројекат). 

Усвајањем Урбанистичког пројекта створиће се услови за издавање локацијских услова  
за изградњу изложбеног простора керамике на кат. парцели бр. 174 КО Злакуса. 

Према категорији насеља (центара), Злакуса припада насељима са специфичним 
(специјализованим) функцијама - туристичко насеље. 

Просторним планом града Ужица извршено је зонирање територије града у функцији 
развоја туризма са становишта погодности расположивих природних и антропогених 
туристичких ресурса, природних услова и разноврсности и очуваности предела за 
формирање и организацију препознатљиве туристичке понуде, са могућностима 
повезивања и интегрисања. 

У том контексту, село Злакуса са комплексом Потпећке пећине и етно амбијентом села 
у окружењу припада "Туристичкој целини (Ц)" као потенцијални туристички центар: 

« Злакуса је већ чувена по традиционалној производњи керамике древном техником, 
афирмисана је вишегодишњим колонијама уметника-керамичара и представља 
значајан потенцијал за позиционирање и валоризовање локалног и регионалног 
културног и туристичког идентитета. Са комплексом Потпећке пећине и етно 
амбијентом села у окружењу представља целину, али и оквир за друге садржаје, какви 
би могли бити мали етно музеји, етно галерије и ресторани  националне кухиње.  

ОПШТИ  пожељни културно-забавни садржаји туристичких центара: 

- биоскоп 

- вишенаменска сала 

- позорница на отвореном 

- омладински центар 

- културни центар 

- ноћни клубови, казино 

- ботаничке баште 

- фестивали 

- изложбе 

- зоо врт-парк дивљачи 

- забавни парк. « 

 

 



УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ - ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР КЕРАМИКЕ  

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 174 КО ЗЛАКУСА, ГРАД УЖИЦЕ 

 

_________________________________________________________________________________________________                         

Јавно предузеће 

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

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

Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; MБ:07367112; шифра делатности:4931 

     -11- 

I 2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистички пројекат се израђује као урбанистичко-архитектонска разрада локације  
ради изградње  објекта културе - изложбено-галеријског простора керамике са 
пратећим садржајима у Злакуси. Урбанистичким пројектом обухваћена је цела кат. 
парцела бр. 174 КО Злакуса, површине 47а97m², тако да се површина обухвата УП 
поклапа са површином катастарске парцеле 174 КО Злакуса.  

Урбанистичким пројектом је дефинисан  простор детаљне разраде, у оквиру кога се 
обезбеђују услови за изградњу објекта културе - изложбено-галеријског простора 
керамике са пратећим садржајима у Злакуси. 

Према Просторном плану града Ужица, предметна грађевинска парцела обухваћена 
Урбанистичким пројектом налази се у оквиру грађевинског земљишта у грађевинском 
подручју насељеног места (насеља средњих густина). 

Обухват  Урбанистичког пројекта  је приказан у графичком прилогу број 1 "Катастарско-
топографски план са обухватом Урбанистичког пројекта", док је приказ простора 
детаљне разраде  дат на свим графичким прилозима. 

Преглед података катастра непокретности: 

Број кат. 
парцеле 

Површина 
(а  m²) 

Имаоци права 
на парцели 

Имаоци права 
на објекту 

Врста 
земљишта 

174 47а97m² 
Град Ужице 

јавна својина 

ОШ "Алекса 
Дејовић" 
државна 

својина РС 

Земљиште у 
грађевинском 

подручју 

Катастарска парцела бр. 174 КО Злакуса, према врсти земљишта је земљиште у 
грађевинском подручју. 

 

I 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Урбанистичким пројектом је обухваћена кат. парцела бр. 174 КО Злакуса, која се 
налази у оквиру Просторног плана града Ужица. Представља површину јавне намене, 
на којој су, поред изграђеног објекта основног образовања - ОШ "Алекса Дејовић", 
уређени терени за мали фудбал и кошарку на отвореном. Терени су ограђени и 
осветљени. У оквиру школског комплекса налази се дечје игралиште на травнатом 
терену са справама: љуљашке, клацкалице, вртешка. 

Паркиралиште (површина за паркирање аутомобила и одлагање бицикала) је ван дела 
школског дворишта са теренима и травнатим површинама које користе ученици. 

Објекат основног образовања - ОШ "Алекса Дејовић" је четвороразредна школа - 
издвојено одељење у Злакуси. Школу похађа 39 ученика (подаци за 2020.г.):  

- 30 ученика од I - IV разреда 

- 9 ученика припремног предшколског програма 
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Просторним планом су прописани параметри за димензионисање капацитета 
објеката за основно образовање (основа за обрачун је настава у две смене): 

- површина комплекса - мин. 20m2/ученику; 

- школски простор - мин. 6m2/ученику; 

- учионични простор - мин. 2m2/ученику. 

Површина кат. парцеле бр. 174 КО Злакуса (школски комплекс) је 47а97m². Анализа 
података (однос површине школског комплекса и броја уписаних ученика) показује да је 
величина школског комплекса, са 123m2/ученику за рад у једној смени, далеко изнад 
потребног норматива од мин. 25m2/ученику. Максимални капацитет школе је 120 
ученика (4 учионице по 30 ученика). Уколико би школа радила у пуном капацитету, 
анализа података показује да  величина школског комплекса, са 39.97m2/ученику за рад 
у једној смени,  превазилази потребан норматив од мин. 25m2/ученику.   

Бруто развијена површина школског објекта је 421m2. Анализа података (однос 
изграђене бруто развијене грађевинске површине и броја уписаних ученика) показује да 
је објекат школе, са 10.8m2 расположиве површине по ученику, изнад потребног 
норматива од 8.2m2/ученику. Уколико би се указала потреба за 
проширењем/доградњом школског објекта, постојећа парцела (школски комплекс) има 
просторне могућности за реализацију доградње у складу са задатим стандардима и 
поред планиране изградње објекта културе - изложбени простор керамике. 

Планираном изградњом објекта јавне намене - изложбеног простора  керамике, 
као компатибилне намене, неће се угрозити величина школског комплекса, као и 
рад школе у складу са задатим стандардима. 

Напомена: за наведене анализе су коришћени нормативи према важећем Правилнику о 
ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе 
(Правилник је објављен у "Сл. гласнику РС" - Просветни гласник, број 5/2019 од 27. 
маја 2019.г.). 

Локацију оивичавају ободне саобраћајнице: са североисточне стране општински пут I 
реда Поточање-Крвавци-Злакуса, према номенклатури Просторног плана ОП4 (кат. 
парцела бр. 2005 КО Злакуса), са северозападне стране општински пут II реда Злакуса-
Потпећ, према номенклатури Просторног плана ОП20 (кат. парцела бр. 1698 КО 
Злакуса). Са своје јужне и источне стране локација се граничи са парцелама у 
приватном власништву. Главни улаз за пријем деце је на североисточној страни са 
општинског пута I реда. Постојећа парцела има колски и пешачки прилаз са две стране 
(североисточна и северозападна). 

Терен је релативно раван, са благим падом ка североистоку, ка општинском путу I 
реда. Кота приступних платоа из дворишта и са улице је приближно +341,95. 

У окружењу преовладавају стамбени слободно-стојећи објекти спратности Пр+1 и 
Пр+По. 

Постојећи помоћни објекат спратности Пр (приземље) је предвиђен за уклањање 
(графички прилог бр.1 ." Катастарско-топографски план са обухватом Урбанистичког 
пројекта"). 
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II     УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ - ПЛАНИРАНО  УРБАНИСТИЧКО - AРХИТЕКТОНСКО   
       РЕШЕЊЕ 

 

II 1. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА, УРБАНИСТИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА  И НИВЕЛАЦИЈА 
 

Намена: 

Предметна локација на којој се планира изградња објекта културе - изложбено-
галеријског простора керамике са пратећим садржајима у Злакуси је у оквиру 
Просторног плана града Ужица, у Планом дефинисаном грађевинском земљишту у 
грађевинском подручју насељеног места (насеља средњих густина). Просторним 
планом су прописана Правила за изградњу јавних објеката у наслову 7.4.2. "Јавне 
површине", поднаслов "Објекти - зграде од општег интереса": 

- « Величина објекта (габарит и спратност) мора бити у складу са важећим 
прописима за одговарајуће делатности које ће се обављати у објекту, уз примену 
конструкција, материјала, архитектонских облика и форми прилагођених 
амбијенту у коме се објекти граде. 

- Исти објекти могу имати подрумски или сутеренски део ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

- Зелене површине комплекса морају заузимати минимум 20% од површине 
локације « . 

У наслову 7.6. "Завршне одредбе правила и принципа грађења и уређења" се наводи: 

«  За изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката важе правила из Просторног 
плана.  

Уколико постојећи објекат прелази планом задату грађевинску линију и не омета 
функционисање других намена у простору, може се задржати у постојећем стању, уз 
дозвољену санацију. 

У насељима (до израде урбанистичког плана), положај грађевинске линије дефинисати 
на основу правила из овог Плана, а у складу са планираним рангом саобраћајнице. 

Све намене грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док се поједине 
парцеле могу наменити компатибилним наменама. Компатибилне намене су: 
становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 
комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања 
горивом, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти. 

Објекат не испуњава услове за добијање Грађевинске дозволе уколико је изграђен на 
постојећој јавној површини, на површинама уже зоне санитарне заштите 
водоизворишта или на објектима или коридорима постојеће и овим планом планиране 
инфраструктуре. Објекат може добити Грађевинску дозволу на површинама друге 
претежне намене, под условима прописаним Законом и овим  Планом. 

Изван насељеног места, за случајеве који нису обухваћени или су само делимично 
регулисани овим Правилима, примењују се и урбанистички показатељи  дефинисани 
Правилником, односно одговарајућим подзаконским актом «. 
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Овим Урбанистичким пројектом сагледана је кат. парцела бр. 174 КО Злакуса у целости 
као површина јавне намене, на којој је изграђен објекат ОШ "Алекса Дејовић" - 
четвороразредна школа  издвојено одељење, са свим пратећим садржајима који су 
неопходни за функционисање школског комплекса (описани у поглављу I 3.  
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ), на којој је планирана изградња објекта културе - изложбено-
галеријски простор керамике, као функционална целина у оквиру школског комплекса. 

Планирана је изградња објекта културе - изложбено-галеријског простора керамике са 
пратећим садржајима на кат. парцели бр. 174 КО Злакуса. Планирани објекат је 
постављен северозападном фасадом на грађевинску линију, оријентисан ка 
општинском путу II реда Злакуса-Потпећ, на месту постојећег објекта (помоћни објекат, 
спратности Пр) који је предвиђен за уклањање. Пројектован је као слободностојећи 
објекат, спратности Пр (приземље), неправилног габарита укупних димензија 
23.39mx17.28m. 

Слеме крова је на коти 348.07mnv, односно +5.72m. 

- укупно БРУТО површина објекта (БРГП)   371.57m2 

- укупно НЕТО површина објекта     319.88m2 

- укупно површина под објектом     371.57m2 

Апсолутна кота приземља је 342,35mnv. 

Коте објекта су усклађене са нивелацијама терена. 

- Приземље  ± 0.00   342.35   +0.56  342.91 

Постоји јасна подела објекта по функцији: на галеријски део, бину и пратећи садржај. 
Издвојени део објекта има функцију бине, односно изложбеног простора на отвореном.  

Улаз 

У објекат се улази преко приступних платоа са северо-западне стране, директно са 
општинског пута II реда (кат. парцела бр.1698 КО Злакуса). 

Поред главног улаза, објекат има и споредни са северо-источне стране са стране 
приступног платоа. 

Бини се приступа преко једног од два степеништа, од којих се једно налази на 
североисточној, а друго на северозападној страни објекта. 

Паркирање 

Паркинг простор обезбеђен је у оквиру парцеле,  на којој већ постоји паркинг (10ПМ)  
који је оријентисан на општински пут I реда Поточање-Крвавци-Злакуса.  Обезбеђена 
су и два нова паркинг места непосредно уз главни улаз планираног објекта, који су 
оријентисани ка општинском путу II реда Злакуса-Потпећ. 

Обликовни концепт  

При формирању волуметрије објекта водило се рачуна о његовој функцији и локацији у 
насељу. Објекат се састоји из два засебна габарита од којих први, кубични има 
функцију изложбеног простора на отвореном, док се у оквиру габарита са лучним 
кровом налази целокупни унутрашњи садржај. Фасадна сокла изведена је од 
кулирпласта, док је остатак фасаде унутрашњег габарита изведен у комбинацији wpc 



УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ - ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР КЕРАМИКЕ  

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 174 КО ЗЛАКУСА, ГРАД УЖИЦЕ 

 

_________________________________________________________________________________________________                         

Јавно предузеће 

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

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

Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; MБ:07367112; шифра делатности:4931 

     -15- 

панела и племенитог малтера. Фасада кубичног габарита објекта изведена је у натур 
бетону. 

 

Урбанистичка регулација: 

Урбанистичким пројектом су дефинисане регулационе линије. Регулациона линија је 
уједно граница катастарске парцеле бр. 174 КО Злакуса и дефинисана је постојећим 
аналитичко- геодетским тачкама парцеле. 

Грађевинска линија се успоставља на основу правила Просторног плана у коме је 
прописано: 

- « Минимално  растојање грађевинских објеката од  
регулационог појаса (путног појаса)     5.00m «. 

Планирани објекат се поставља северозападном фасадом на грађевинску линију 1 која 
је позиционира на растојању од 5.00m у односу на регулациону линију. 

Грађевинска линија 2 је позиционирана на растојању од 1.00m у односу на бочну 
(јужну) границу кат. парцеле. 

Грађевинске линије планираног објекта дате су на графичком прилогу бр.3. 

Аналитички подаци преломних тачака грађевинских линија: 

1.   X=7415894.86    Y=4851441.99     
2.   X=7415882.52    Y=4851423.30    
3.   X=7415919.30    Y=4851407.92   
 
 

II 2. УРБАНИСТИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  И ОСТАЛИ  НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЉИ 

Грађевинска парцела: 
 
Катастарска парцела бр. 174  КО Злакуса. 
 

Површина парцеле: 47а97m² 

 
Намена објекта: 
 

 

Објекат културе 

Изложбено-галеријски простор керамике са пратећим 
садржајима. 

Објекат је подељен по функцији: на галеријски део, бину и 
пратећи садржај.  
Издвојени део објекта има функцију бине, односно 
изложбеног простора на отвореном. 
 

Габарит објекта: 
Објекат је неправилног габарита укупних димензија 
23.39mx17.28m. 

БРГП објекта: 

 

Укупно БРГП надземно                                               371.57m2 
Укупно БРУТО изграђена површина                          371.57m2 
Укупно НЕТО површина објекта                                 319.88m2 
Површина приземља                                                   371.57m2 
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Површина земљишта  
под објектом/заузетост: 
 

371.57m2 

Спратност објекта: Пр (приземље) 

Висина објекта: Слеме крова је на коти 348.07mnv, односно +5.72m 

 

Урбанистички 
параметри: 
 

 

Индекс заузетости      "Из" - 16.52% 
Индекс изграђености  "Ии" - 0.16 
 

Кота приземља 
објекта: 

 

Апсолутна кота приземља је 342,35mnv. 
Коте објекта су усклађене са нивелацијама терена. 

- Приземље  ± 0.00  342.35   

- Бина-изложбени простор на отвореном +0.56  342.91 

Висинске коте уређених површина, коте пода приземља објеката,  висине објеката  
(изражене у метрима) могу, кроз разраду техничке документације,одступати  (у складу 
са Законом), у односу на идејна решења дата у Урбанистичком пројекту, а габарити 
објеката у оквиру грађевинских линија, са максималним одступањем 10% у односу на 
достављено идејно решење за  УП. 

 

II 3. ПРИСТУП  ЛОКАЦИЈИ  И САОБРАЋАЈНО  РЕШЕЊЕ 

Предметна кат. парцела бр. 174  КО Злакуса, на којој је планирана изградња објекта 
културе - изложбено-галеријског простора керамике са пратећим садржајима, са 
североисточне стране има директан приступ на општински пут I реда Поточање-
Крвавци-Злакуса, према номенклатури Просторног плана ОП4 (кат. парцела бр. 2005 
КО Злакуса),  а са северозападне стране има директан приступ на општински пут II 
реда Злакуса-Потпећ, према номенклатури Просторног плана ОП20 (кат. парцела бр. 
1698 КО Злакуса). 

Главни пешачки и колски приступ планираном објекту је са северо-западне стране, 
директно са општинског пута II реда. Поред главног улаза, објекат има и споредни са 
северо-источне стране са стране приступног платоа. 

Урбанистичким пројектом није промењена концепција постојећег саобраћајног решења 
овог дела насеља Злакуса. Урбанистичким пројектом се задржава постојећи пешачки и 
колски приступ парцели и објекту. 
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III     УСЛОВИ  И ТЕХНИЧКА  РЕШЕЊА   ПРИКЉУЧЕЊА  
         НА КОМУНАЛНУ   ИНФРАСТРУКТУРУ  

 

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

Уз границу предметне парцеле ка општинском путу II реда (к.п. 1698) на прописаном 
растојању  поставити мерни орман са надземним бетонским постољем за један мерни 
уређај (ОММ-1). У њега инсталирати трофазно двотарифно бројило активне енергије: 
3x230/400V, 50Hz, опсега 10-60A. Испред бројила монтирати ограничаваче снаге, тј. 
лимитаторе 3x32A класе "C". 

Прикључак до мерног ормана извести кабл водом PP00-A 4x25mm2 силазом са 
постојећег стуба H9 Ал-Ч 4x35mm2. 

Планирани објекат гравитира НН мрежи са ТС 10/0,4kV "Кула". Процењена дужина 
напојног 1kV кабл-вода је око 50m. Траса кабла предвиђена је дуж јавне површине, тј. 
ивице саобраћајнице, полагањем у ров, са једним преласком преко саобраћајнице на 
к.п. 2005 КО Злакуса. Приликом извођења радова поштовати техничке прописе везане 
за полагање на нерегулисаним теренима. 

Инвеститор изградње прикључка и ормана мерног места је Оператор дистрибутивног 
система "ЕПС Дистрибуција" доо Београд - Огранак Ужице.  

 

III 2. УСЛОВИ  И ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ И 
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

Водовод:  

Прикључак објекта на градску водоводну мрежу извршити са постојећих градских 
водоводних линија PEVG Ø160 и PEVG Ø63, које се напајају са постројења „Поточање“.   

 

Фекална канализација:  

У насељу Злакуса постоји изграђена мрежа фекалне канализације и уређај за 
биолошко пречишћавање отпадних вода, који нису у систему градске фекалне 
канализације. Према подацима Републичког геодетског завода, Сектора за катастар 
непокретности-Одељења за катастар водова Ужице, прибављеним за израду 
Урбанистичког пројекта, постоје две линије фекалне канализације у непосредној 
близини предметне кат. парцеле, у трупу приступних саобраћајница са северозападне 
и североисточне стране - Ø200 и Ø250. Објекат школе је прикључен на постојећу 
фекалну канализацију. И планирани објекат ће бити прикључен на постојећу мрежу 
фекалне канализације. 

ЈКП "Водовод" Ужице ће издати  техничке услове за пројектовање и прикључење на 
градску водоводну и канализациону мрежу у поступку издавања локацијских услова у 
оквиру поступка обједињене процедуре.  
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Кишна канализација:  

У обухвату Урбанистичког пројекта нема изграђене мреже кишне канализације.  

Атмосферске воде са крова објекта ће се прикупљати олуцима, који се слободно 
изливају на терен. На месту олучних вертикала формирати ригол у ширини тротоара. 

Одводњавање површинских вода са грађевинске парцеле вршити слободним падом 
према улици, са најмањим падом од 1,5%. 

 

III 3. УСЛОВИ  И ТЕХНИЧКА  РЕШЕЊА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ ОБЈЕКТА   

У обухвату Урбанистичког пројекта нема градске топлификационе ни гасоводне мреже.  

Планирано је да се објекат загрева етажним грејањем из сопствене котларнице, у којој 
ће бити инсталиран котао на пелет.  

С обзиром да је крајем 2020.године тек започета изградња линије дистрибутивног 
градског гасовода кроз Злакусу, нису прибављани услови за прикључак објекта на 
гасоводну мрежу. Према плану "Ужице-гас" д.о.о. већ током текуће године очекује се 
прикључивање заинтересованих корисника на градску дистрибутивну гасну мрежу. И 
планирани објекат ће имати могућност прикључка на исту.  

 

III 4. УСЛОВИ  И ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧАК НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ 
МРЕЖУ 

На предметној кат. парцели се налази бетонски изводни стуб и самостојећи изводни 
орман ИРОС 2 до кога су постављени каблови приступне мреже (бакарни) и каблови 
транспортне мреже (оптички кабл). Са изводног стуба постављени су надземни 
самоносиви каблови према објекту школе и разводном стубу (оптички и бакарни кабл). 
Бетонски изводни стуб и самостојећи изводни орман ИРОС 2 и каблови морају се 
изместити. Измештање објеката и каблова извршити у складу са прописаном 
процедуром  према прибављеним техничким условима "Телеком Србија" ад. Радови на 
заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката/каблова 
изводе се о трошку инвеститора. 

Прикључење планираног објекта на ТК мрежу извести подземно са измештеног 
изводног ормана (ИРОС 2), а у складу са прописаним правилима према прибављеним 
техничким условима "Телеком Србија" ад.  

 
III 5. УСЛОВИ  И ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ЗА  ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

За потребе сакупљања комуналног отпада у обухвату УП, Инвеститор мора  
обезбедити 1 контејнер запремине 1,1m3. Контејнер поставити на за то припремљеном 
(избетонираном) платоу или у посебно изграђеној ниши (у нивоу коловозне траке), на 
локацији приказаној на графичком прилогу бр 5 "Синхрон  план  инфраструктуре". 
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Прилаз контејнеру запремине 1.1m³, затвореног типа (са поклопцем) мора бити 
неометан за манипулацију комуналног возила, димензија 8.60x2.50x3.50m, са 
осовинским притиском од 10t и полупречником окретања 11.00m. Максимална 
удаљеност за ручно гурање контејнера по равној подлози, без степеника, од места за 
њихово постављање до комуналног возила, износи 15m, уз максимални нагиб до 3%.  

Контејнер за отпад празни овлашћено јавно-комунално предузеће. 

 
 

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 

Концепт предложеног решења, уз примену мера заштите животне средине 
(каналисање и сакупљање атмосферских и санитарно-фекалних отпадних вода, 
коришћење пелета за загревање објекта или гаса) и противпожарних мера, нема 
потенцијално негативне утицаје на елементе животне средине (воду, ваздух, тло, ниво 
буке у животној средини). 

Управљање отпадом вршити у складу са законском регулативом, , издатим условима 
ЈКП "Биоктош" за израду УП, правилима уређења датим у важећем планском 
документу. 

Предметна изградња не обавезује Инвеститора у смислу потребе подношења захтева, 
односно процедуре у вези израде Студије о процени утицаја на животну средину, али 
се кроз техничку документацију морају предвидети и при изградњи и коришћењу 
објеката поштовати мере заштите животне средине. 

 

IV 3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД  ПОЖАРА 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије не издаје услове заштите од 
пожара за потребе израде урбанистичких пројеката. У поступку издавања Локацијских 
услова потребно је прибавити посебне Услове заштите од пожара и експлозија. 

У складу са захтевима и одредбама Правилника о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, приликом израде техничке 
документације, дефинисати  решење заштите објекта од пожара помоћу спољне и 
унутрашње хидрантске мреже, која обезбеђује поуздано и ефикасно гашење пожара у 
случају његове појаве у било ком делу објекта. 
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IV 4. ЗАШТИТА  КУЛТУРНИХ  И  ПРИРОДНИХ  ДОБАРА 

Увидом у Просторни план града Ужица, у обухвату Урбанистичког пројекта нема 
заштићених, евидентираних ни објеката под претходном заштитом по Закону о 
културним добрима.  

На простору обухваћеном Урбанистичким пројектом нису регистрована заштићена 
природна добра, као ни природне вредности које су у поступку разматрања за 
стављање под заштиту.  

Уколико се током планираних радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или  
минеролошко-петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести министарство  надлежно  
за послове заштите животне средине и да предузме мере како се  природно добро не 
би оштетило или уништило до доласка овлашћених лица. 

 

IV 5. ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, 
противпожарних  прописа и мера заштите од ратних дејстава и елементарних 
непогода, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. Заштита од удара 
грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити 
правилно распоређена и правилно уземљена. Приликом пројектовања и изградње 
објеката обезбедити услове за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и 
старих особа, као и смернице универзалног дизајна јавних простора. 

Мере за енергетску ефикасност објекта треба да обезбеде, што је могуће нижи  ниво 
потрошње енергије, током грађења, употребе и одржавања.  

Планирани објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин 
којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују 
издавањем сертификата о енергетским својствима, који чини саставни део техничке 
документације, која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
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V        ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 

 

Конструкција 

Конструкција објекта 

Пројектована је као скелетни АБ систем. Армирано бетонски скелет чине носећи 
стубови димензија: 25x25/30/40cm, и 25x75cm и армирано бетонске греде 25x40/45cm и 
25x79cm и серклажи димензија 25x40/45cm и 25x20cm.  

Међуспратна таваница 

Не постоји МК, већ је непосредно изнад приземља термоизолована кровна 
конструкција. Плоча на тлу је пуна АБ плоча d=12cm.  

Фасадни зидови 

Испуна фасадних зидова је:  - гитер клима блок d=25(30)cm, контакна фасада 12cm, 
  племенити малтер 

     - гитер клима блок d=25cm, контакна фасада 12cm,  
  wpc панел d=6  

Преградни зидови 

Преградни зидови су: -  гитер блок d=12, 20 и 25cm, омалтерисани продужним 
малтером или обрађени керамичким плочицама. 

Темељи објекта 

Темеље чине армирано бетонске темељне траке h=35cm, на тампон слоју, спрегнуте 
темељним гредама. 

Простор између АБ греда попуњава се насипом од камене дробине до коте подова. 
Кота фундирања је константна и износи -1,10m као што је приказано у графичком 
прилогу. 

Кровна конструкција 

Кровну конструкцију чине примарни челични решеткасти носачи са рожњачама од 
челичних "U" профила. 

Обратити посебну пажњу на детаље челичне конструкције. 

Материјализација 

Подови 

У свим унутрашњим просторијама сем у канцеларији - кустос и савет учесника (2) 
предвиђене су подне керамичке плочице. 

Финална подна облога у канцеларији је таркет. 

На споју два различита пода поставља се прелазне лајсна. 

Подне плочице, постављају се на лепак преко цементне кошуљице у слогу фугна на 
фугну.  

На местима где се под обрађује керамичким плочицама, а зид је од другог материјала 
обавезно урадити соклу од истог материјала као и под минималне висине h=10cm. 
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Зидани зидови 

Спољни зидови су  од гитер клима блока d=25(30)cm.  

Преградни зидови су гитер блок d=12 и 20 и 25cm. 

Унутрашњи делови зиданих зидова се малтеришу продужним малтером, глетују и 
завршно боје дисперзивном бојом у два слоја у тону по избору. 

Плафони 

Плафони се облажу спуштеним плафоном. 

У спуштеним плафонима предвиђена су места за уградњу светиљки. 

Столарија 

Сва унутрашња столарија је од алуминијумских профила. 

У зависности од намене просторија разликујемо застакљена врата и врата са панелом 
(пуна).  

Завршна обрада  је фабричка пластификација у тону. 

Застакљени делови врата су од равног стакла d=6mm. 

Крила врата опремљена су одговарајућим металним оковом за несметано отварање и 
фиксирање крила према потребној функцији. 

Елементе монтирати путем анкерних елемената а квалитетним заптивним материјалом 
(Пур-пена) обезбедити квалитетне спојеве са грађевинским деловима објекта. 

Спољна обрада 

Коришћени материјали су прикладни амбијенту Злакусе. На фасадама су највећим 
делом коришћени постојани материјали као што су wpc панели и племенити малтер у 
природним тоновима. 

Фасада 

Обрада фасада је комбинација кулирпласта у тамном тону на доњим, површинама 
објекта, док су горњи делови обрађени племенитим малтером у сивом тону или 
обложени wpc панелима у боји дрвета. 

Кровни покривач 

Кровни покривач је челични поцинковани пластифицирани TR лим, са свим својим 
фазонским елементима, челичним снегобранима и друго. 

Снегобрани се постављају на свим кровним равнима у свему према препоруци 
произвођача за одабрани покривач и нагиб кровних равни. Кров је сложен лучни и 
класични коси нагиба 6,84° 

Све опшивке на крову изводе се од челичног, поцинкованог, пластифицираног лима 
d=0.55mm.  

Лимарски елементи 

Лимарски радови обухватају позиције постављања олука, олучних вертикала, увала, 
солбанака као и опшивање димњачког канала. 

Сви елементи се израђују од челичног, поцинкованог, пластифицираног лима 
d=0,55mm, а куке за олуке од поцинкованих шина 5x25mm. 

Сви хоризонтални олуци су висећи, а олучне вертикале су округле, одговарајућих 
пречника, према пројектној документацији. 
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Улазне зоне 

Испред улаза и на приступном платоу предвиђен је бехатон. 

Фасадна столарија 

Спољашња столарија је од алуминијумских профила са термо-прекидом и најмање 
двоструком континуалном гуменом заптивком по обиму. 

Позиције су застакљене термопан стаклом (4+16+4)mm, флоат безбојни, пуњено 
аргоном са ниско-емисионим премазом. 

Завршна обрада је пластификација у тону.  

Све позиције снабдети потребним оковом  у свему према опису у пројектној 
документацији. 

Елементе монтирати путем анкерних елемената, а квалитетним заптивним 
материјалом (Пур-пена) обезбедити квалитетне спојеве са грађевинским деловима 
објекта. 

Фасадна браварија 

Браварске позиције чине делови фиксне степенишне ограде. 

Завршна обрада је бојење два слоја основном бојом и два слоја емајл-лаком, после 
свих потребних предрадњи. 

Елементе монтирати путем анкерних елемената и обезбедити квалитетне спојеве са 
грађевинским деловима објекта. 

Изолација 

Заступљена је постављањем термоизолације и хидроизолације на објекту. Предвиђена 
је на свим потребним деловима објекта. Детаљно је разрађено у посебном елаборату 
енергетске ефикасности. 

Хидроизолација 

Хидроизолација подова приземља од битуменских трака. 

Хидроизолација се поставља и у санитарним чворовима и чини је хидроизолациони, 
цементни, флексибилни премаз, који је неопходно подићи уз зид до висине h=25cm. 

Термоизолација 

Термоизолација је предвиђена у: поду на тлу, спољним зидовима, делу према тавану. 
Сва термоизолација je од камене вуне тврдоће и дебљине према пројектној 
документацији. 

Вентилације и димњаци 

Објекат је предвиђен да се греје етажно, сопственом котларницом, котлом на пелет. 
Предвиђен је један димњачки канал, изведен од префабрикованих елемената према 
пројекту.  

Димњак се ван крова обрађује одговарајућим малтером, са завршном капом од натур 
бетона одговарајуће профилације. Капа се завршно боји одговарајућом бојом за бетон 
у тону по избору. Димњак је димензионисан на основу искуства и било би неопходно да 
се њихов капацитет провери по усвајању дефинитивног ложишта. 

Све просторије имају директну или индиректну повезаност са фасадним отворима, тако 
да вентилациони канали нису предвиђени. Изузетак је тоалет у канцеларији који се 
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природно вентилише преко уграђених вентилационих отвора Ø110mm у простор иза 
wpc облоге. 

Партер 

Спољним уређењем терена обухваћен је простор испред главног улаза на северо-
западној страни објекта и приступни плато са северо-источне стране. Радови на 
партеру обухватају израду партерног зеленила, поплочавање приступне пешачке 
стазе, постављање парковских клупа и посуда за прикупљање отпада. 

Олуци се слободно изливају на терен, с тим што је на месту олучних вертикала 
потребно формирати ригол у ширини тротоара. 

Пешачке комуникације 

Спољне пешачке комуникације су са завршном обрадом од бехатон плоча преко 
подлоге од набијеног тампона. 

Заштитни тротоар је потребно урадити свуда око објекта, где нису предвиђене пешачке 
комуникације. 

Инсталације 

Објекат је снабдевен инсталацијама водовода и канализације, електроинсталацијама 
јаке и слабе струје, као и машинским инсталацијама грејања.јаке и слабе струје, као и 
машинским инсталацијама грејања. 

 


