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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1. Решење о регистрацији предузећа
1.2. Лиценца урбанисте
1.3. Решење о одређивању одговорног урбанисте
1.4.  Изјава одговорног урбанисте

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Информација о локацији
2.2.  Катастарско-топографски план
2.3. Копија плана парцеле и препис листа непокретности
2.4.  Извод из катастра подземних водова
2.5.  Услови надлежне службе ЕПС
2.6.  Услови управљача јавног пута ЈКП „Равно“
2.7.  Услови Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
3.1.1. Правни и плански основ
3.1.2. Обухват урбанистичког пројекта
3.1.3. Услови изградње
3.1.4. Нумерички показатељи
3.1.5. Начин уређења слободних и зелених површина
3.1.6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу
3.1.7. Инжењерско-геолошки услови
3.1.8. Мере заштите животне средине
3.1.9. Мере заштите непокретних културних и природних добара

3.1.10. Технички опис објекта

3.2. ГРАФИЧКИ ДЕО

3.2.1. Регулационо-нивелационо решење локације

3.2.2. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са
прикључцима на спољну мрежу

3.2.3. Идејно решење планираног објекта
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Рeпублике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -
др. закон и 9/20), у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 32/19) иодредбама Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 23/2015.), Правилника о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 22/15) као:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

за израду Урбанистичког пројекта разраде локације за потребеизградњепарохијског
дома (сале за окупљања) на к.п.бр. 3753КО Крушар, чији је инвеститор Српска
Православна Црква, Епархија Браничевска, Црквена Општина Крушар, одређује
се:

Драгана Мацић дипл.инж.арх. ............................................ лиц. бр. 200 1554 16

Пројектант: АРХИТЕКТОНСКИ БИРО “WЕАRЕ
АRCHITECTURE“, ЋУПРИЈА

Одговорно лице/заступник: Maрина Ђурђевић,дипл.инж.арх.

Печат: Потпис:

Број техничке документације: УП 2/20

Место и датум: Ћуприја, дерцембар 2020. године
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбанистаурбанистичког пројекта разраде локације за потребе изградње
парохијског дома (сале за окупљања) нак.п.бр.3753 КО Крушар,чији је инвеститор
Српска Православна Црква, Епархија Браничевска, Црквена Општина Крушар, а
на основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Рeпублике Србије'', бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и
чл. 77. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 32/19),

Драгана Мацић дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и
изградњии у складу са прописима донетих на основу Закона, стандарда и
норматива из области изградње објеката и правила струке;

2. да је урбанистички пројекат израђен у складу са важећом планском
документацијом и према условима који су прописале надлежне службе имаоца
јавних овлашћења у вези прикључака на комуналну инфраструктуру.

Одговорни пројектант : Драгана Мацић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 200 1554 16

Печат: Потпис:

Број техничке документације: УП 2/20

Место и датум: Ћуприја, новембар2020.год.
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2.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ПРЕДМЕТ: Технички услови за израду Урбанистичког пројекта  за изградњу 

објекта парохијског дома на к.п. број 3753 у КО Крушар, општина Ћуприја, 

инвеститору СПЦ Епархија Браничевска, црквена општина Крушар 

Ј.К.П.“Равно 2014“ у Ћуприји поступајући по захтеву СПЦ Епархије 

Браничевске, црквена општина Крушар, бр.41 од 27.7.2020. год. којим тражи 

техничке услове за израду  Урбанистичког пројекта  за изградњу парохијског дома на 

к.п. број 3753 у КО Крушар, општина Ћуприја, а на основу Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019 – др.закон и 9/2020), Одлуке о 

комуналним делатностима и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним 

делатностима („Сл. гласник СО Ћуприја“ бр. 26/2016) и Одлуке о општинским 

путевима и улицама на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

бр.13 . од 5.9.2018-те године) и Ситуационог плана саобраћајног прикључка издаје: 
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ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ  

 Парохијског дома(Пр) 

инвеститору СПЦ Епархија Браничевска,црквена општина Крушар  

  

 

Којим се утврђују услови за изградњу саобраћајног прикључака  за 

изградњу Парохијског дома на к.п. број 3753 у КО Крушар, општина Ћуприја, 

инвеститору СПЦ Епархија Браничевска, црквена општина Крушар, на државном 

путу II Б реда бр.383 (деоница 38302 на оријентационој стационажи км. 37+258), као 

и делу земљишног (путног) појаса и другог земљишта у обухвату саобраћајног 

прикључка, а које припада предметној саобраћајници, чији је корисник ЈП Путеви 

Србије. 

 

Саобраћајни прикључак израдити према следећим условима:  

 

 Предметна парцела лоцирана је са леве у правцу путне стационаже државног пута II 

Б реда број 383, деоница број 38302, од чвора 18501 (Глоговац) до чвора 15807 

(Ћуприја),  према референтном систему ЈП Путеви Србије. Ширина коловоза 

државног пута на овој деоници државног пута у насељу је 5.50м. Прикључак 

постојећег улаза и излаза се налази на стационажи км. 37+258.  

 При изради предметног урбанистичког пројекта, решење ускладити са Законом о   

путевима ("Сл.гл.РС", број 41/18 и 95/2018 – др.закон), Законом о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019 – др.закон и 9/2020) и планском 

документацијом вишег реда. 

 Урбанистичком пројектом мора бити адекватно решено  прихватање и одводњавање 

површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног 

пута. 

 Урбанистичким пројектом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас 

контролисане градње, на основу члана 32. 33. и 34. Закона о путевима ("Сл.гл.РС", 

број 41/18 и 95/2018 – др.закон), тако да први садржај објеката високоградње, морају 

бити удаљени минимално 10,00м. од ивице земљишног појаса државног пута II реда, 

уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном путном 

правцу. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије 

одређено просторним, односно урбанистичким планом. 

 У графичком делу УП уписати стационажу државног пута а у текстуалном делу 

уградити ове услове. 

 Урбанистички пројекат, у делу изградње саобраћајног прикључка на државни пут, 

мора бити заснован на принципу максималног уклапања перспективног решења у 
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будући ниво изграђености пута. 

 Саобраћајна веза и улаз на верски комплекс се задржавају од постојећег улаза са 

државног пута II Б реда бр.383 (деоница 38302 на стационажи км. 37+258). Колски 

улаз је ширине 4.0м  м.   

 У Урбанистичком пројекту дефинисати саобраћајно решење у зони планираних 

прикључка улива (излива) уз пуно уважавање просторних и урбанистичких 

карактеристика ширег окружења те локације и у свему у складу са СПРС У.Ц4.050. 

Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови, имајући у 

виду режимску брзину и саобраћајни режим на тој деоници улице, графичку 

проверу криве трагова"  меродавног  возила, као и прописану дужину 

прегледности за планирану локацију. 

 Минималне ширине коловоза улаза и излаза са комплекса пројектовати са ширином 

од 3.50 м. са издигнутим или упуштеним ивичњацима.  

 Саобраћајни прикључак пројектовати са   коловозном   конструкцијом   у   зони   

реконструкције,   димензионисаном   за   осовинско оптерећење од 11,50 т по 

осовини. 

 Колски прилаз обликовати са полупречницима лепеза на основу криве трагова 

меродавног возила 

 Саобраћајни прикључак пројектовати за режимску рачунску брзину кретања возила 

на предметном путу од 50,00 км/х.  

 Саобраћајни прикључак пројектовати за брзину излива возила са предметног пута 

од максимално 10,00 км/х. 

 Израдити пројекат одговарајуће  хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на саобраћајним површинама објекта, као и пројекат 

привремене саобраћајне сигнализације и опреме за означавање радова на 

том путу у току њиховог извођења. 

 Паркинг места за путничка возила планирати искључиво у оквиру предметног 

комплекса. 

 Решити прихватање и одводњавање површинских вода са платоа објекта и 

зоне саобраћајног  прикључка и ускладити са системом одводњавања 

предметне деонице државног пута. 

 При пројектовању морају се утврдити локације постојећих инсталација и заштита 

истих, као и планиране трасе нових инсталација са утврђеним тачним стационажама 

предметног пута на почетку и крају паралелног вођења, на месту лома инсталација, 

на месту подбушивања пута и на месту уласка и изласка инсталација из 

катастарских парцела које припадају предметном путу. 

 Све инсталације морају бити максимално удаљене од ивице реконструисаног 

коловоза предметног пута, а минимално 3,00 м. од крајње тачке попречног профила 

(ножице насипа или спољње ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице 

реконструисаног коловоза предметног пута и минимално 1,35 м испод најниже коте 
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коловоза, односно 1,00 м од коте дна путног канала до горње коте заштитне цеви. 

Заштитна цев у спучају подбушивања пута мора бити минимално 3,00 м  дужа од 

крајње тачке попречног профила (изузетно ивице реконструисаног коловоза) 

предметног пута. 

 Димензионисање флексибилне коловозне конструкције саобраћајних површина 

вршити применом националног стандарда СРПС У.Ц4.012.  

 Ради бољег везивања постојеће коловозне конструкције са конструкцијом 

пројектованих улаза и излаза, потребно је уклонити завршни слој коловозног застора 

са ивица постојећег коловоза у ширини од 0.5м, и заменити га новим слојем 

асфалтбетона. Дебљина стругања асфалта износи 5цм. 

 Оивичење коловозних површина предвидети са сивим бетонским ивичњацима 18/24 

MB40 у усправном положају са надвишењем од 12cm. Оивичење тротоара вршити  

сивим бетонским ивичњацима 12/18 MB40 у усправном и обореном положају са 

надвишењима од 6cm и 2cm респективно. На местима где је то неопходно, 

упуштеним ивичњацима обезбедити несметано кретање особа са посебним 

потребама у складу са важећим правилницима. 

 

 

 

 

Обрадио: 

 

Одговорни пројектант саобраћаја и  

Саобраћајне сигнализације    

 

                Директор 

              ______________________________ 

                    Дејан Ристић, дипл.инж.ел. 

 

 

   

 

Дејан Ђорђевић, дипл.инж.саоб. 
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3.1.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
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3.1УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИНВЕСТИТОР: Српска Православна Црква, Епархија
Браничевска, Црквена Општина Крушар

ЛОКАЦИЈА: к.п.бр.3753 КО Крушар

3.1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Плански основ: “Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“ бр. 13/11) и План генералне регулације за насеље
„Крушар“ („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 36/14).

Правни основ: 1. Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник Рeпублике
Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и
121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и
9/20);

2. Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 32/19);

3. Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Сл. гласник Републике Србије”, бр.
23/15);

4. Правилнико условима и нормативима за пројектовање
стамбених зграда и станова ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 58/12, 74/15, 82/15);

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

6. Прaвилник o тeхничким стaндaрдимa плaнирaњa, прojeктo-
вaњa и изгрaдњe oбjeкaтa, кojимa сe oсигурaвa нeсмeтaнo
крeтaњe и приступ oсoсбaмa сa инвaлидитeтoм, дeци и
стaрим oсoбaмa(“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 22/15)

3.1.2.  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – подаци о локацији

Пројектни
задатак:

За потребе изградње објекта пароххијског дома (сале за
окупљања) на  к.п.бр.3753КO Крушар потребно је кроз овај
урбанистички пројекат извршити разраду локације, како би се
сагледале могућности планираног објеката да функционише у
конкретном простору, а у складу са важећом планском
регулативом, Законом и подзаконским актима.

Адреса локације: Крушар, ул. Миодрага Новаковића бр. 25

Кат. општина и
број парцеле:

к.п.бр. 3753, КО Крушар

Површина
парцеле:

4296.0 m2
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Начин
коришћења
земљишта и
катастарска
класа

Према подацима из евиденције Службе за катастар непокрет-
ности општине Ћуприја врста земљишта је: „Земљиште у
грађевинском подручју“. Парцела се налази у ужој зони
насељеног места која је покривена важећим планом генералне
регулације градског насеља.

Власник/
корисник
парцеле:

Према подацима из евиденције Службе за катастар непокрет-
ности општине Ћуприја као врста права наводи се „Својина“ а
као облик својине „Други облици“. Носиоц права својине је
инвеститор и наручилац урбанистичког пројекта, Српска
православна црква, Епархија Браничевска, Црквена Општина
Крушар,  у обиму 1/1.

Граница
подручја
урбанистичког
пројекта

Урбанистичким пројектом је обухваћена само катастарска
парцела к.п.бр. 3753, КО Крушар, с обзиром да суседне парцеле
нису у власништву истог инвеститора, па се у урбанистичком
пројекту граница подручја обраде поклапа са катастарском
границом предметне парцеле.
Граница подручја обраде је приказана је на графичким
прилозима бр.1-2, који су саставни део овог пројекта.

Опис постојећег
стања

На катастарској пацели к.п.бр. 3753, КО Крушар, постоји један
већи објекат цркве површине 165.0м2, један мањи објекат за
паљење свећа површине 17.0м2и два стамбена објекта од којих
је један стамбени објекат спратности П+Пк површине 75.0м2, а
други објекат спратности П површине 42.0м2. Правни статус
објекта цркеве је „Објекат изграђен пре доношења прописа о
озградњи објекта“, правни статус осталих објеката није
забележен у подацима Службе за катастар непокретности
општине Ћуприја.
Постојећи објекти се задржавају приликом изграње новоплани-
раног објекта.

3.1.3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ (НАМЕНА, РЕГУЛАЦИЈА, ПРИСТУП, ПАРКИРАЊЕ)

Достављене
подлоге за
пројектовање

1. Катастарско-топографски план, израдило Друштво за геодет-
ске услуге и остале делатности „Geo M&B” д.о.о. из Ћуприје

2. Извод из катастра подземних водова бр.956-01-304-8258/2020
oд 24.06.2020, издат од стране Републичког геодетског
завода, Сектор за катастар непокретности – Одељење за
катастар водова,

3. Копија плана бр.953-1-019/2020-192 од 23.07.2020, издата од
стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Ћуприја,

4. Препис листа непокретности бр. 248 од 23.07.2020, издат од
стране Репуб-личког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Ћуприја

Информација о
локацији

Информација о локацији бр. 350-478/ 2020-05-1 од 20.11.2020,
издат од стране Општинске управе општине Ћуприја, Одељења
за урбанизам, имовинско-правне односе и заштиту животне
средине
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Урбанистичка
целина:

ЗОНА II-2–ЈУГ–ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

Грађевинска
парцела:

Грађевинска парцела не одступа од катас-
тарске парцеле, како је приказано на гра-
фичком прилогу бр. 3 „План регулације
површина јавне намене са аналитичко-
геодетским елементима“ извода из важећег
Плана генералне регулације за насеље
„Крушар“. Како у плану јавна површина није
омеђена конкретним геодетским тачкама,
границе јавне површине одређују се нано-
шењем планираних профила саобраћајница.
У овом конкретном случају нанет је профил 1-
1. Наношењем профила константовано је да
парцелација предметне парцеле није
неопходна, јер је у овом делу постојећи
профил саобраћајнице шири од планираног.

Планирана
намена
површине:

Према важећој планској регулативи
планирана намена површине је „Верски
објекат"

Немене у оквиру
претежне
намене:

-

Пратећа
(компатибилна)
намена:

У саставу грађевинске парцеле верског
објекта, поред богомоље, треба обезбедити
простор заизградњу пратећих садржаја и
управно-административних садржаја.

Положај објекта
на парцели

Није посебно дефинисано у плану

Растојање од објеката
на суседним парцелама

Није посебно дефинисано у плану

Максимална дозвољена
спратност:

П+0

Индекс
заузетости:

Максимално 35%

Индекс
изграђености:

Максимално 0.7

Висина објекта: Није посебно дефинисана у плану

Зелене
површине:

Минимално 30%

Све остало везано за општа правила уређења и правила грађења
што није наведено овде у тексту, важе правила из издатих
информација о локацији.

Услови
надлежних
комуналних
служби

1 Услови за потребе израде урбанистичког пројекта које је
издала надлежна служба Електропривреде Србије - ЕПС
Дистрибуција, бр. 8F.1.1.0-D-09.05-179516/2 oд 14.07.2020.

2. Услови за прикључење на јавну саобраћајницу за потребе
израде урбанистичког пројекта, које је издао управљач
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јавног пута Јавно комунално предузеће „Равно 2014“
Ћуприја.

3. Решење надлежне службе Завода за заштиту споменика
културе Крагујевац, бр. 1696-02 од 18.11.2020.год.

3.1.4.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (ПОВРШИНЕ, ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ,
СПРАТНОСТ, ВИСИНА, БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА)

Површине:
Површина парцеле: 4296.0 m2

Површина приземља планираног објекта: 210,0 m2

Бруто развијена грађевинска површина
надземних етажа планираног објекта:

210,0 m2

Бруто развијена грађевинска површина свих
етажа планираног објекта:

210,0 m2

Површина приземља свих објеката на парцели: 509.0 m2

Бруто развијена грађ. површина надземних етажа
свих објеката на парцели:

584.0 m2

Бруто развијена грађевинска површина свих
етажа свих објекта на парцели:

584.0 m2

Манипулативне саобраћајне површине: 315.3 m2

Стационирани саобраћај: 246.4 m2

Поплочане површине: 248. 5m2

Компактне зелене површине: 2708.0 m2

Нето површина намењена верским обредима: 310.0 m2

Нето површина намењена становању: 154.0m2

Спратност
објекта:

Максимално
дозвољена:

П+0 Остварена: П+0

Урбанистички
показатељи:

Индекс
заузетости:

Максимално
дозвољен:

35% Остварен: 11.85%

Индекс
изграђености:

Максимално
дозвољен:

0.7 Остварен: 0.13

Висина
објекта:

Висина крова: Максимално
дозвољено:

- Остварено: 5.34 m

Висина
кровног
венца:

Максимално
дозвољено:

- Остварено: 2.95 m

Број паркинг
места:

Становање: Потребно: 2 Остварено: 16

Верскиобреди: Потребно 6

3.1.5. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Катастарска парцела је комунално опремљена у складу са положајем парцеле у ужем
руралном ткиву. Објекат има могућност прикључења на градску нисконапонску
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електроенергетску мрежу. Водоводне и канализационе дистрибутивне мреже нису
изграђене.
Инвеститор се изјаснио да за сада не жели прикључак на систем гасификације.

На електтро-
енергетску
мрежу:

Испред наведене парцеле на јавној површини постоји високо-
напонска и нисконапонска мрежа на бетонским стубовима (комби-
новани) вод. Приликом израде докумнтације испоштовани су
сигурноси размаци за планирану врсту објекта.
Објекат је могуће прикључити из постојеће трафостанице ТС
10/04 kV „Крушар 2“. до КПК на фасади будућег објекта у дужини
око 180m, у складу са напред наведеним издатим техничким
условима надлежне службе ЕПС.
Могући будући прикључак планира се подземно испод јавних
површина - тротаоара и интерних саобраћајница унутар објекта.
За потребе прикључења објекта потребно је изградити
нисконапонски кабловски вод РР00-А4x150mm2 од бетонског
стуба испред катастарске парцеле до КПК на фасади будућег
објекта у дужини око 24.0m.

На водоводну
мрежу:

Катастарска парцела нема могућност прикључка на водоводну
дистрибутивну мрежу, с обзиром да иста није изграђена. Планира
се снабдевање објекта водом из постојећег бунара који се налази
у средишту парцеле. Вода треба да је испитана, хемијски и
бактериолошки исправна.

На
канализациону
мрежу:

Катастарска парцела нема могућност прикључка на канали-
зациону мрежу, с обзиром да иста није изграђена. Планира се
одвод отпадних вода у новопројектовану водонепропусну
септичку јаму која се пројектује у задњем делу парцеле.
Септичка јама треба да суде пројектована у складу са прописима
и нормативима из ове области. У Просторном плану општине
Ћуприја прописане су мере за пројектовање септичких јама, и
каже се следеће:
Септичке јаме се граде као водонепропусни објекти запречиш-
ћавање отпадних вода.
- Септичке јаме као водонепропусни објекти служе само за
привремено одлагањеотпадних вода јер се оне морају редовно
празнити црпљењем њиховог садржајаи његовим одношењем на
одговарајућу локацију.
- Септичке јаме поставити: мин. 2m од ограде комплекса; мин. 5m
од објекта; мин.10m од регулационе линије; и мин. 20m од бунара.
- Септичке јаме као водонепропусни објекти у којима се врши и
пречишћавањеотпадних вода су прелазно решење за локалну
санитацију на нивоу домаћинстваили комплекса, до изградње
канализационе мреже насеља.
- Ефлуент из ових септичких јама може се пуштати у подземље
(упијајући бунари,подземна иригација) и у реципијенте који
обезбеђују висок степен разблажења.
- У њима се обавља процес анаеробног разлагања органских
чврстих материја.Ове материје се распадају на дну танка
стварајући гасове који се пењу наповршину и носе собом фину
суспензију која једним делом поново пада на днојаме а другим
делом одлази из јаме заједно са исталоженом каналском водом.
Зауклањање и овог материјала препоручују се септичке јаме са
две па и три коморе.



____13

- Дубина септичке јаме треба да буде у границама 1,25—2,0 m. а
однос ширинепрема дужини да се креће од 1:2 до 1:4. Најмања
запремина септичке јаме износи1.500 lit. За мање септичке јаме
препоручује се септичка јама са 2 коморе с тимда прва комора
износи 2/3 укупне запремине. Вeће септичке јаме се могу градити
са више комора (3—4), од којих прва захвата око ½ укупне запре-
мине.Минимална запремина прве коморе износи 2000 lit.
Осим тога, септичке јаме треба да одговарају следећим условима:
1. Улив и излив, у септичкој јами ширине до 1,25 m, могу се
изграђивати са цевимаили у виду вертикалних преграда. Код
улива и излива са фазонским комадом увиду Т-рачве, треба доњи
дeo рачвe да буде уроњен испод површине течностиоко 45cm а
горњи део дa око 20cm надвисује горњу површину масне коре.
2. Кота дна уливне цеви не сме бити испод нивоа течности у јами
нити више од 5cm изнад нивоа.
3. Брзина дотока испред јаме не сме бити већа од 1,0 m/sec.
4. За јаме ширине веће од 1,25m улив и излив може бити уређен
са два или вишефазонских комада у виду Т-рачви које морају бити
одозго приступачне.
5. Септичке јаме које се налазе у близини објекта морају по
правилу битипокривене, док се оне које су удаљене од објекта
могу изводити непокривенеали обавезно ограђене.
6. Покривене септичке јаме треба да имајувентилацију за одво-
ђење гасова, којимогу бити експлозивни., Код мањих јама
покривање се може обезбедитимонтажним елементима (бетон,
дрво).
7. Пражњење јама, по правилу, треба да се врши сваких 6 месеци.
При томе увек треба остављати мање количине садржине у циљу
бржегсазревања новог наталоженог муља (маx. 20%). Материјал
извађен из јамемањих постројења одвози се цистернама а из
већих се одвози на лагуне илипоља за сушење муља.
8. Количина воде коју треба узети у обзир при одређивању
капацитета септичкихјама прорачунава се с обзиром на број
становника или број и врсту санитарнихуређаја односно изливних
места. Минимална количина воде за појединестамбене зграде
треба да износи 150 lit/становнику на дан.

На
саобраћајницу:

Предметна парцела лоцирана је са леве у правцу путне стацио-
наже државног пута II Б реда број 383, деоница број 38302, од
чвора 18501 (Глоговац) до чвора 15807(Ћуприја),  према рефе-
рентном систему ЈП Путеви Србије. Ширина коловоза државног
пута на овој деоници државног пута у насељу је 5.50m.
Прикључакпостојећег улаза и излаза се налази на стационажи км.
37+258.
 Урбанистичком пројектом je адекватно решено  прихватање и
одводњавањеповршинских вода, уз усклађивање са системом
одводњавања предметног државногпута. Прикупљене атмосфер-
ске воде са локације могу се упустити у затрављене површине у
оквиру локације, с обзиром да у близини објеката не постоји
улична атмосферска канализација, а како је прописано важећим
Планом генералне регулације за насеље „Крушар“.
Урбанистичким пројектом је обезбеђен заштитни појас и појас
контролисане градње, тако што је планирана изградња објекта на
удаљености већој од 10,0m. од ивице земљишног појаса државног
пута II реда.
 У графичком делу урбанистичког пројекта уписана је стацио-
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нажа државног пута и у текстуалном делууграђени су услови
управљача јавног пута.
Урбанистички пројекат, у делу изградње саобраћајног прикљу-
чка на државни пут,заснован је на принципу максималног укла-
пања перспективног решења у будући ниво изграђености пута.
Саобраћајна веза и улаз на верски комплекс се задржавају од
постојећег улаза са државног пута II Б реда бр.383 (деоница
38302 на стационажи км. 37+258) са постојећим колскимулазом
ширине 4.0m, а према условима управљача јавног пута.
У урбанистичком пројекту дефинисано је саобраћајно решење у
зони планиранихприкључка улива (излива) уз пуно уважавање
просторних и урбанистичкихкарактеристика ширег окружења те
локације и у свему у складу са СПРС У.Ц4.050.Пројектовање и
грађење путева, Површински чворови, Технички услови, имајући
увиду режимску брзину и саобраћајни режим на тој деоници
улице, графичкупроверу криве трагова" путничког аутомобила као
меродавног возила, као и прописану дужинупрегледности за
планирану локацију.
 Минималне ширине коловоза улаза и излаза са комплекса
пројектовани су са шириномвећом од 3.50m, са издигнутим и
делимично са упуштеним ивичњацима.
Саобраћајни прикључак пројектован је са коловозном конструк-
цијом у зони реконструкције, димензионисаном за осовинско
оптерећење од 11,50 т поосовини.
 Колски прилаз обликован је са полупречницима лепеза на
основу криве траговапутничког аутомобила као меродавног
возила.
 Саобраћајни прикључак пројектован је за режимску рачунску
брзину кретања возилана предметном путу од 50,0 km/h.
Саобраћајни прикључак пројектован је за брзину излива возила
са предметног путаод максимално 10,0 km/h.
 Израдити пројекат одговарајуће хоризонталне и вертикалне
саобраћајнесигнализације на саобраћајним површинама објекта,
као и пројекатпривремене саобраћајне сигнализације и опреме за
означавање радова натом путу у току њиховог извођења.
Паркинг места за путничка возила планирана су искључиво у
оквиру предметногкомплекса.
 Решено је прихватање и одводњавање површинских вода са
платоа објекта изоне саобраћајног прикључка и усклађено са
системом одводњавањапредметне деонице државног пута.
При пројектовању утврђена је локација постојећих инсталација
и заштитаистих, као и планиране трасе нових инсталација са
утврђеним тачним стационажамапредметног пута на почетку и
крају паралелног вођења, на месту лома инсталација,на месту
подбушивања пута и на месту уласка и изласка инсталација
изкатастарских парцела које припадају предметном путу.
 Све инсталације морају бити максимално удаљене од ивице
реконструисаногколовоза предметног пута, а минимално 3,0 м. од
крајње тачке попречног профила(ножице насипа или спољње
ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивицереконстру-
исаног коловоза предметног пута и минимално 1,35 м испод
најниже котеколовоза, односно 1,00 м од коте дна путног канала
до горње коте заштитне цеви.
Заштитна цев у спучају подбушивања пута мора битиминимално
3,0 м  дужа одкрајње тачке попречног профила (изузетно ивице
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реконструисаног коловоза)предметног пута.
Димензионисање флексибилне коловозне конструкције саобра-
ћајних површинавршити применом националног стандарда СРПС
У.Ц4.012.
 Ради бољег везивања постојеће коловозне конструкције са
конструкцијомпројектованих улаза и излаза, потребно је уклонити
завршни слој коловозног застораса ивица постојећег коловоза у
ширини од 0.5m, и заменити га новим слојемасфалтбетона. Деб-
љина стругања асфалта износи 5cm.
Оивичење коловозних површина предвиђeно je са сивим бетон-
ским ивичњацима 18/24MB40 у усправном положају са надви-
шењем од 12cm. Оивичење тротоара вршитисивим бетонским
ивичњацима 12/18 MB40 у усправном и обореном положају
санадвишењима од 6cm и 2cm респективно. На местима где је то
неопходно,упуштеним ивичњацима обезбедити несметано кре-
тање особа са посебнимпотребама.

Приликом пројектовања и изградње све појединачне објекте инфрастурктуре треба
изградити у складу са техничким условима за пројектовање и прикључење које су
издале надлежне службе имаоца јавних овлашћења, а у складу са стандардима,
нормативима, препорукама и прописима из конкретне области.

3.1.6. НАЧИН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Планском регулативом је пописано да има минимално 30% уређене, претежно
компактне зелене површине. На парцели је остварено укупно 2708.0 m2 компактних
зелених површина, што чини 63% површине парцеле.
У уређењу зеленила преовлађују претежно травнате површине, са местимичним
високим зеленилом у виду зимзелених туја, бреза и жбунастог растиња.

3.1.7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Природне особине тла, поремећаји настали природним процесима и
дејствоминжењерских радова, а на основу тога и погодност терена за даље
планирање и уређењепростора, утврђени су на основу „Инжењерскогеолошке
подлоге сахидрогеолошким карактеристикама“, која је урађена за потребе израде ГП-
а у"Геопројекту"- Ниш, 2001. године.На основу наведених истраживања, извршено је
зонирање подручја плана генералне регулације. Катастарска парцела припада реону
„Терени повољни за изградњу без ограничења“ у погледу коришћења, уз
уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена. Ови терени се
углавномналазе између железничке пруге, меандра Мораве и аутопута, управо на
простору,на коме је до данас изграђивано насеље Ћуприја (реон "А").

Према карти сеизмичке рејонизације територије Србије, урађеној у
СеизмолошкомЗаводу Србије, 1974. године, подручје ГП-аЋуприје се налази у зони
основног степенасеизмичког интензитета од 8° МЦС скале. Ћуприја је такође под
утицајем друге,треће и четврте групе епицентара, који леже у одређеним подручјима.
Друга групаобухвата потез Параћин-Ћуприја, у коме се јављају земљотреси
магнитуде 4,1-4,8°МЦС.Трећа група "јагодинских земљотреса" показује да је
сеизмогеност блоковаразвијених у том појасу велика и да они генеришу снажне
земљотресе и до магнитуде од6,4° МЦС. Четврта група је "свилајначки епицентар"
који генерише земљотресе магнитудевеће од 6,4° МЦС.

3.1.8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Приликом пројектовања и изградње обавезна је примена услова и мерау
погледу:Мера заштитеживотне средине (заштита ваздуха, заштита вода, заштита
земљишта, заштита од буке и вибрација, заштита од јонизујућег и нејонизујућег
зрачења, заштита од удеса); Мере заштите од елементарних непогода и других
несрећа (заштита од елементарних непогода, заштита од поплава, заштита од
клизања тла, заштита од земљотреса, заштита од пожара);Мере енергетске
ефикасности;Мере приступачности особа са инвалидитетом.

Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере
заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација,
опреме, парцеле и захвата, са искључењем из програма реализације свих оних који
по условима коришћенја и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине,
односно према потреби се ради документација са аспекта животне средине.

Основни безбедоносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа, услова геолошке подлоге и услова заштите од ратних
разарања. Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.

3.1.9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Катастарска парцела се не налази у зони заштите утврђених споменика културе и
археолошких локалитета, као ни евидентираних добара која уживају претходну
заштиту.
Објекат Цркве Св. пророка Илије је у важећој планској регулативи, Плану генералне
регулације за нсеље „Крушар“, евидентиран као „валоризовани обејекат
градитељског наслеђа“. Као мера заштите за наведене објекте у Плану генералне
регулације поред осталог стоји и да за дсваки појединачни случај било какве
интервенције на неком од валоризованих објеката или нјихове околине (адаптације,
реконструкције, ревитализације, премештање објеката и др.) Завод за заштиту
споменика ће издати нове, посебне и конкретне услове.
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или
археолошкепредмете, извођач је дужан да одмах без одлагања прекине радове и
обавестинадлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз неуништи и не оштети и да се сачува на месту и у полпжају у коме је откривен
(члан109. Закона о заштити културних добара «Сл. гласник 2 бр. 71/49).

3.1.10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА

ОПШТЕ:

За потребе израде и потврђивања урбанистичког пројекта које је услов за
подношење захтева за издавање локацијских услова израђено је идејно решење за за
изградњу објекта парохијског дома (сале за окупљања) спратности П на к.п.бр. 3753
КОКрушар, а на основу Закључка бр.350-211/2020-05-1 од 18.06.2020. год, издате од
Општинске управе општине Ћуприја, Одељења за урбанизам и имовинско-правне
послове и затиту животне средине.Предметна парцела се налази у обухвату планске
регулативе: Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“
бр. 13/11) и План генералне регулације за насеље „Крушар“ („Службени гласник
општине Ћуприја“ бр. 36/14).

Грађевинска парцела не одступа од катастарске парцеле, како је приказано на
графичком прилогу бр. 3 „План регулације површина јавне намене са аналитичко-
геодетским елементима“ извода из важећег Плана генералне регулације за насеље
„Крушар“. Како у плану јавна површина није омеђена конкретним геодетским тачкама,
границе јавне површине одређују се наношењем планираних профила саобраћајница.
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У овом конкретном случају нанет је профил 1-1. Наношењем профила константовано је
да парцелација предметне парцеле није потребна, јер је у овом делу постојећи профил
саобраћајнице шири од планираног.

На катастарској пацели к.п.бр.3753, КО Крушар, постоји један већи објекат цркве
површине 165.0m2, један мањи објекат за паљење свећа површине 17.0m2 и два
стамбена објекта од којих је један стамбени објекат спратности П+Пк површине 75.0m2,
а други објекат спратности П површине 42.0m2. Правни статус објекта цркве је „Објекат
изграђен пре доношења прописа о озградњи објекта“, правни статус осталих објеката
није забележен у подацима Службе за катастар непокретности општине Ћуприја. Svi
постојећи објекти се задржавају приликом изграње новопланираног објекта.

АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА И ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА
Парцела je површине 4296.0m2, изразито велика и правилног облика, својом

западном ужом страном окренута регулационој линији. За потребе пројектовања
објекта израђен је катастарско–топографски план са апсолутним висинским котама
терена. Терен на локацији је приближно раван. На постојећој парцели налази се
објекат цркве који је позициониран у средишту парцеле, као и два стамбена објекта
који су позиционирани уз саму северну границу парцеле. Предметни објекат чија се
изградња планира позициониран је као слободностојећи на парцели уз северну бочну
границу парцеле непосредно иза постојећих стамбених објеката. Ужом страном је
окренут ка регулацији и прати благо издужену форму парцеле у правцу исток-запад.
Позициониран је на растојању око 22.17м од регулационе линије.

Планирани објекат је спратности П (приземне спратности). Бруто површина
планираног објекта је 210.31м2, а нето поврина 174.98м2. У унутрашњој организацији
постора доминира велика сала и трпезарија која широким отворима гледа на двориште
цркве, а у најудаљенијим деловима објекта гледано по дужини су концентрисани
кухиња и пратећи простори. Сала је намењена за окупљање парохијана у дане
прослава црквених празника, за окупљање и договарање црквене општине, и уопште
за ширење заједништва парохијана. Објекат има два улаза, главни улаз са јужне
стране  према дворишту и споредни економски улаз са источне стране према задњем
делу дворишта. Остварени урбанистички параметри за парцелу срачунати су у оквиру
прилога ситуационог плана и узимају у обзир и површину постојећих објеката на
парцели.

У просторном изразу објекта доминира правилна хоризонтална кубична форма.
Изглед утпотпуњује растер правилно распоређених отвора. Кров објекта је умерено
благог нагиба, вишеводан, изведен у суштини из четвороводног крова. Препуштена
стреха са обрадом од гипскартон-плоча и завршном обрадом од пластичног малтера
на бази акрилата, заједно са додатном обрадом од тврдог полистирена са доње стране
стрехе– образују јачи кровни венац као акценат на завршном делу фасаде. У предњем
делу објекта према дворишту кров је денивелисан.

Табеларни приказ површина са наменама просторија и површинама свих
просторија појединачно, као и оствареним укупним нето и бруто површинама етаже,
дат је као посебан прилог на крају техничког описа, а налази се и на прилозима основа
у графичком делу пројекта. На крају табеларног приказа срачунате су укупне остварене
нето и бруто површине за цео објекат.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Пројектована конструкција објекта је класича зидана конструкција од гитер и
клима блокова, са хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским серклажима,
армирано-бетонским стубовима и подвлакама, армираним у складу са прописима и
стандардима, као и положајем елемената и оптерећењем које елемент носи. Испод
конструктивних зидова изграђене су широке темељне траке, димензионисане у складу
са оптерећењем које читав објекат носи. Подрумски зидови испод коте терена
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предвиђени су од бетонских блокова. Предвиђена међуспратна конструкција је ТМ3.
Кровна конструкција је класична дрвена од чамове грађе, кров сложен нагиба кровних
равни од 25°, покривач је фалцован цреп.

OБРАДА ОБЈЕКТА

Фасадни зидови:Предвиђају се фасадни зидови од клима блокова д-25цм,
завршно обрађени акрилпластом преко мрежице и термоизолујућег слоја камене
минералне вуне. Унутрашњи зидови:Предвиђају се преградни зидови: конструктивни
зидови од гитер блока д-20цм и преградни зидови од гитер блока д-12цм. Финална
обрада зидова је полудисперзија у белој боји. Подови: На подовима свих просторија
предвиђа се керамика. Столарија: Фасадна столарија је ПВЦ од шестокоморних
профила са трослојним нискоемисионим стаклом опремљена потребним оковом, у боји
по избору пројектанта. Уграђивање се врши по сувом поступку. Унутрашња столарија
се предвиђа од фурнираног медијапана опремљена потребним оковом, у белој боји.
Лимарски радови: Сва потребна опшивања (у крову стрехе, увале) извести од
поцинкованог лима преко одговарајућих подвеза. Одвод воде  са косих кровних
површина, врши се хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

Предвиђа се опремање објекта стандардним савременим инсталацијама.
Електроенеретска инсталацијаобјектаје предвиђена

ускладусаважећимпрописимаистандардима.
Садржајинсталацијекаоиинсталисанаснага треба да
суускладусанаменомобјекатаипросторијапојединачно. Инсталацијаобјектаје планирана
за прикључење на постојећи прикључак на нисконапонску електро-енергетску мрежу.
Планира се грејање грејање објекта на чврсто гориво.

Инсталације водоводаиканализације предвиђене су у складу са важећим
прописима и стандардима. Инсталације воде прикључене су на сопствени бунар који
се налази у оквиру парцеле. Вода за пиће треба да је хемијски и бактериолошки
исправна. Инсталације канализације изведене су ПВЦ цевима. Одвод отпадних вода
врши се преко ревизионих шахти у дворишту у новопројектовану септичку јаму у оквиру
парцеле, која треба да је изграђена у складу са санитарним и другим прописима из ове
области.

Одговорни урбаниста
Драгана Мацић,дипл.инж.арх.
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поцинкованог лима преко одговарајућих подвеза. Одвод воде  са косих кровних
површина, врши се хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

Предвиђа се опремање објекта стандардним савременим инсталацијама.
Електроенеретска инсталацијаобјектаје предвиђена

ускладусаважећимпрописимаистандардима.
Садржајинсталацијекаоиинсталисанаснага треба да
суускладусанаменомобјекатаипросторијапојединачно. Инсталацијаобјектаје планирана
за прикључење на постојећи прикључак на нисконапонску електро-енергетску мрежу.
Планира се грејање грејање објекта на чврсто гориво.

Инсталације водоводаиканализације предвиђене су у складу са важећим
прописима и стандардима. Инсталације воде прикључене су на сопствени бунар који
се налази у оквиру парцеле. Вода за пиће треба да је хемијски и бактериолошки
исправна. Инсталације канализације изведене су ПВЦ цевима. Одвод отпадних вода
врши се преко ревизионих шахти у дворишту у новопројектовану септичку јаму у оквиру
парцеле, која треба да је изграђена у складу са санитарним и другим прописима из ове
области.

Одговорни урбаниста
Драгана Мацић,дипл.инж.арх.
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предвиђени су од бетонских блокова. Предвиђена међуспратна конструкција је ТМ3.
Кровна конструкција је класична дрвена од чамове грађе, кров сложен нагиба кровних
равни од 25°, покривач је фалцован цреп.

OБРАДА ОБЈЕКТА

Фасадни зидови:Предвиђају се фасадни зидови од клима блокова д-25цм,
завршно обрађени акрилпластом преко мрежице и термоизолујућег слоја камене
минералне вуне. Унутрашњи зидови:Предвиђају се преградни зидови: конструктивни
зидови од гитер блока д-20цм и преградни зидови од гитер блока д-12цм. Финална
обрада зидова је полудисперзија у белој боји. Подови: На подовима свих просторија
предвиђа се керамика. Столарија: Фасадна столарија је ПВЦ од шестокоморних
профила са трослојним нискоемисионим стаклом опремљена потребним оковом, у боји
по избору пројектанта. Уграђивање се врши по сувом поступку. Унутрашња столарија
се предвиђа од фурнираног медијапана опремљена потребним оковом, у белој боји.
Лимарски радови: Сва потребна опшивања (у крову стрехе, увале) извести од
поцинкованог лима преко одговарајућих подвеза. Одвод воде  са косих кровних
површина, врши се хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

Предвиђа се опремање објекта стандардним савременим инсталацијама.
Електроенеретска инсталацијаобјектаје предвиђена

ускладусаважећимпрописимаистандардима.
Садржајинсталацијекаоиинсталисанаснага треба да
суускладусанаменомобјекатаипросторијапојединачно. Инсталацијаобјектаје планирана
за прикључење на постојећи прикључак на нисконапонску електро-енергетску мрежу.
Планира се грејање грејање објекта на чврсто гориво.

Инсталације водоводаиканализације предвиђене су у складу са важећим
прописима и стандардима. Инсталације воде прикључене су на сопствени бунар који
се налази у оквиру парцеле. Вода за пиће треба да је хемијски и бактериолошки
исправна. Инсталације канализације изведене су ПВЦ цевима. Одвод отпадних вода
врши се преко ревизионих шахти у дворишту у новопројектовану септичку јаму у оквиру
парцеле, која треба да је изграђена у складу са санитарним и другим прописима из ове
области.

Одговорни урбаниста
Драгана Мацић,дипл.инж.арх.
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3.2.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ГРАФИЧКИ ДЕО



OBJEKAT I
MESTO GRADNJE :

INVESTITOR :

CRTEŽ :

PROJEKAT :

broj lista :

razmera : 1 : 350

3.2.1.REGULACIONO-NIVELACIONO REŠENJE

1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum: novembar 2020.god.DRAGANA MACIĆ, dipl.inž.arh.ODG. PROJEKTANT:

ARHITEKTONSKI BIRO
 Ćuprija, Deligradska 1

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR

 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, EPARHIJA BRANIČEVSKA, CRKVENA OPŠTINA KRUŠAR

LEGENDA:

Katastarska granica zahvata projekta

Objekti

Katastarska granica parcele

Regulaciona linija
Postojeća ograda - faktičko stanje

Površine

Zelene površine - trava

Popločane površine
Parkirking prostori

Saobraćajnice
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1 BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA SVIH OBJEKATA 509.0m2

2 BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA NADZEMNIH ETAZA
SVIH OBJEKATA NA PARCELI

584.0m2

3 POVRŠINA PARCELE 4296.0m2
4 STEPEN ISKORIŠĆENOSTI PARCELE 11.85%
5 INDEKS IZGRADJENOSTI PARCELE 0.13

URBANISTIČKI POKAZATELJI ZA PARCELU



Objekti

Zelena površina - travnata površina

Regulaciona linija
Postojeća ograda - faktičko stanje

Objekti infrastrukture:

Betonski elektrodistributivni stub

Linearni objekti infrastrukture
- spoljna distiribnutivna mreža:

Vodovod

Elektroenergetika

Revizioni šahti kanalizacije

Kanalizacija

OBJEKAT I
MESTO GRADNJE :

INVESTITOR :

CRTEŽ :

PROJEKAT :

broj lista :

razmera : 1  :350

3.2.2.PRIKAZ SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE
INFRASRUKTURE

1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum: novembar 2020.god.DRAGANA MACIĆ, dipl.inž.arh.ODG. PROJEKTANT:

ARHITEKTONSKI BIRO
 Ćuprija, Deligradska 1

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR

 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, EPARHIJA BRANIČEVSKA, CRKVENA OPŠTINA KRUŠAR

Katastarska granica zahvata projekta
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3.2.4.ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА



0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, ЕПАРХИЈА
БРАНИЧЕВСКА, ЦРКВЕНА ОПШТИНА КРУШАР

Објекат:
ПАРОХИЈСКИ ДОМ (сала за окупљања),
спратност П, на к.п.бр. 3753, КО Крушар

Врста техн.
документације ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Део пројекта: 0 – ГЛАВНА СВЕСКА

За грађење/
извођење: ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Пројектант: АРХИТЕКТОНСКИ БИРО “WEARE ARCHITECTURE“,
ЋУПРИЈА, Делиградска 1

Одговорни
пројектант:

МАРИНА ЂУРЂЕВИЋ, дипл.инж.арх.
лиц.бр. 300 L 019 12

Број техн.
документације ИДР 08/20

Место
и датум: ЋУПРИЈА, 05. јун 2020. године
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0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1. Насловна страна главне свеске

0.2. Садржај главне свеске

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта

0.4. Садржај техничке документације

0.5. Подаци о пројектантима

0.6. Општи подаци о објекту

0.7. Сажети технички опис

0.8. Приложена документација:
- Катастарско-топографски план
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0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Рeпублике
Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС,
50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и
9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник
Рeпублике Србије”, бр. 23/15, 77/15 и 96/16), као

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду идејног решења за изградњу парохијског дома (сале за окупљања)
спратности П, чија се изградња планира на к.п.бр. 3753, КО Крушар, а чији је
инвеститор Српска православна црква, Епархија Браничевска, Црквена општина
Крушар, одређује се:

Mарина Ђурђевић, дипл.инж.арх.............................лиценца бр. (300 L 019 12)

Инвеститор: Милорад Поповић, парох
Црквена оптпшина Крушар

Печат: Потпис:

Број техничке документације: ИДР 08/20

Место и датум: Ћуприја, 05. јун 2020.год.
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0.4. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0. ГЛАВНА СВЕСКА ИДР 08/20-0

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ИДР 08/20-1
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0.5.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант: Архитектонски биро „WEARE ARCHITECTURE“
Ћуприја

Главни пројектант : Марина Ђурђевић, дипл.инж.арх.
Број лиценце: (300 L 019 12)
Лични печат: Потпис:

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Пројектант: Архитектонски биро „WEARE ARCHITECTURE“
Ћуприја

Главни пројектант : Марина Ђурђевић, дипл.инж.арх.
Број лиценце: (300 L 019 12)
Лични печат: Потпис:



__ _ 6

0.6.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

тип објекта: Парохијски дом (сала за окупљања)
категорија објекта: V
класификација
појединих делова
објекта:

учешће у укупној површини
објекта (%):

класификациона
ознака:

100% 127210
назив просторног
односно урбанистич-
ког плана:

“Просторни план општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) и План
генералне регулације за насеље „Крушар“
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 36/14).

место: Крушар, ул. Миодрага Новаковића бр. 25
број кат. парцеле/ списак кат.парцела
и катастарска општина:

к.п.бр. 3753, КО Крушар

број кат. парцеле/ списак кат. парцела
и катастарска општина преко којих
прелазе прикључци за
инфраструктуру:

к.п.бр. 5623, КО Крушар
ул. Миодрага Новаковића

број кат. парцеле/ списак кат. парцела
и кат. општина на којој се налази
прикључак на јавну саобраћајницу:

к.п.бр. 5623, КО Крушар
ул. Миодрага Новаковића

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
прикључак на водовод: на постојећи сопствени бунар
прикључак на канализацију: на постојећу септичку јаму
прикључак на
електроинсталације:

на постојећи прикључак

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ: -
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: -
САГЛАСНОСТИ: -
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

димензије објекта: укупна површина парцеле/парцела: 4296.0 m2

укупна БРГП надземно: 210.31 m2

укупна БРУТО изграђена површина: 210.31 m2

укупна НЕТО површина: 174.98 m2

површина приземља: 210.31 m2

површина земљишта под
објектом/заузетост:

210.31 m2

спратност (надземних и подземних
етажа):

П

висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) према локац. условима:

П+1+Пк

висина објекта (венац, слеме, повучени
спрат и др.) према пројекту:

2.95 m/
5.34 m

апсолутна висинска кота (венац, слеме,
повучени спрат и др.) према пројекту:

132.09 m/
134.48 m

спратна висина: 3.32 m
број функционалних јединица/ број
станова: 1

број паркинг места: 1
материјализација
објекта:

материјализација фасаде: акрилпласт
оријентација слемена: север-југ
нагиб крова: 25°
материјализација крова: Цреп

проценат зелених
површина:

према планској регулативи min 25% 75%

индекс
заузетости:

према планској регулативи 50% 11.4%

индекс
изграђености:

према планској регулативи 1.6 0.13

друге карактеристике
објекта:

-

предрачунска
вредност објекта:

8.611.750
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0.7.  САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОБЈЕКАТ: Парохијски дом (сала за окупљања), спратности П
ИНВЕСТИТОР: Српска православна црква, Епархија Браничевска,

Црквена општина Крушар
МЕСТО
ГРАДЊЕ:

к.п.бр. 3753, КО Крушар
ул. Миодрага Новаковића бр. 25

АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА И ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА
На захтев инвеститора и за потребе прибављања локацијских услова на кп.бр.

3753 КО Крушар, урађено је идејно решење за изградњу парохијског дома (сале за
окупљање парохијана), спратности П. Предметна парцела се налази у обухвату
планске регулативе: Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“ бр. 13/11) и План генералне регулације за насеље „Крушар“ („Службени
гласник општине Ћуприја“ бр. 36/14).

Парцела je изразито велика и правилног облика, својом западном ужом страном
окренута регулационој линији. За потребе пројектовања објекта израђен је катас-
тарско–топографски план са апсолутним висинским котама терена. Терен на локацији
је приближно раван. На постојећој парцели налази се објекат цркве који је
позициониран у средишту парцеле, као и два стамбена објекта који су позиционирани
уз саму северну границу парцеле. Предметни објекат чија се изградња планира
позициониран је као слободностојећи на парцели уз северну бочну границу парцеле
непосредно иза постојећих стамбених објеката. Ужом страном је окренут ка регулацији
и прати благо издужену форму парцеле у правцу исток-запад. Позициониран је на
растојању око 22.17м од регулационе линије.

Планирани објекат је спратности П (приземне спратности). Бруто површина
планираног објекта је 210.31м2, а нето поврина 174.98м2. У унутрашњој организацији
постора доминира велика сала и трпезарија која широким отворима гледа на двориште
цркве, а у најудаљенијим деловима објекта гледано по дужини су концентрисани
кухиња и пратећи простори. Сала је намењена за окупљање парохијана у дане
прослава црквених празника, за окупљање и договарање црквене општине, и уопште
за ширење заједништва парохијана. Објекат има два улаза, главни улаз са јужне
стране  према дворишту и споредни економски улаз са источне стране према задњем
делу дворишта. Остварени урбанистички параметри за парцелу срачунати су у оквиру
прилога ситуационог плана и узимају у обзир и површину постојећих објеката на
парцели.

У просторном изразу објекта доминира правилна хоризонтална кубична форма.
Изглед утпотпуњује растер правилно распоређених отвора. Кров објекта је умерено
благог нагиба, вишеводан, изведен у суштини из четвороводног крова. Препуштена
стреха са обрадом од гипскартон-плоча и завршном обрадом од пластичног малтера
на бази акрилата, заједно са додатном обрадом од тврдог полистирена са доње стране
стрехе – образују јачи кровни венац као акценат на завршном делу фасаде. У предњем
делу објекта према дворишту кров је денивелисан.

Табеларни приказ површина са наменама просторија и површинама свих
просторија појединачно, као и оствареним укупним нето и бруто површинама етаже,
дат је као посебан прилог на крају техничког описа, а налази се и на прилозима основа
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у графичком делу пројекта. На крају табеларног приказа срачунате су укупне остварене
нето и бруто површине за цео објекат.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Пројектована конструкција објекта је класича зидана конструкција од гитер и
клима блокова, са хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским серклажима,
армирано-бетонским стубовима и подвлакама, армираним у складу са прописима и
стандардима, као и положајем елемената и оптерећењем које елемент носи. Испод
конструктивних зидова изграђене су широке темељне траке, димензионисане у складу
са оптерећењем које читав објекат носи. Подрумски зидови испод коте терена
предвиђени су од бетонских блокова. Предвиђена међуспратна конструкција је ТМ3.
Кровна конструкција је класична дрвена од чамове грађе, кров сложен нагиба кровних
равни од 25°, покривач је фалцован цреп.

OБРАДА ОБЈЕКТА

Фасадни зидови: Предвиђају се фасадни зидови од клима блокова д-25цм,
завршно обрађени акрилпластом преко мрежице и термоизолујућег слоја камене
минералне вуне. Унутрашњи зидови: Предвиђају се преградни зидови:
конструктивни зидови од гитер блока д-20цм и преградни зидови од гитер блока д-
12цм. Финална обрада зидова је полудисперзија у белој боји. Подови: На подовима
свих просторија предвиђа се керамика. Столарија: Фасадна столарија је ПВЦ од
шестокоморних профила са трослојним нискоемисионим стаклом опремљена
потребним оковом, у боји по избору пројектанта. Уграђивање се врши по сувом
поступку. Унутрашња столарија се предвиђа од фурнираног медијапана опремљена
потребним оковом, у белој боји. Лимарски радови: Сва потребна опшивања (у крову
стрехе, увале) извести од поцинкованог лима преко одговарајућих подвеза. Одвод
воде  са косих кровних површина, врши се хоризонталним и вертикалним олуцима од
поцинкованог лима.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

Предвиђа се опремање објекта стандардним савременим инсталацијама.
Електроенеретска инсталација објекта је предвиђена у складу са важећим

прописима и стандардима. Садржај инсталације као и инсталисана снага треба да су у
складу са наменом објеката и просторија појединачно. Инсталација објекта је
планирана за прикључење на постојећи прикључак на нисконапонску
електроенергетску мрежу. Планира се грејање грејање објекта на чврсто гориво.

Инсталације водовода и канализације предвиђене су у складу са важећим
прописима и стандардима. Инсталације воде прикључене су на сопствени бунар који
се налази у оквиру парцеле. Вода за пиће треба да је хемијски и бактериолошки
исправна. Инсталације канализације изведене су ПВЦ цевима. Одвод отпадних вода
врши се преко ревизионих шахти у дворишту у постојећу септичку јаму у оквиру
парцеле, која је изграђена у складу са санитарним и другим прописима из ове области.

. Одговорни пројектант:
МаринаЂурђевић, дипл.инж,арх.





1 – ПРОЈЕКАТ AРXИТЕКТУРЕ

Инвеститор: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, ЕПАРХИЈА
БРАНИЧЕВСКА, ЦРКВЕНА ОПШТИНА КРУШАР

Објекат: ПАРОХИЈСКИ ДОМ (сала за окупљања),
спратност П, на к.п.бр. 3753, КО Крушар

Врста техн.
документације: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Део пројекта: 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

За грађење/
извођење: ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Пројектант: АРХИТЕКТОНСКИ БИРО “WEARE ARCHITECTURE“,
ЋУПРИЈА, Делиградска 1

Одговорни
пројектант:

МАРИНА ЂУРЂЕВИЋ, дипл.инж.арх.
лиц.бр. 300 L 019 12

Број техн.
документације ИДР 08/20

Место
и датум: ЋУПРИЈА, 05. јун 2020. године
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1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1. Насловна страна
1.2. Садржај пројекта
1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4. Изјава одговорног пројектанта

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.5.1 Технички опис

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.6.1 Tабеларни приказ површина
1.6.2 Апроксимативни предмер и предрачун

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.7.1 Ситуациони план 1: 350
1.7.2 Основа приземља 1:75
1.7.4 Основа кровних равни 1:75
1.7.5 Пресек 1-1 1:50
1.7.6 Изгледи објекта А и B 1:75
1.7.6 Изгледи објекта C и D 1:75
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1.3. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Рeпублике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12,
42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и  одредби Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Службени гласник Рeпублике Србије”, бр. 23/15, 77/15 и 96/16) као:

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду идејног решења за изградњу парохијског дома (сале за окупљања)
спратности П, чија се изградња планира на к.п.бр. 3753, КО Крушар, а чији је
инвеститор Српска православна црква, Епархија Браничевска, Црквена општина
Крушар, одређује се:

Mарина Ђурђевић, дипл.инж.арх.............................лиценца бр. (300 L 019 12)

Пројектант: Архитектонски биро “WEARE ARCHITECTURE“,
ЋУПРИЈА

Одговорно лице/заступник: Mарина Ђурђевић, дипл.инж.арх

Печат: Потпис:

Број техничке документације: ИДР 08/20

Место и датум: Ћуприја, 05. јун 2020.год.
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је саставни део идејног решења за
изградњу парохијског дома (сале за окупљања), спратности П, чија се изградња
планира на к.п.бр. 3753, КО Крушар, а чији је инвеститор Српска православна црква,
Епархија Браничевска, Црквена општина Крушар,

Mарина Ђурђевић, дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и
правилима струке;

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних
захтева.

Одговорни пројектант : Mарина Ђурђевић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 L 019 12

Печат: Потпис:

Број техничке документације: ИДР 08/20

Место и датум: Ћуприја, 05. јун 2020.год.
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОБЈЕКАТ: Парохијски дом (сала за окупљања), спратности П
ИНВЕСТИТОР: Српска православна црква, Епархија Браничевска,

Црквена општина Крушар
МЕСТО
ГРАДЊЕ:

к.п.бр. 3753, КО Крушар
ул. Миодрага Новаковића бр. 25

АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА И ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА
На захтев инвеститора и за потребе прибављања локацијских услова на кп.бр.

3753 КО Крушар, урађено је идејно решење за изградњу парохијског дома (сале за
окупљање парохијана), спратности П. Предметна парцела се налази у обухвату
планске регулативе: Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“ бр. 13/11) и План генералне регулације за насеље „Крушар“ („Службени
гласник општине Ћуприја“ бр. 36/14).

Парцела je изразито велика и правилног облика, својом западном ужом страном
окренута регулационој линији. За потребе пројектовања објекта израђен је катас-
тарско–топографски план са апсолутним висинским котама терена. Терен на локацији
је приближно раван. На постојећој парцели налази се објекат цркве који је
позициониран у средишту парцеле, као и два стамбена објекта који су позиционирани
уз саму северну границу парцеле. Предметни објекат чија се изградња планира
позициониран је као слободностојећи на парцели уз северну бочну границу парцеле
непосредно иза постојећих стамбених објеката. Ужом страном је окренут ка регулацији
и прати благо издужену форму парцеле у правцу исток-запад. Позициониран је на
растојању око 22.17м од регулационе линије.

Планирани објекат је спратности П (приземне спратности). Бруто површина
планираног објекта је 210.31м2, а нето поврина 174.98м2. У унутрашњој организацији
постора доминира велика сала и трпезарија која широким отворима гледа на двориште
цркве, а у најудаљенијим деловима објекта гледано по дужини су концентрисани
кухиња и пратећи простори. Сала је намењена за окупљање парохијана у дане
прослава црквених празника, за окупљање и договарање црквене општине, и уопште
за ширење заједништва парохијана. Објекат има два улаза, главни улаз са јужне
стране  према дворишту и споредни економски улаз са источне стране према заднјем
делу дворишта. Остварени урбанистички параметри за парцелу срачунати су у оквиру
прилога ситуационог плана и узимају у обзир и површину постојећих објеката на
парцели.

У просторном изразу објекта доминира правилна хоризонтална кубична форма.
Изглед утпотпуњује растер правилно распоређених отвора. Кров објекта је умерено
благог нагиба, вишеводан, изведен у суштини из четвороводног крова. Препуштена
стреха са обрадом од гипскартон-плоча и завршном обрадом од пластичног малтера
на бази акрилата, заједно са додатном обрадом од тврдог полистирена са доње стране
стрехе – образују јачи кровни венац као акценат на завршном делу фасаде. У предњем
делу објекта према дворишту кров је денивелисан.

Табеларни приказ површина са наменама просторија и површинама свих
просторија појединачно, као и оствареним укупним нето и бруто површинама етаже,
дат је као посебан прилог на крају техничког описа, а налази се и на прилозима основа
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у графичком делу пројекта. На крају табеларног приказа срачунате су укупне остварене
нето и бруто површине за цео објекат.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ
Пројектована конструкција објекта је класича зидана конструкција од гитер и

клима блокова, са хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским серклажима,
армирано-бетонским стубовима и подвлакама, армираним у складу са прописима и
стандардима, као и положајем елемената и оптерећењем које елемент носи. Испод
конструктивних зидова изграђене су широке темељне траке, димензионисане у складу
са оптерећењем које читав објекат носи. Подрумски зидови испод коте терена
предвиђени су од бетонских блокова. Предвиђена међуспратна конструкција је ТМ3.
Кровна конструкција је класична дрвена од чамове грађе, кров сложен нагиба кровних
равни од 25°, покривач је фалцован цреп.

OБРАДА ОБЈЕКТА
Фасадни зидови: Предвиђају се фасадни зидови од клима блокова д-25цм,

завршно обрађени акрилпластом преко мрежице и термоизолујућег слоја камене
минералне вуне. Унутрашњи зидови: Предвиђају се преградни зидови:
конструктивни зидови од гитер блока д-20цм и преградни зидови од гитер блока д-
12цм. Финална обрада зидова је полудисперзија у белој боји. Подови: На подовима
свих просторија предвиђа се керамика. Столарија: Фасадна столарија је ПВЦ од
шестокоморних профила са трослојним нискоемисионим стаклом опремљена
потребним оковом, у боји по избору пројектанта. Уграђивање се врши по сувом
поступку. Унутрашња столарија се предвиђа од фурнираног медијапана опремљена
потребним оковом, у белој боји. Лимарски радови: Сва потребна опшивања (у крову
стрехе, увале) извести од поцинкованог лима преко одговарајућих подвеза. Одвод
воде  са косих кровних површина, врши се хоризонталним и вертикалним олуцима од
поцинкованог лима.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
Предвиђа се опремање објекта стандардним савременим инсталацијама.
Електроенеретска инсталација објекта је предвиђена у складу са важећим

прописима и стандардима. Садржај инсталације као и инсталисана снага треба да су у
складу са наменом објеката и просторија појединачно. Инсталација објекта је
планирана за прикључење на постојећи прикључак на нисконапонску
електроенергетску мрежу. Планира се грејање грејање објекта на чврсто гориво.

Инсталације водовода и канализације предвиђене су у складу са важећим
прописима и стандардима. Инсталације воде прикључене су на сопствени бунар који
се налази у оквиру парцеле. Вода за пиће треба да је хемијски и бактериолошки
исправна. Инсталације канализације изведене су ПВЦ цевима. Одвод отпадних вода
врши се преко ревизионих шахти у дворишту у постојећу септичку јаму у оквиру
парцеле, која је изграђена у складу са санитарним и другим прописима из ове области.

Одговорни пројектант:
МаринаЂурђевић, дипл.инж,арх.
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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1.6.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

Одговорни пројектант:
МаринаЂурђевић, дипл.инж,арх.
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1.6.2. АПРОКСИМАТИВНИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ОБЈЕКАТ: Парохијски дом (сала за окупљања), спратности П
ИНВЕСТИТОР: Српска православна црква, Епархија Браничевска,

Црквена општина Крушар
МЕСТО
ГРАДЊЕ:

к.п.бр. 3753, КО Крушар
ул. Миодрага Новаковића бр. 25

Имајући у виду намену и ниво завршне обраде објекта процењена инвестициона
вредност радова на изградњи објекта износи:

р.б. Опис радова: дин:

1. Грађевински и грађевинско-занатски радови 6.975.510,00

2. Инсталације водовода и канализације 688.950,00

3. Електроинсталације/ без трошкова прикључења 947.290,00

УКУПНО:............................................................................. 8.611.750,00

Одговорни пројектант:
МаринаЂурђевић, дипл.инж,арх.
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, EPARHIJA BRANIČEVSKA, CRKVENA OPŠTINA KRUŠAR
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1.7.1.

IDR

SITUACIONI PLAN

1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum:  jun 2020.god.

ARHITEKTONSKI BIRO
Ćuprija, Deligradska 1

MARINA DURDEVIĆ, dipl.inž.arh.

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR
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1.7.2.

IDR

OSNOVA PRIZEMLJA
1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum:  jun 2020.god.

ARHITEKTONSKI BIRO
Ćuprija, Deligradska 1

MARINA DURDEVIĆ, dipl.inž.arh.

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR
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1-PROJEKAT ARHITEKTURE
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ARHITEKTONSKI BIRO
Ćuprija, Deligradska 1

MARINA DURDEVIĆ, dipl.inž.arh.

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR
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1.7.4.

IDR
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1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum:  jun 2020.god.

ARHITEKTONSKI BIRO
Ćuprija, Deligradska 1

MARINA DURDEVIĆ, dipl.inž.arh.

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR
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 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, EPARHIJA BRANIČEVSKA, CRKVENA OPŠTINA KRUŠAR

1 : 75

1.7.5.

IDR

IZGLEDI OBJEKTA - A i B

1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum:  jun 2020.god.

ARHITEKTONSKI BIRO
Ćuprija, Deligradska 1

MARINA DURDEVIĆ, dipl.inž.arh.

IZGRADNJA OBJEKTA PAROHIJSKOG DOMA_ spratnosti P_ NA K.P.BR. 3753 KO KRUŠAR
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 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, EPARHIJA BRANIČEVSKA, CRKVENA OPŠTINA KRUŠAR
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1.7.6.

IDR

IZGLEDI OBJEKTA - C i D
1-PROJEKAT ARHITEKTURE

datum:  jun 2020.god.

ARHITEKTONSKI BIRO
Ćuprija, Deligradska 1

MARINA DURDEVIĆ, dipl.inž.arh.
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