Urbanisti~ki projekat

TEKSTUALNI DEO

A OP[TI DEO
1 UVOD




Broj zahteva:
Datum podno{ewa:
Investitor:

01-350-44
01.06.2017. godine
“FRUIT COOPERATION” d.o.o. @u~

Izradi predmetnog Urbanisti~kog projekta pristupilo se na zahtev investitora “FRUIT
COOPERATION” d.o.o. iz @u~a, Kur{umlija, u ciqu rekonstrukcije i dogradwe hladwa~e
za vo}e na kat. parceli br. 783/1 KO @u~ i na osnovu Informacije o lokaciji Op{tinske
uprave op{tine Kur{umlija, Odeqewa za privredu i lokalni ekonomski razvoj broj 01-35044 od 01.06.2017. godine
U skladu sa odredbama ~lana 61. Zakona o planirawu i izgradwi Urbanisti~kim projektom
na osnovu inicijative investitora, planira se rekonstrukcija i dogradwa hladwa~e za vo}e
na kat. parceli br. 783/1 KO @u~.
Prostor koji je predmet Urbanisti~kog projekta obuhva}en je prostornim planom jedinice
lokalne samouprave Kur{umlija (Sl. List op{tine Kur{umlija br. 5/2015), a na~in
sprovo|ewa Plana za predmetnu lokaciju je preko izrade Urbanisti~kog projekta za objekte
povr{ine 800-3000m2.
1.1. PODACI O LOKACIJI




Mesto
Katastarska op{tina
Brojevi katastarskih pacela

@u~, Kur{umlija
KO @u~
Kat. parcela br. 783/1

2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTI^KOG PROJEKTA
Pravni osnov:


Zakon o planirawu i izgradwi - "Slu`beni glasnik RS" br. 72/09, 81/09-ispr, 64/10odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i
145/14, kao i ~l. 4. i 5. Pravilnika o sadr`ini informacije o lokaciji i o sadr`ini
lokacijske dozvole (“Sl. Glasnik RS” br. 3/2010).
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Planski osnov


Prostorni plan jedinice lokalne samouprave Kur{umlija (Sl. List op{tine
Kur{umlija br. 5/2015).

3. OBUHVAT URBANISTI^KOG PROJEKTA
Urbanisti~kim projektom obuhva}ena je k.p. br. 783/1 KO @u~.
Granica Urbanisti~kog projekta prikazana je na svim grafi~kim prilozima.
Prostor koji je obuhva}en granicama Urbanisti~kog projekta grani~i se sa severa kat.
parcelom 781, sa istoka sa kat. parcelom 783/4, sa zapada kat. parcelama 782 i 783/3, a sa juga
sa kat. parcelama 1459 pristupni put sve KO @u~.

B OPIS RE[EWA I URE\EWA PROSTORA
4. STATUS ZEMQI[TA U GRANICAMA URBANISTI^KOG PROJEKTA
Zemqi{te obuhva}eno ovim Urbanisti~kim projektom u skladu sa Prostornim planom
jedinice lokalne samouprave Kur{umlija (Sl. List op{tine Kur{umlija br. 5/2015), nalazi
se u granicama obuhvata gra|evinskog podru~ja naseqa @u~.
Kao takvo podle`e slede}im ograni~ewima:
Min. povr{ina gra|evinske parcele, iznosi 1500m2.
Min. {irina fronta gra|evinske parcele za izgradwu slobodnostoje}ih objekata, iznosi
20.00m.
Urbanisti~ki parametri:
-maksimalni indeks izgra|enosti iznosi 0,6
-stepen zauzetosti parcele do 70% (Si)
- spratnost objekta P+1, mah visina objekta 15,00m
5. POSTOJE]E STAWE
Природне карактеристике подручја
Терен односно земљиште обухваћено Урбанистичким пројектом је делимично равно сa
blagim нагибом терена од zapada ka istoku тј. у правцу пружања lokacije.
Експозиција терена спада у категорију благо нагнутих терена који се могу сматрати
повољним за изградњу.
Доминантни ветрови се јављају из праваца исток - југоисток.
Извршеном сеизмичком микрорегионализацијом, lokacija је у подручју са
максималним могућим интензитетом потреса до 8 степени по Меркалијевој скали.
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Стечене карактеристике подручја
Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом представља једну од priградских
урбанистичких зона која се развија паралелно уz postoje}i dr`avni put IIA reda br.213.
Основне урбане одлике простора обухваћеног овим Урбанистичким пројектом су:
-naseqa су ограниченa саобраћајницom задовољавајуће регулације,
- урбанистички блокови изграђени у већој мери објектима породичног становања i
пословним objektima реализованим пре свега uz dr`avni put IIA reda br.213.
-недовољно рационално коришћење простора кроз неуједначен степен изграђености и
искоришћености земљишта,
Простор обухваћен Урбанистичким пројектом је изграђеn-hladwa~a za vo}e.
Најзаступљенија намена у оквиру зоне je породично становањe са делатностима.
Основне урбане одлике ове урбанистичке зоне су: porodi~no stanovawe sa pomo}nim
objektima i poslovawe uz dr`avni put IIA reda br.213,а парцеле имају мали предњи фронт
и велику дубину.
Постојеће ободне саобраћајнице и саобраћајнице у оквиру Плана, представљају
сервисне саобраћајнице предметне локације.
Транзитни саобраћај за предметнu lokaciju се одвија примарнoм сервисном
саобраћајницoм - dr`avni put IIA reda br.213, а саобраћајнице унутар блока служе за
непосредни приступ парцелама од стране корисника.
У нивелационом смислу саобраћајница unutar zone је са већ формираним нивелетама.
Све контактне парцеле и објекти су већ нивелационо усклађени према постојећим
saobra}ajnicama, тако да будуће нивелете при изградњи планираног објекта такође
гравитирају према postoje}em putu.
Основна концепција Урбанистичког пројекта, а све у складу са PP-om
Осим карактера постојећег стања, које карактерише породично становање, kao i
poslovawe u zoni uz dr`avni put IIA reda br.213, уређење простора је определила и
планирана намена.
U skladu sa PP-om, mogu}a je izgradwa poslovnih i proizvodnih objekata uz zonu ruralnog
stanovawa, ~iji su sadr`aji uslovqeni potrebama okolnih korisnika.
Основна концепција Урбанистичког пројекта је резултат свих фактора који обликују
простор, а у коначном има за циљ подизање урбаног нивоа третираног простора.
У складу са очекиваном постепеном трансформацијом простора у односу на постојећу
намену и изграђеност простора и са оптималним урбанистичким параметрима према
типу грађевинских парцела одређена су и правила грађења која подразумевају изградњу
објеката male спратности (П+1) ili maksimalne visine objekta 15,00m .
Dr`avni put линијски се наставља на priградски prostor и тако успоставља везу {ireg
priградског prostora са садржајима у самој zoni. Садржаји су планирани у складу са
очекиваним потребама и циљ је да се добије виши урбани и архитектонски ниво
lokacije.
Пословна намена у оквиру објекта, поред пратећих услуга kancelarija обухвата
skladi{tewe vo}a u hladwa~u, као и остале делатности које захтевају посебне
функционалне, просторне и саобраћајне услове и не угрожавају животну средину, jer
planirana namena nema preradu sirovina, ve} samo skladi{tewe vo}a u hladwa~u.
Na grafi~kom prilogu br. 1 "Postoje}e stawe", dat je prikaz postoje}e kat. parcele br. 783/1
KO @u~.
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U narednim tabelama dat je prikaz povr{ina parcele, wihove izgra|enosti i spratnosti,
namene objekata kao i wihov me|usobni odnos.
katastarska
parcela br.

povr{ina
(m2)

namena

povr{ina pod
objektom (m2)

spratnost

783/1

23 22

gra|evinsko

212.27

P

Urbanisti~ki parametri postoje}e gra|evinske parcele:
Gra|evinska
parcela
Kat.parcela
br.783/1

povr{ina
(m2)

povr{ina pod
objektom (m2)

23 22

212.27

indeks
zauzetosti
9.14%

indeks
izgra|enosti
0.0914

Lokacija predvi|ena za izgradwu objekta ima pristup javnim povr{inama sa ju`ne strane
na postoje}i put.
6. REGULACIJA I NIVELACIJA
Granice gra|evinske parcele, prikazane su na svim grafi~kim prilozima.
Zemqi{te obuhva}eno ovim Urbanisti~kim projektom u skladu sa Prostornim planom
jedinice lokalne samouprave Kur{umlija (Sl. List op{tine Kur{umlija br. 5/2015), nalazi
se u granicama obuhvata gra|evinskog podru~ja naseqa @u~.
Objekat na gra|evinskoj parceli, postaviti u okviru gra|evinskih linija, definisanih u
grafi~kom prilogu br.2 - “ Plan nivelacije i regulacije“ u R-1:500.
Zona gra|ewa na parceli definisana je gra|evinskim linijama do kojih je dozvoqena
gradwa.
Projektom se predvi|a po{tovawe planom definisane regulacije, tako je gra|evinska
linija postavqena paralelno sa ju`nom granicom gra|evinske parcele, tj. regulacionom
linijom, na udaqenosti 6.29m.
Visinska regulacija objekata definisana je maksimalnom spratno{}u i prikazana je na
grafi~kim prilozima.
Spratnost objekta jeP, P+1.
Visina slemena objekta je 10.20m od nulte kote. Prema PP-u, visina slemena je maksimalno
15.00m od nulte kote, koja je na apsolutnoj koti +440.00m.
Kota poda prizemqa objekta je u odnosu na kotu trotoara + 0,2m, a sve po idejnom re{ewu,
ulaz u objekat je direktno sa kote trotoara.
Nivelacija terena se delimi~no zadr`ava. Teren je u blagom padu od zapadne ka isto~noj
strani parcele. Nivelacija terena prikazana je na grafi~kom prilogu br. 2 Plan regulacije
i nivelacije.
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Приликом изградње нових објеката, не сме се угрозити функционисање или
стабилност суседних објеката, као ни њихова фасада. Свака интервенција на
постојећим објектима - доградња, надградња или реконструкција постојећих објеката
мора бити изведена у складу са техничким прописима и тако да ничим не угрози
стабилност постојеће конструкције, односно стабилност објеката у непосредном
контакту.

7. NAMENA POVR[INA I PROSTORNO FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA
Predmetna lokacija obuhva}ena ovim urbanisti~kim projektom ima status prostora u
skladu sa sa planom namene povr{ina iz Prostornog plana jedinice lokalne samouprave
Kur{umlija (Sl. List op{tine Kur{umlija br. 5/2015), nalazi se u granicama obuhvata
gra|evinskog podru~ja naseqa @u~.
U skladu sa tim objekat koji se planira na ovom prostoru podle`e ograni~ewima iz
navedenog Plana.
Gra|evinska
parcela

kat. parcela br.

povr{ina
(m2)

indeks
zauzetosti

indeks
izgra|enosti

1

783/1

23 22

max 70%

mah 0.8

Po Idejnom re{ewu u planu je rekonstrukcije i dogradwe hladwa~e za vo}e, spratnosti P,
P+1. Objekat je u svemu projektovan po uslovima iz Prostornog plana jedinice lokalne
samouprave Kur{umlija (Sl. List op{tine Kur{umlija br. 5/2015), nalazi se u granicama
obuhvata gra|evinskog podru~ja naseqa @u~.
gra|evinska
parcela

povr{ina
parcele
(m2)

kat.parcela
br.783/1

23 22

ukupna bruto
povr{ina
indeks
indeks
povr{ina
pod objektom
zauzetosti izgra|enosti
objekta (m2/%)
(m2)
1273.72

1381.72/100%

54.85%

0.595

-Prilikom izrade Projekta za gra|evinsku dozvolu, mogu}a su odstupawa od Idejnog re{ewa
datog u ovom Urbanisti~kom projektu, u delu funkcionalne organizacije prostora, ali uz
po{tovawe maksimalno zadatih urbanisti~kih parametara. Nisu dozvoqena odstupawa od
datog gabarita objekta.
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-Slobodne povr{ine:
Za zadovoqavawe potreba korisnika, kao i za za{titu kontaktnih delova susednih parcela,
planiran je pojas za{titnog zelenila, kao i slobodne povr{ina u okviru dela kat. parcele i
to kao zelene povr{ine i kao povr{ine za komunikaciju.
-Pristup objektu i parkirawe:
Постојеће ободне саобраћајнице, представљају сервисне саобраћајнице предметне
локације.
Planirano je parkirawe vozila u dvori{tu objekta, ukupno 7 PM, {to zadovoqava uslov
1PM/8 zaposlenh radnika po smeni (20 radnika), a lepeze saobra}ajnica date su na
grafi~kom prilogu br.5 “Plan saobra}aja i parterno ure|ewe”.
Na slobodnom delu dvori{ta, postavqena su 3(tri) kontejnera za sme}e, a wihovo pra`wewe
vr{i se ru~nim odvla~ewem do komunalnog vozila za prevoz otpada.
Objekat je sme{ten na gra|evinskoj liniji koja je postavqena
granicom gra|evinske parcele na udaqenosti 6,29m.

paralelno sa ju`nom

8. TEHNI^KI OPIS INFRASTRUKTURE SA PRIKQU^KOM NA JAVNU MRE@U
Za planiranu izgradwu prikqu~ci na komunalnu infrastrukturu obezbe|uju se u skladu sa
uslovima nadle`nih slu`bi, koji su sastavni deo urbanisti~kog projekta.
-Водоводна мрежа
Примарна водоводна мрежа постављена је у појасу регулације postoje}e pristupne
saobra}ajnice. Na predmetnoj lokaciji ne postoje uslovi za prikqu~ewe na vodovodnu
mre`u, tako da se planirani objekat snabdeva vodom preko postoje}eg bunara, koji se nalazi
na kat. parceli br. 935/3 KO @u~.
Planira se prikqu~ak za sanitarnu vodu Ø50mm, kao i prikqu~ak za spoqnu hidrantsku
mre`u Ø110mm i razvod za unutra{wu hidrantsku mre`u Ø50mm.
Pостојећи капацитети задовољавају потребе будућег објекта, како у потребама
санитарне воде, тако и за противпожарну заштиту.
Radi obezbe|ewa radnog pritiska u vodovodnoj mre`i, predvi|a se postavqawe ure|aja za
pove}awe pritiska. Ovo se naro~ito odnosi na hidrantsku mre`u. Predvi|ena
infrastruktura prikazana je na grafi~kom prilogu broj 3 “Plan hidrotehni~kih
instalacija” i grafi~kim prilogom broj 6 “Синхрон план“.
BILANS POTRO[WE VODE
- Voda za sanitarne potrebe na objektu ( iz hidrauli~kog prora~una unutra{weg razvoda.)
Q1 = 2,00 lit/sek
- Protivpo`arne potrebe
Q2 = 5,00 lit/sek
- Ukupna potreba za vodom
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ukupnoQ = Q1 + Q2 = 7,00 lit/sek.
Obzirom da je protivpo`arna voda odvojena od sanitarne vode to je potreba za sanitarnom
vodom na lokaciji slede}a:
Qsan. = 2,00 lit/sek.
Qpo`. = 5,00 lit/sek
Potrebe za sanitarnom i protivp`arnom vodom obezbe|uju se iz prikqu~ka na postoje}i
bunar na susednoj lokaciji.
Ø 110mm. sa pritiskom u mre`i od 2.00 do 4.00bara.
-Фекална канализација
Na predmetnoj lokaciji ne postoje uslovi za prikqu~ewe na kanalizacionu mre`u, tako da
se planirani objekat prikqu~uje na vodonepropusnu septi~ku jamu, ~ija je lokacija
prikazana ovim projektom, koja se periodi~no prazni, a sadr`aj odvozi u recipijent
fekalne kanalizacije.
U planiranom objektu nema tehnilo{kih procesa za koje bi trebalo izgraditi posebnu
kanalizacionu mre`u, tako da se predvi|a izgradwa samo jedne septi~ke jame.
-Атмосферска канализација
Sve atmosferske vode odvode se prirodnim padom preko slivnih re{etki ka postoje}em putu
na ju`noj strani lokacije pa na postoje}i atmosferski kanal. Zbog kori{}ewa ve}eg broja
vozila, planira se izgradwa re{etke sa separatorom uqa i masti, kao i talo`nikom peska.
Polo`aj prikqu~ka na atmosfersku kanalizaciju dat je grafi~kom prilogu broj 3 “Plan
hidrotehni~kih instalacija” i grafi~kim prilogom broj 6 “Синхрон план“.

ELEKTROENERGETIKA
Planirana НН мрежа у границама предметног Урбанистичког пројекта:
Трасu planiranog НН вода uraditi u skladu sa uslovima EPS Distribucije D.O.O.
Beograd ogranak ED Prokupqe br. D.10.20.-237899/2-2016. od 09.09.2016.god., podzemnim
kablovskim vodom od 1kV tip XPOO-A 3x150+70mm2 od planirane trafo stanice do KPK
na objektu u ul. Mo{e Pijade bb. Prikqu~ewe objekta na NN el. mre`u, bi}e mogu}e tek po
izgradwi pomenute TS 10/0.4kV snage transformatora 250kVA, kapaciteta 400 kVA.
Prikaz prikqu~ka na el. mre`u dat je у графичком прилогу бр. 4 – “Plan
elektoenergetike“. Planirana instalisana snaga objekta: 250 kW.
Jednovremena
snaga (kW)

Prenosni odnos
strujnih mernih
trans.(A/A)

Sadr`aj
objekta
Poslovni
objekat

Broj jedinica

Instalisana
snaga (kW)

1

250

150

250/5

UKUPNO:

1

250

150

/

Napajawe novoplaniranog objekta unutar granica predmetnog Urbanisti~kog projekta
elektri~nom energijom izvesti u svemu prema uslovima. Графички прилог бр.4,- “Plan
elektoenergetike“.
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Prikqu~ewe planirane trafo stanice izvr{iti vodo 10kV tipa I preseka XHE 49A,3(1x150)mm2 sa slobodne 10kV }elije iz TS 10/0.4 kV reg.br. G-238 do planiranog
betonskog stuba, a daqe po postoje}im betonsim stubovima 10kV vodom tipa I preseka
XHE48/0-A,3(1x70/16+50)mm2 .
Projekat i radove izvoditi u skladu sa ovim Urbanisti~kim projektom, predhodnim
uslovima nadle`ne elektrodistributivne organizacije u Beogradu, va`e}im tehni~kim
propisima i preporukama.
MA[INSKE INSTALACIJE
Енергофлуиди
Na lokaciji ne postoji mre`a energofluida, tako da se sistem grejawa klimatizacije i
ventilacije radi interno za potrebe objekta, a u skladu sa propisima datim za tu vrstu
radova.
SAOBRA]AJ
Постојеће ободне саобраћајнице и саобраћајнице у оквиру Плана, представљају
сервисне саобраћајнице предметне локације.
Транзитни саобраћај за предметни блок се одвија примарним и секундарним ободним
саобраћајницама, а саобраћајнице унутар блока служе за непосредни приступ
парцелама од стране корисника.
У нивелационом смислу pristupna саобраћајница је са већ формираним нивелетама.
Planirano parkirawe vozila je na lokaciji, a prilaz je direktno sa postoje}eg puta.
Planiranom objekatu se pristupa sa postoje}eg puta, prikazano na prilogu broj 5 " Plan
saobra}aja i parterno ure|ewe ".
Planirano je parkirawe vozila u dvori{tu 7 PMza invalide.
Potreban br. parking mesta: 1PM/ 8 zaposlenih radnika po smeni (20radnika)
Ostvareno 7 PM
Nedostaju}i br. PM = 0
Услови уређења и регулација зелених површина
-Slobodne povr{ine:
Za zadovoqavawe potreba korisnika, kao i za za{titu kontaktnih delova susednih parcela,
planiran je pojas za{titnog zelenila, kao i slobodne povr{ina u okviru dela kat. parcele i
to kao zelene povr{ine i kao povr{ine za komunikaciju.
Општи услови
Партерно уређење и озелењавање слободних и зелених површина предвиђа се у складу
са PP-ом:
• Ближом наменом и функцијом зелене површине
На слободним деловима кат. парцеле предвиђа се вртно зеленило. Графички прилог
бр.5 - "Plan saobra}aja i parterno ure|ewe"
• Положајем подземних и надземних инсталација
Приликом озелењавања водити урачуна о положају инсталација на грађевинској
парцели. Графички прилог бр.4 – “Синхрон план“.
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•

Еколошким захтевима у погледу избора вегетације резистентне на градске
услове и начина организације у функцији оптималне заштите животне средине.
Техничка документација партерног уређења и озелењавања израђује се као посебни
елаборат.
9. IN@EWERSKO GEOLO[KI USLOVI
Pri izradi Projekta za gra|evinsku dozvolu, neophodno je obezbediti Elaborat
geomehanike tla.
Idejno re{ewe objekata u pogledu fundirawa ura|eno je u skladu sa iskustvenim
mi{qewem. Prilikom izrade Projekta za gra|evinsku dozvolu, a naro~ito stati~kog
prora~una, sve usaglasiti sa Elaboratom geomehanike.
10. USLOVI ZA[TITE
Mere za{tite `ivotne sredine:
Planirani objekat ne sadr`i elemente koju ugro`avaju `ivotnu sredinu, kao ni tehnilo{ke
procese koji predstavqaju opasnost po `ivotnu sredinu, tako da se ne predvi|a izrada
prethodne studije o za{titi `ivotne sredine, kao ni studija za{tite `ivotne sredine.
При изради овог Урбанистичког пројекта у интересу заштите животне средине у
потпуности су одпоштоване мере заштите у погледу урбанистичких параметара,
комуналне опремљености земљишта и планираних слободних и зелених површина.
Mere za{tite nepokretnih kulturnih dobara i prirodnih dobara:
Na lokaciji, kao ni u bli`oj okolini se ne nalaze nepokretne kulturna dobra, tako da ne
postoje uslovi za{tite istih. U delu infrastrukture i regulisawa komunalnog otpada,
predvi|ene su mere za{tite prirodnih dobara, a pre svega vazduha i vode, {to se naro~ito
odnosi na atmosfersku kanalizaciju.

Mere civilne za{tite:
Osnovna mera civilne za{tite i qudi i materijalnih dobara u slu~aju rata i neposredne
ratne opasnosti je sklawawe u skloni{ta i druge za{titne objekte.
Obaveze u vezi sa civilnom za{titom regulisane su Zakonom o odbrani ("Sl. glasnik
Republike Srbije", br.45/91).
Uslovi za{tite od elementarnih nepogoda:
U ciqu za{tite od potresa pri izgradwi objekata mora se postupiti u skladu sa:
- Pravilnikom o tehni~kim normativima za izgradwu objekata visokogradwe u
seizmi~kim podru~jima (Slu`beni list SFRJ br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). Sve
prora~une seizmi~ke stabilnosti zasnivati na posebno izgra|enim podacima
mikroseizmi~ke reonizacije.
Uslovi za{tite od po`ara.
Урбанистичким пројектом су обезбеђене следеће мере заштите:
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-просторним распоредом планираних објеката, а у складу са PP-ом, формиране су
неопходне удаљености, које служе као противпожарне преграде
-саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним возилима
-електрична мрежа и инсталације морају бити у складу са прописима из ове области
-објекти морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара
Релативно мала спратност објеката, која омогућава брзу и ефикасну евакуацију
становништва и материјалних добара из објеката позитивна је карактеристика у
противпожарној заштити.
Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала и
морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара. Слободне
површине у оквиру плана представљају противпожарну преграду преко које се
обезбеђује трајна проходност.
Za{titu od po`ara sprovesti svim potrebnim merama tako da se preventivno obezbedi
nemogu}nost {irewa po`ara, a u skladu sa svim va`e}im propisima iz te oblasti, kao i sa
Zakonom o za{titi od po`ara ("Sl. glasnik RS" br. 111/09).
11. USLOVI I OBAVEZE PREMA HENDIKEPIRANIM OSOBAMA
Na podru~ju urbanisti~kog projekta kod izgradwe kolsko-pe{a~kih povr{ina moraju se
primewivati slede}e odredbe Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe
objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starijih i henidikepiranih lica ("Slu`beni
glasnik RS", br.19/12), i to:
- trotoari i pe{a~ki prelazi mogu imati nagib do 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12);
- najvi{e popre~ni nagib trotoara na pravac kretawa iznosi 2%;
- za savla|ivawe visinske razlike izme|u trotoara i kolovoza maksimalni nagib
zako{enog dela mo`e iznositi 20% (1:5);
- prilaz do objekta predvideti na delu objekta ~iji je prizemni deo u nivou terena, a ako
je uzdignut u odnosu na teren, visinsku razliku savladati stepenicama u skladu sa
pravilnikom o tehni~kim standardima pristupa~nosti.
1. Min. {irina stepeni{nog kraka iznosi 120cm
2. Min. {irina gazi{ta je 33cm, a visina stepenika maksimalno 15cm
3. ^ela stepenika blago zako{ena bez izbo~ina
4. ^elo i gazi{te moraju biti obra|ena u kontrasnim bojama jedno prema drugom
5. Izme|u odmori{ta i stepenika na dnu i vrhu mora postojati contrast u bojama
6. Pristup stepenicama u skladu sa pravilnikom
7. Povr{ina poda od min. 50cm od po~etka silaznog kraka obra|ena je u druga~ijoj
teksturi materijala i vizuelno je odvojena
8. Stepenik na dnu stepeni{nog kraka je uvu~en u odnosu na povr{inu za kretawe
pe{aka.
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12. TEHNI^KI OPIS OBJEKTA
LOKACIJA:
ARHITEKTONSKO
RE[EWE:

Hladwa~a za vo}e je locirana u selu @u~, Op{tina Kur{umlija, na
kat.parceli br. 783/1 K.O. @u~.
Postojeći objekat hladwa~e je dim. 17,05h12,45m sa korisnom
visinom od 4,00 m i sastoji se iz slede}ih prostorija:
-rashladne (lager) komore na re`imu -22 stepena So
-tunela za zamrzavanje na re`imu -30 stepena So
-odeljenje za prijem i preradu vo}a na (podhlade) na re`imu + 5
stepena So
-nastre{nice {irine 4,00 m
Postoje}i objekat hladwa~e sa rekonstrui{e i dogra|uje na slede}i
na~in:
Postoje}a lager komora se pro{iruje sa istom visinom kao i
postoje}a. U produ`etku postoje}e hladnja~e se dogra|uju 2 lager
komore sa neto visinom od 8,00 m na re`imu -25° So i novi tunel za
zamrzavanje na re`imu od -35° So. Nastre{nica ispred postoje}e
hladnja}e se ru{i i na tom mestu je projektovana dogradnja nove
podhlade na re`imu + 4° So i nova nastre{nica koje se prostiru po
celoj du`ini postoje}e hladwa~e kao i ispred novih lager komora i
novog tunela za zamrzavanje. U okviru podhlade projektovane su
prostorija za tehnologa, laboratorija i rampa za utovar. Ispred
podhlade i nastre{nice sa ~eone strane strane projektovan je
administrativni deo hladwa~e, spratnosti P+1 koji se sastoji iz
prizemqa i sprata. U prizemqu su projektovane slede}e prostorije:
restoran za radnike sa ~ajnom kuhinjom, hodnik, stepeni{ni
prostor, mokri ~vorovi i garderobe (mu{ke i `enske) a na spratu je
administrativni deo-kancelarije. Kompletna napred navedena
dogradnja je komunikacijski povezana sa postoje}im i
novorprojektovanim delom hladnja~e i ~ini jednu tehnolo{ku
celinu.

KONSTRUKCIJA
OBJEKTA:

Konstruktivni sistem objekta hladwa~e je metalni-~eli~ni i on je
dat i opisan u projektu konstrukcije koji je sastavni deo ovog
projekta. Nose}i stubovi su metalni od vaqanih 2U180 i 2U120
nosa~a koji nose krovnu dvovodnu metalnu re{etku raspona 13,00m,
ro`wa~e su tako|e metalne-~eli~ne od U120 nosača a pokriva~ je
~eli~ni plastificirani bojeni TR lim 40/210/0,7mm sa filcom i
snegobranima.
Temeqi su arm.bet.samci me|usobno povezani arm.bet.gredama, koji
istovremeno slu`e i kao holkeri za pridr`avawe panela. Zidovi i
plafoni su od TR poliuretanskih panela d=16cm i d=8cm.
Projektovani su kosi spregovi u ravni krova i vertikalni spregovi
protiv vetra od L profila 40x40x3mm.
Administrativni deo hladwa~e se gradi od tvrdog gra|evinskog
materijala, temeqi su trakasti od arm.betona, zidovi su od giter
blokova koji su ukru}eni horizontalnim i vertikalnim AB
serkla`ima. Tavanica iznad prizemqa je plumonta`na od „fert“
gredica sa plo~om od betona MB 20, d=4,00cm. Krovna konstrukcija
je metalna sa spu{tenim plafonom od gips plo~a a pokriva~ je
~eli~ni plastificirani bojeni TR lim 40/210/0,7mm sa filcom i
snegobranima.
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UNUTRA[WA I
SPOQA[WA
OBRADA:

Svi unutra{wi i spoqa{ni zidovi su predvi|eni od panela u
obostranoj oblozi od ~el.plastificiranog lima sa ispunom panela
poliuretanom ili stiroporom u debqini po stati~kom ra~unu
d=16cm i 8cm. Paneli se me|usobno vezuju specijalnim sponama a
spojevi naknadno popuwavaju te~nim poliuretanom. Plafonski
paneli se postavqaju preko zidnih uz mestimi~no prihvatanje za
krovnu re{etku.
Konstrukcija poda u hladwa~i se sastoji iz slede}ih slojeva idu}i
od kote 0,0 na ni`e:
-epoksi pod
-rabicirana cementna ko{uqica 5cm
-arm.beton 10cm
-polietilenska folija (PVC)
-TP stiropor 2x8,00 cm
-kondor trake 4,00 mm
-arm.betonska plo~a 15cm
-sloja {ljunka 50cm
-nabijene zemlje
Sva vrata na komorama i tunelu su termoizolovana sa elektro
greja~ima. Na krovu su predvi|eni snegobrani od gotovih
elemenata. Oluci su predvi|eni od pocinkovanog lima koje treba
kasnije finalno bojiti ili od plastificiranog lima.
Nastre{nicu iza objekta za sme{taj elektro motora pokriti
trapezastim limom sa lulama za izlivanje ki{nice. Oko objekta
uraditi trotoar {irine 1,00 m.
Unutra{we povr{ine zidova i plafona administrativnog dela
malterisati produ`nim malterom, gletovati 2 puta i zavr{no
obraditi poludisperzijom. Spoqne povr{ine zidova oblo`iti
„demit“ fasadom u boji sa slojem stiropora d=10cm i zavr{nom
oblogom od akrilplasta u boji po izboru investitora. Podna obloga
u prizemqu adm. dela su podne protivklizne kerami~ke plo~ice a na
spratu u kancelarijskom delu je laminat. Prozori i vrata su od
PVC-a.

INSTALACIJE:

Projektovane su elektro instalacije uti~nica, osvetqewa, javqa~a
po`ara i elektromotorne instalacije sa gromobranskom i
instalacijom i instalacijom uzemqewa koja }e biti obra|ena u
posebnom prilogu-elektro projektu. Novoprojektovanu dogra|enu
Hladwa~u prikqu~iti na novo izgra|enu TS 10/0,4Kv, instalisana
snaga nove TS bi}e 1 x 630 kVA u svemu prema izdatim Tehni~kim
uslovima za prikqu~ewe na distributivni elektroenergetski
sistem od strane ED Prokuplje br. D.10.20.-237899/2-2016 od
09.09.2016. god.
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NA^IN PRIKQU^EWA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU:
Instalacije vodovoda prikqu~iti na postoje}i bunar na lokaciji. Instalacijw fekalne
kanalizacije prikqu~iti na novoprojektovanu septi~ku jamu. Objekat prikqu~iti na
elekto mre`u sa novoprojektovane TS 10/0,4 kV snage 630 kVA
NAPOMENA: Izrada i dopuna tehni~kog opisa mogu se vr{iti pre izrade glavnog
projekta. Izmene koje se vr{e posle izrade glavnog projekta obavezno se unose u
gra|evinski dnevnik.
Svaka izmena koja menja konstrukciju objekta se vr{i u saglasnosti sa
projektantom.
13. USLOVI I MERE ZA REALIZACIJU


Ovaj urbanisti~ki projekat predstavqa pravni i urbanisti~ki osnov za podno{ewe
zahteva za dobijawe lokacijskih uslova za izradu Projekta za gra|evinsku dozvolu,
saglasno odredbama Zakona o planirawu i izgradwi ( "Sl. glasnik RS" br. 72/09, 81/09ispr, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US,
132/14 i 145/14).
OBRA\IVA^I:
ODGOVORNI URBANISTA

_____________________________
Vladica Aran|elovi} dipl. in`. arh.
SARADNICI
Zorana Aleksi} dia
Er~evi} Dejan dia
Nikola Petrovi} dig
Mijovi} Slavoqub die
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