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Увод
Сва три понуђена урбанистичко - архитектонска решења уређења главне улице „Чаршије“ у Великом Градишту базирају се на детаљној студији „Услови чувања,
одржавање и коришћења споменичког наслеђа и утврђене мере заштите у оквиру граница
Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште“ из 2015. године,
коју је израдио Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, те на основу
обиласка терена и директног увида у стање сваког објекта на лицу места, на основу којег
је урађена валоризација објеката приказана у поглављу „3. Однос према затеченом
грађевинском фонду“.
1. Концептуални приступ
Полазна основа која је уграђена у концепцију организације и уређења простора је
унутрашња трансформација градског ткива уз одговарајућу планирану изградњу. То су
туризам, пословање и услуге као покретач развоја и систем јавног зеленила као
својеврсни рекреативни ресурс и еколошка инфраструктура, као и нова стамбена
изградња уз уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких
могућности даљих интервенција у овом простору.
Ово решење препознаје и уводи и шири контекст у свој приступ и „Чаршију“ третира као
везу између две парковске површине, и на тој одлици простора даље разрађује елементе
решења. Ту је и непосредно присуство реке као додатни разлог за овакво опредељење.
Решење је „баштенско“ јер простор третира као питому башту, која се „пружила“ између
два парка, живог колорита, са пуно зеленила, као место за релаксирани и опуштени
друштвени живот.
2. Циљеви решења
Основни циљ израде овог решења базира се ставу да је главна улица - „Чаршија“ кичма
града, која повезује две парковске површине и град води према реци. Стога је логично да
један такав правац овакву просторну предност искористи и разради. Циљеви овог решења
су следећи:


свеобухватан третман улице као баште,



увођење зеленила и колорита као сталних елемената амбијента, који нису само
украс, већ препознатљиве одреднице амбијенталног идентитета, важни и
неизоставни колико и изграђени и планирани објекти,



унапређење квалитета живота, како кроз квалитетније видове становања и радних
простора, тако и повећањем обима и садржаја простора за окупљање свих
категорија становника и корисника,



очување и унапређење постојећег фонда зеленила (дрворед) уз повећање зелених
површина и природних зелених акцената простора,



очување свих препознатих карактеристика простора и њихове оплемењивање
колоритом и зеленилом и



обезбеђење равномерне заступљености,
различитих типова озелењених површина.

целовитости

и

непрекинутости

3. Однос према затеченом грађевинском фонду
У урбанистичком смислу, основна карактеристика главне улице - „Чаршије“ је густа урбана
матрица са збијеним парцелама издужених правоугаоних облика, које су постављене
(скоро) под правим углом у односу на осовину улице. Индекс заузетости парцела
објектима веома је висок, где је у појединим случајевима та заузетост и потпуна.
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Доминантну карактеристику простора (која је проистекла из урбане матрице) чине дуги
фасадни низови (прекинути само попречним улицама) објеката који припадају различитим
архитектонским групама, односно епохама. У зависности од њихове функције и
спратности коју имају, објекти су пословне намене (приземни објекти), мешовите намене
(стамбено-пословни, као спратни објекти) и јавне намене (нижи објекти, са једном или две
етаже).
За разлику од западне стране улице (парни улични бројеви), која је остала историјски
очувана, иако у веома лошем грађевинском стању, источна страна је услед рушења
постојећих и изградње нових објеката потпуно неодговарајуће архитектуре и ликовности.
Урбана матрица и низ који је она раније носила, претрпели су девастацију високог
степена.
Валоризација постојећег грађевинског фонда
Валоризација постојећег грађевинског фонда урађена је нумерички, уз остављање аутору
да се по питању одређених објеката определи и на основу њихове позиције у улици,
усклађености са суседним објектима и учествовању у формирању фронта и амбијента
улице, а не само на основу његових карактеристика независно од контекста.
У складу са свим претходно реченим, одређена је валоризација затечених објеката главне
улице - „Чаршије“ у односу на: 1) архитектонске / амбијенталне / споменичке вредности
објекта и 2) грађевински бонитет објекта. Оцене су приказане нумерички, у вредностима
од 0 до 3, где 0 представља објекат без архитектонских, амбијенталних и/или споменичких
вредности, односно објекат изузетно лошег грађевинског бонитета, а вредност 3 објекат
изузетних архитектонских, амбијенталних и/или споменичких вредности, односно објекат
највишег грађевинског бонитета. Вредности валоризације постојећих објеката приказане
су у следећој табели. Ова валоризација идентична је за сва три понуђена решења
уређења главне улице - „Чаршије“.
Валоризација појединачних објеката
непарна страна улице
парна страна улице
архитектонске,
архитектонске,
ул.
грађевински
ул.
грађевински
амбијенталне и/или
укупно
амбијенталне и/или
број
бонитет
број
бонитет
споменичке вредности
споменичке вредности
1
1
3
4
2
1
3
3
2
1
3
4
3
2
5
2
1
3
6
3
2
7
1
3
4
8
1
1
9
0
2
2
10
3
3
11
0
2
2
12
2
1
13
0
2
2
14
2
1
15
0
3
3
16
1
2
17
0
1
1
18
1
2
19
1
1
2
20
2
2
21
1
1
2
22
2
2
21а
0
1
1
24
0
1
23
0
1
1
26
1
2
35
1
3
4
28
2
2
37
1
3
4
30
3
2
39
3
1
4
30
0
1
41
1
2
3
30а
1
3
43
1
3
4
32
1
3

укупно
4
5
5
2
6
3
3
3
3
4
4
1
3
4
5
1
4
4
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34
36
38
40
42
44
46
48
50
50а
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88

1
2
1
2
1
0
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
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1
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
1
2
2
2
3
1
3
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2

2
5
4
4
3
2
4
6
6
4
3
3
3
3
3
4
3
6
4
2
3
3
3
3
2
4
3
3
4

4. Архитектонско обликовање
Постојећи објекти се у већем броју задржавају у стању каквом јесу, залеђени у времену,
без агресивног или значајног поправљања и такви се дотерују и украшавају и/или
осликавају бојама и зеленилом. Оваквим ставом се, осим самих објеката, чува и порука о
односу према њима кроз време, који је довео до њиховог данашњег стања, без обзира да
ли је то био резултат објективних околности или немара. Рушење објеката сведено је на
минимум, као што је на минимум сведено и агресивно и у данашњој пракси често
неумерено дограђивање и мењање постојећих објеката, чиме се и “зуб времена” третира
као естетски елемент, конзервација у тренутку у стању у каквом су објекти затечени (са
статичким обезбеђивањем старијих објеката и привођење објеката планираној намени).
Мешавина старинског и релативно модерног, али са нагласком на колорит, на употребу
боја, на ведрину и шаренило, употреба разнобојног хоризонталног и вертикалног зеленила
и зеленила које мења боје кроз сезоне, фасаде се украшавају пузавицама, муралима,
осликавање постаје обележје амбијента, оно може да подражава и недостајуће елементе
првобитних фасада, “изложбе” кроз једногодишње или двогодишње периодично
украшавање објеката и др. Сваки се објекат третира уникатно у смислу колорита и
осликавања.
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Предност овог решења је што оно не захтева значајне грађевинске радове (па самим тим
и високу цену радова) по питању постојећих објеката, а опет постиже веома значајне
ефекте у смислу оплемењивања простора и стварања елемената његове упечатљивости.
Општини се препоручује да сваку приватну иницијативу у овом смеру подржи, па можда
чак формира и фонд за суфинансирање.
5. Партерно решење
Партерно решење је проистекло из односа према архитектонском обликовању целог
амбијента главне улице, где се партер третира као простор у служби зеленила уз
неизбежно вођење рачуна о ширини снабдевачког и интервентног пролаза. Будући да се
Велико Градиште налази уз Дунав и Пек, и историјски и развојно је везано за реку,
партерним решењем се наглашава аморфни облик који представља симулацију тока реке
у средишњем делу улице.
У партеру се оставља пуно простора за зелене површине, као посебних зона полупоплочавања - озелењено-поплочане површине, са шаром проистеклом из самог
зеленила.
Постојеће зеленило се валоризује и максимално задржава уз додавање травнатих
површина, ниског растиња, пузавица и застора (панела) за пузавице, као вертикалног
зеленила. Опционо ово решење планира и фонтану, али она не представља тежиште овог
концепта и није његов неизоставни елемент.
Партер и поплочавање
Поплочавање је правилно са наглашеним и диференцираним површинама у односу на
планирано коришћење, правилних облика. Шара се постиже комбиновањем боје истог
материјала. Шаре су дискретне и ненаметљиве.
Сво поплочање је у истом нивоу, без различитих нивоа који би се савлађивали
степеницима, чиме је решење прилагођено и корисницима са посебним потребама.
Материјализација
Планира се поплочавање бехатон плочама у две нијансе: светло-сива и тамно-сива, како
само поплочавање не би одвлачило превише пажње у већ разиграном озелењеном
амбијенту. Травнате површине се оивичавају каменим ивичњацима или дрвеним гредама,
тако да све скупа асоцира на баштенски амбијент. Управо се поплочавањем наглашава
аморфни концепт решења са кривудавим „речним“ током који се протеже централно као
контраст правилном ритму поплочавања.
Урбани мобилијар
Урбани мобилијар је лаган, неоптерећујући. Клупе су планиране као дрвене и мобилне,
сем у централном делу, на проширењу уличног профила, где су клупе на бетонском
постољу и прате присутне кривине у шари партера. Канделабри су баштенски, смештени у
биљном аранжману непосредно уз травнате и зелене површине. Информативне табле и
натписи у простору увек су прошарани зеленилом и у форми биљних мотива и елемената,
све подређено природном баштенском амбијенту.
Зеленило
Планирано хоризонтално зеленило је проистекло из максимално наслеђене зелене
структуре уз валоризовање постојећих стабала и евентуалну њихову замену у случају
постојања објективних разлога за то. Планирана је и садња жбунастог и травнатог
зеленила са разиличитим цветним садницама које се замењују у зависности од сезоне
цветања. Такође се планира вертикано зеленило као својеврсни мобилни зелени „зидови“
у простору с одговарајућим пузајућим садним материјалом. Нагласак је на листопадном
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зеленилу које лети обезбеђује сенке, свежину и заштиту од најјачег осунчања, а зим
пропушта осунчање и топлоту сунчевих зрака.
6. Намене и садржаји
Намене и садржаји постојећих и планираних капацитета такође директно проистичу из већ
постојећег коришћења простора. Треба имати у виду да је „Чаршија“ главна улица
насеља, са изузетном историјском позадином, и представља праволинијску везу између
две парковске површине. У складу с тим, она и у смислу намена и садржаја које нуди мора
да задовољи улогу коју има у насељу. Без жеље да буде дискриминаторско, ово решење
ипак сугерише да би већина намена и садржаја у приземљима у главној улици - „Чаршији“
требало да буде културног, занатског, угоститељског или трговачког карактера, чиме би се
фаворизовали друштвени контакти, ако је за основни покретач овог решења већ
проглашено стварање пријатног амбијента управо за те и такве потребе становника и
корисника.
Намене и садржаји одређени су у односу на своју вертикалну дуспозицију: да ли се налазе
у приземљима (високим приземљима) објеката, што значи да су у непосредном контакту
са станарима, корисницима и гостима (туристима) „Чаршије“ или се налазе на вишим
етажама објекта. Намене и садржаји приказани су у следећој табели, која је идентична за
сва три понуђена решења уређења главне улице - „Чаршије“.
Табела намена и садржаја*
Дозвољене намене у
- све пословне намене које својом делатношћу не нарушавају
приземљима објеката*: мир, квалитет живота и коришћење „Чаршије“ од стране других
корисника, станара и/или гостију (туриста): угоститељство са
прописаним режимом рада у смислу буке, точења алкохола и
радног времена у вечерњим сатима, занатство, трговина,
култура, образовање, пружање услуга, администрација,
здравство, комерцијалне делатности и сл.
Забрањене намене у
приземљима објеката:

- свако становање и све пословне намене које својом
делатношћу могу да наруше мир, квалитет живота и коришћење
„Чаршије“ од стране других корисника, станара и/или гостију
(туриста): свака делатност која производи буку, загађење, и/или
вибрације.

Дозвољене намене
на етажама објекта
изнад приземља:

- све што је дозвољено у приземљима објеката, укључујући и
становање.

Забрањене намене
на етажама објекта
изнад приземља:

- све пословне намене које својом делатношћу могу да наруше
мир, квалитет живота и коришћење „Чаршије“ од стране других
корисника, станара и/или гостију (туриста): свака делатност која
производи буку, загађење и/или вибрације.

* - Све дозвољене намене су међусобно компатибилне и могу се налазити једна уз другу,
и у хоризонталном и у вертикалном смислу, ако задовољавају и правила о вертикалној
позицији из горње таблеле. Горња табела не односи се на постојеће намене и њихову
диспозицију код објеката који се у потпуности задржавају или се на њима предвиђа само
интервенција повећања спратности - надзиђивања.
7. Режим саобраћајног коришћења
Када је о режиму саобраћајног коришћења реч, а ту се мисли претежно на моторизована
возила, ово решење формира централну зону уличног профила као пролазну, али само за
снабдевање у прописаним временским оквирима, и за комунална и интервентна возила.
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Она је приближне ширине око 4 метра, иако није посебно наглашена денивелацијом. Уз
њу, са обе стране, налазе се пешачки правци ширина од по 1.6 метара сваки.
Планирано је да колски саобраћај буде дозвољен изјутра између 07 и 09 часова и после
подне између 16 и 18 часова, када се обављају сва периодична снабдевања и комунални
послови, док је у осталом времену приступ дозвољен само интервентим возилима.
Исти режим саобраћајног коришћења имају и сва укрштања главне улице - „Чаршије“ са
попречним улицама.
Бициклистички саобраћај је дозвољен у целом профилу улице без ограничења.
Када је о колском саобраћају реч, овде још треба напоменути да посебан проблем
представља решавање стојећег колског саобраћаја - паркирања, које је у досадашњем
урбанистичком и саобраћајном решењу главне улице - „Чаршије“ било омогућено подужно
са обе стране једносмерне улице, а што овим решењем више није случај, те ће се овај
проблем третирати и решити током израде Плана детаљне регулације и проналажењем
алтернативних локација на подручју плана за формирање паркиралишта већих капацитета
који ће надокнадити и, пожељно је, премашити постојеће паркинг просторе дуж улице.
8. Однос према привременим објектима
Све три понуђена решења уређења главне улице - „Чаршије“ разликују следеће три врсте
привремених објеката: киосци, спољни продајни или изложбени штандови и летње
„терасе“ угоститељских објеката. У следећој табели приказан је однос према свакој од
наведених врста привремених објеката.
Због става да је садашњи профил „Чаршије“ релативно узан за главну улицу насеља какво
је Велико Градиште, ово решење има прилично рестриктиван став у погледу допуштања
смештања привремених објеката дуж „Чаршије“, што је и приказано у следећој табели.
Однос према појединачним врстама привремених објеката
Киосци:

Спољни штандови:

Летње спољне „терасе“
угоститељских објеката:

- нису планирани, постојећи киоск на самом почетку улице се
задржава уз обавезно вођење рачуна о стању у коме се
налази и уклапању у визуелни идентитет улице.
- дозвољени су ако су мањих димензије, и обавезно на
точковима, као декоративна колица са изложеним појединим
артиклима; евентуални барови, шанкови или било какви други
угоститељски елементи осим намештаја намењеног смештању
гостију нису дозвољени.
- нису дозвољене посебне отворене (платформе) или
делимично/потпуно затворене, „терасе“ су увек на поплочаној
површини без грађевинских интервенција; сва друга мобилна
и преносива опрема је дозвољена: жардињере, сунцобрани,
столови и столице, и сл.

9. Однос према уличним фронтовима приземља
Улични фронт се обликује без агресивног или значајног поправљања (осим привођења
намени које се подразумева) и такав се украшава бојама и зеленилом, уз минимум
планираног рушења постојећих објеката, као и агресивног педантног сређивања. Фронтови
се чувају у стању у коме су затечени.
Наткривање
Наткривање је дозвољено, али не као грађевински део објекта или као посебна
конструкција која би своје елементе постављала и у простору улице. Дозвољава се
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постављање платнених тенди и лаганих надстрешница на објектима, који увек морају да
буду у складу са обликовањем и елементима пластике и фасаде објекта.
10. Хоризонтална регулација објеката
Хоризонтална регулација објеката у потпуности поштује затечену регулацију уличних
фронтова и постојећих објеката чију контуру приземља прати, а приказана је као
грађевинска линија у графичком делу решења. Ова линија представља максималну
близину објекта пешачој зони улице, али се објекти могу постављати на удаљености од
ње према унутрашњости блока.
Приказана грађевинска линија треба да се поклапа са регулационим линијама, а ако то
није случај, то треба ускладити у оквиру израде Плана детаљне регулације.
11. Вертикална регулација, врсте интервенција и елементи правила градње
Вертикална регулација објеката разматра и регулише међусобне висинске односе
објеката, као и односе њихових висина и положаја у односу на ширину улице.
Овде ће таксативно бити наведени одређени препоручени елементи за дефинисање
правила градње у предстојећој изради Плана детаљне регулације, а који се односе на
висину објеката, њихову вертикалну регулацију и интервенције на њима.
Највећа висина назидка поткровних етажа, при изградњи класичног крова, износи 1.6
метара, а нагиб кровних равни највише 30 степени.
Није дозвољена изградња мансардног крова са препустима, нити крова који на било који
начин излази из габарита објекта, као ни крова који има више изломљених равни са истим
падом.
У свим случајевима када је планирано поткровље, уместо поткровља се може планирати и
повучени спрат. Уколико се предвиђају препусти на фасадним површинама у виду еркера
или балкона, они су дозвољени на најмањој висини 4 метра изнад нулте коте тротоара на
позицији улаза у објекат, и то максимално 1.2 метра дубине, уз највећу дозвољену
површину препуста од једне трећине ширине уличног фронта објекта.
Максимална планирана спратност представља максималну дозвољену висину објеката,
у смислу броја етажа, која се дефинише према његовом положају у односу на висине
околних објеката и положају у односу на удаљеност од раскрснице, а која је дата за сваки
објекат понаособ у табели у наставку текста.
Максимална спратност одређена је на основу највиших постојећих објеката и приказана је
у следећој табели:
за објекте или делове објекта са фасадом на
преовлађујућој линији фронта улице или
повученом од ње до 2 метра у дубину блока:



за објекте или делове објекта изнад
приземља са фасадом која је повучена
према унутрашњости блока (у другом плану)
у односу на преовлађујућу линију фронта
улице (при реконструкцији када се задржава
фасада постојећег објекта или када се
објекат на горњим етажама планира повучен
у односу преовлађујућу линију фронта улице
/ грађевинску линију:





максимална спратност: П+1+Пк
парну страну улице,
П+3+Пк за непарну страну улице.

за

за повлачење етажа изнад приземља
од преовлађујуће линије фронта улице
(грађевинске линије) од минимално 3
m у односу на преовлађујућу линију
фронта улице - максимална спратност
се повећава за једну етажу у односу на
прописану максималну спратност за
целу улицу,

Тачна висина венаца планираних интервенција биће прецизно дефинисана приликом
израде Плана детаљне регулације.
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Врсте интервенција
У односу на табелу валоризације објеката из поглавља „3. Однос према затеченом
грађевинском фонду“ предвиђене су четири опције у смислу интервенција на објектима, и
оне су приказане у следећој табели. Врсте и ознаке интервенција идентичне су у сва три
решења уређења главне улице.
Табела интервенција
ознака
интервенције на опис интервенције
графичком прилогу
- надзиђивање - подразумева задржавање постојећег објекта и
НДЗ
његово надзиђивање новим етажама до планиране спратности,
- реконструкција - подразумева реконструкцију постојећег објекта
са обавезним задржавањем његовог фасадног платна; у случају да
РКС
се планира и надзиђивање објекта, та интервенција се такође
посебно наводи,
- рушење - подразумева потпуно рушење постојећег објекта и
РШЊ
изградњу новог објекта,
- рушење са обавезом осврта на фасаду уклоњеног објекта подразумева потпуно рушење постојећег објекта и изградњу новог
РШЊ+Ф
објекта, уз обавезу јасног подсећања - успомене на фасаду
претходног објекта у обликовању фасаде новог и
ЗДР
- задржавање објекта без икакве грађевинске интервенције.
Као што је већ више пута речено, интервенције које ово решење предлаже су одмерене и
реалистичне, без претеривања у нереалним жељама, нарочито ако се у виду има и
прилично лош економски тренутак у коме се ово решење израђује.
Рушење је минимално и планира се само где је то неизбежно. Надзиђивање је умерено и
планира се само тамо где је то архитектонски и урбанистички логично, без нарушавања
амбијента. Предлаже се конзервација објеката у стању у каквом су у овом тренутку (2017.
година), као обележје свих фаза ХХ века које су кроз „Чаршију“ прошле, а о њима још увек
постоје трагови.
Интервенције које се односе на тзв. „козметичке“ измене на објектима, а то су оне које
објекат грађевински не мењају, али у малој мери утичу на његов изглед у смислу
инвестиционог одржавања, обнове фасаде и/или ревитализације фасаде, сликовно или
колоритно освежавање објекта и др., не сматрају се грађевинском интервенцијом и
предлаже се да се такве измене обављају у складу са позитивним мишљењем и
сугестијама главног урбанисте општине. Такве измене су у овом текстуалном делу само
описане на нивоу предлога и сугестија за даље разматрање, уз одређивање генералног
става према том питању.
Елементи правила градње у смислу вертикалне регулације приказани су у следећој
табели, где су за све постојеће објекте у „Чаршији“ приказане планиране (дозвољене)
интервенције, као и постојећа и планирана (дозвољена) спратност објеката. Објекти су
третирани у групацијама, у односу на то да ли се на том потезу планира иста спратност.
У одређеним случајевима објектима на углу дата је повећана спратност (за једну етажу) у
односу на бочне суседне објекте.
Табела елемената правила градње - интервенције и спратност
ул.
број
1
3

непарна страна улице
постојећа
интервенција
спратност
ЗДР
П+2+Пк
РКС
ВП+1

планирана
спратност
иста
иста

ул.
број
2
4

парна страна улице
постојећа
интервенција
спратност
ЗДР
ВП+3
ЗДР
ВП+1

планирана
спратност
иста
иста
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5
7
9
11
13
15
17
19
21
21а
23
35
37
39
41
43

РКС+НДЗ
ЗДР
ЗДР
ЗДР
ЗДР
ЗДР
РШЊ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
ЗДР
ЗДР
РКС+НДЗ
ЗДР
ЗДР

ВП
ВП+2+Пк
ВП+2
ВП+2
ВП+2
ВП+2 (П*)
П
П+Пк
П+Пк
ВП+1
ВП
ВП+3+Пк
ВП+2
ВП+1
ВП+2
ВП+3 (П*)

ВП+1
иста
иста
иста
иста
иста
уклања се
(В)П+1+Пк,
или
(В)П + 2
иста
иста
ВП+1+Пк
иста
иста

* - Приземни анекси објеката на
угловима са попречним улицама.
Посебна напомена:
Објекат са уличним бројем 17 се
уклања јер је у питању веома мали
објекат без икаквих архитектонских,
амбијенталних
или
обликовних
вредности, у грађевинском смислу је
осредњег квалитета, а својом дужом
(бочном) страном излази на коловоз
попречне улице.

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
30а
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
50а
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88

ЗДР
РКС+НДЗ
ЗДР
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
ЗДР
ЗДР
ЗДР
РШЊ
ЗДР
РКС+НДЗ
НДЗ
НДЗ
ЗДР
ЗДР
РКС+НДЗ
ЗДР
НДЗ
НДЗ
НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
НДЗ
РКС+НДЗ
ЗДР
РКС+НДЗ
ЗДР
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ
РКС+НДЗ

БАШТЕНСКО РЕШЕЊЕ

ВП+Пк
ВП
ВП+Пк
ВП
ВП
ВП
ВП+Пк
ВП
ВП
П
П+Пк
П+Пк
ВП
П
П+1+Пк
ВП
ВП+Пк
ВП+Пк
ВП+Пк
ВП+Пк
ВП
П+1
ВП
ВП
ВП
ВП+Пк
ВП+Пк
ВП+Пк
ВП+1
ВП
ВП+1+Пк
ВП
ВП+1+Пк
ВП
ВП
ВП
ВП
ВП
ВП
ВП
ВП+1
ВП
ВП+Пк
ВП+Пк

иста
ВП+1
иста
ВП+Пк
или ВП+1

ВП+Пк
иста
иста
иста
П+1+Пк
иста
ВП+1
ВП+1+Пк
ВП+1+Пк
иста
иста
ВП+1
иста
ВП+Пк

ВП+1+Пк

иста
ВП+1
иста

ВП+1

ВП+1+Пк
или ВП+2
ВП+2+Пк
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БАШТЕНСКО РЕШЕЊЕ

12. Смернице за израду Плана детаљне регулације
Осим свих других тема и правила којима се План детаљне регулације по својој
дефиницији бави, овде ће таксативно бити поново наведени само карактеристични
предлози овог решења у циљу што бољег и свеобухватнијег финалног плана, као нека
врста коначног списка предлога за даље разматрање.
Ово решење предлаже да се приликом израде Плана детаљне регулације посебна пажња
посвети формулисању следећег:


прихватљивост концепта о замрзавању „Чаршије“ у времену (овом тренутку), у
стању каквом се налази, као сачуване слике и ње саме, а и односа њених
корисника и станара према њој,



увођење различито прописаних максималних спратности за објекте чије се етаже
изнад приземља налазе на грађевинској линији у односу на објекте чије се етаже
изнад приземља повлаче од грађевинске линије према унутрашњости блока; ово се
може даље развити и разрадити кроз увођење различитих максималних спратности
за објекте који својом фасадом излазе на улицу и за објекте у унутрашњости блока,
где би ови други могли да имају и већу максималну спратност од ових првих,



повећана спратност објеката који се налазе на угловима са попречним улицама,



у складу са претходно наведеним, обезбеђивање таквих правила градње која ће
фаворизовати обједињавање парцела у циљу лакшег решавања проблема
паркирања на парцели (подразумева се да ће план решавање овог проблема
ограничити на сопствену парцелу сваког објекта),



дефинисање регулационе линије у главној улици - „Чаршији“ тако да и простор
испред објекта са уличним бројем 35 постане јавна саобраћајна површина, односно
део пешачке површине улице у надлежности општине и



умерене интервенције, лако и брзо оствариве, са малим улагањима а великим
учинком, у складу са економским тренутком, без постављања превисоких циљева
чије је остваривање могуће само у занемарљивом проценту, а у складу с тим и
тежња да се и обликовни, и амбијентални, и урбанистички, а онда и проблеми нове
градње третирају у интересу свих: и суседних станара, и корисника, и оних који ту
раде, и туриста, а не само и искључиво оних који од тога треба да зараде.

13. Оријентациони предрачун трошкова уређења главне улице - „Чаршије“
Овај оријентациони предрачун даје се апроксимативно, на основу предложеног решења,
уз опциону замену свих инфраструктурних водова дуж главне улице. Предрачун је
базиран на тренутним упросеченим ценама и стању на тржишту, а према процењеним
количинама предвиђеним овим решењем.
Табела оријентационих трошкова
процењена
количина

јединична
цена

цена радова

~ 4.100 m²

2.150 дин./m²

8.815.000 дин.

~ 2.750 m²

1.630 дин./m²

4.482.500 дин.

– – –

~ 70 m²

/

3.250.000 дин.

– – –

~ 1.100 m²

280 дин./m²

308.000дин.

– – –

39 ком.

3.500 дин./ком.

136.500 дин.

врста радова

материјал / напомена

поплочавање:
према пројекту
поплочавање:
према пројекту
израда водене површине:
опционо, према пројекту
израда земљаних озелењених
површина: према пројекту
нова стабла: набавка,

бехатон плоче,
светло-сива нијанса
бехатон плоче,
тамно-сива нијанса
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допремање и засађивање
клупе: набавка, допремање и
према спецификацији
постављање
произвођача
улично осветљење: набавка, урачунато у радове електро
допремање и постављање
инсталација
канте за отпатке: набавка,
према спецификацији
допремање и постављање
произвођача
сталци за бицикле: набавка,
према спецификацији
допремање и постављање
произвођача
вертикално зеленило: набавка,
– – –
допремање и засађивање
нови улични бројеви:
према спецификацији
набавка и постављање
произвођача
процењују се на додатних
остали планирани и
10% свих претходно
непланирани трошкови
наведених трошкова
укупно, без радова на
– – –
инфраструктурним водовима
опционо: инфраструктура –
припремни радови: комплетно
у складу са условима
рушење постојеће коловозне надлежних комуналних кућа,
констукције и тротоара, са
потребних капацитета и
геодетским обележавањем и
спецификацијом
вађењем дрвећа, са свим
произвођача
потребним пратећим радовима*
опционо: инфраструктура –
у складу са условима
земљани радови:
надлежних комуналних кућа,
ископ,насипање, набијање
потребних капацитета и
доњих слојева, са свим
спецификацијом
потребним пратећим радовима*
произвођача
опционо: инфраструктура –
у складу са условима
горњи слој- подлога за
надлежних комуналних кућа,
завршни слој :насипање,
потребних капацитета и
набијање горњих слојева,
спецификацијом
ивичњаци, риголе са свим
произвођача
потребним пратећим радовима*
опционо: инфраструктура у складу са условима
електро инсталације:
надлежних комуналних кућа,
комплетна замена постојећег /
потребних капацитета и
инсталација новог главног вода,
спецификацијом
са свим потребним пратећим
произвођача
радовима*
опционо: инфраструктура телекомуникације и кабловски
у складу са условима
развод за интернет и ТВ:
надлежних комуналних кућа,
комплетна замена постојећег /
потребних капацитета и
инсталација новог главног вода,
спецификацијом
са свим потребним пратећим
произвођача
радовима*
опционо: инфраструктура у складу са условима
водовод: комплетна замена надлежних комуналних кућа,
постојећег / инсталација новог
потребних капацитета и
главног вода, са свим потребним
спецификацијом

БАШТЕНСКО РЕШЕЊЕ

64 ком.

32.500
дин./ком.

2.080.000 дин.

80 ком.

/

урачунато

15 ком.
12 ком.

28.300
дин./ком.
20.380
дин./ком

424.500 дин.
244.560 дин.

6 ком.

6.000 дин./ком.

36.000 дин.

90 ком.

2.350 дин./ком.

211.500 дин.

– – –

20.274.040 *
0.1

2.027.404 дин.

– – –

– – –

22.015.964 дин.

~ 460 m'

15.590 дин./m' 7.171.200 дин.

~ 460 m'

10.261 дин./m' 4.720.400 дин.

~ 460 m'

17.875 дин./m' 8.222.500 дин.

~ 460 m'

51.107 дин./m' 26.211.500 дин.

~ 460 m'

24.171 дин./m' 11.118.680 дин.

~ 460 m'

20.234 дин./m' 9.308.000 дин.
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пратећим радовима*
произвођача
опционо: инфраструктура у складу са условима
канализација: комплетна
надлежних комуналних кућа,
замена постојећег / инсталација
потребних капацитета и
новог главног вода, са свим
спецификацијом
потребним пратећим радовима*
произвођача
радови на инфраструктурним
– – –
водовима - укупно

~ 460 m'

– – –

БАШТЕНСКО РЕШЕЊЕ

10.959 дин./m' 5.041.472 дин.

– – –

71.793.752 дин.

* - Радови који су опциони, планирани у сва три идејна решења уређења главне улице - „Чаршије“, уз
минималне разлике у вредностима радова у односу на планирану количину и врсту опреме.

__________________________
Одговорни урбаниста
Валентина Јанковић, дипл. инж. арх.
Лиценца бр. 200 0667 04
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