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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
У складу са савременим трендовима у друштвеном животу, даља еволуција главне улице
- „Чаршије“ у урбанистичком смислу захтева нов приступ и однос према наслеђу, као и
нове инструменте ревитализације и реконструкције урбаног ткива. Досадашње постепено
еродирање главне улице треба одмах зауставити и изнаћи модерне моделе регенерације
који ће ускладити савремене потребе друштвених односа и наслеђен урбани идентитет
стар 50 или чак и више година.
Неопходна је трансформација „Чаршије“ у функционалан и модеран линијски градски
центар, онај коме ће приоритетни задатак бити усклађеност са брзим метаморфозама
друштва и времена, компатибилан са савременим тренутком, који може правилно и вешто
да одговори на измене у свим људским активностима настале током животног века
објеката који данас формирају „Чаршију“. Усклађеност са временом је предност, а не
нешто чега се треба плашити и то избегавати.
Опредељен модеран приступ потпуно адекватно ће одговорити и на проблеме економског
развоја града и данас неизоставног тржишног аспекта сваке планиране интервенције у
простору.
2. Циљеви решења
Усвојен модернистички концепт архитектонско-урбанистичког решења уређења главне
улице - „Чаршије“ за свој основни циљ логично поставља формирање елемената нове и
модерне централне улице, усклађене са временом у коме траје, која из тог времена
преузиме све оно добро што нуди и то адекватно примењује, и која нуди динамичне
модернистичке одговоре на евидентне последице утицаја зуба времена.
Такође, ово решење сматра да одређене модалитете урбанистичког третирања оваквих
простора из прошлости треба модификовати, па чак и одбацити, а не слепо их се
придржавати, јер су често у нескладу за потребама данашњих корисника, брзином живота
и друштвеним релацијама уопште.
Конкретни циљеви овог решења су следећи:


формирање „Чаршије“ која привлачи млађу популацију и постаје место њеног
окупљања, место намењено њима и њиховом ритму превасходно, јер су управо они
носиоци будућег времена и развоја, пружајући им оквир за њихове социолошке,
радне и креативне активности,



дефинисање и организовање линијског центра града, као динамичног места
испреплетаности свих са свима, и по хоризонтали и по вертикали, атрактивног
амбијента који захтева активно учествовање у простору, а не пасивно и
дистанцирано перципирање истог,



третман постојећег градитељског наслеђа као полазне а не циљне тачке, са
чувањем и унапређењем препознатих кроз време преживелих квалитета, али и
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уклањање и замена објеката који су дотрајали и, осим сентименталне, у себи не
садрже никаве друге објективне и мерљиве вредности, и


решење које ће, осим својим будућим корисницима и станарима, пре тога бити
атрактивно и за инвестирање и покретање новог циклуса развоја и здравог
економског живота „Чаршије“, па самим тим и целог града.

3. Однос према затеченом грађевинском фонду
Ако би се сагледавање и вредновање обављало по процентуалном броју објеката, већина
објеката грађевински је у релативно лошем и запуштеном стању. Најквалитетнији објекти
су свакако они који су последњи изграђени, али они, с друге стране, оскудевају у неким
значајнијим обликовним или амбијенталним вредностима.
Приметна је тенденција да се објекти не одржавају и да њихов грађевински бонитет кроз
трајање контиунирано пропада.
Урбанистички гледано, улица је са обе своје стране јасно дефинисана фронтовима, са
једином паузом на самом почетку улице где се она једним својим делом надовезује на
парковски простор и у свом централном делу код најдоминантнијег објекта у улици, где је
фронт динамично покренут и профил улице двостепено проширен.
Имајући у виду искуства сличних урбанистичких целина из савремене праксе, тенденција
поштовања уличних фронтова полако поново постаје доминантна, тако да ће и ово
решење имати такав однос према затеченим урбанистичким карактеристикама простора
улице.
Валоризација постојећег грађевинског фонда
Решење у потпуности поштује постојеће грађевинске линије и парцелацију, а објекти се
строго вреднују у смислу постојања архитектонско-урбанистичког оправдања и економске
логике за задржавањем и реконструкцијом или за уклањањем и заменом новом градњом.
У складу са свим претходно реченим, одређена је и 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

ул.
број
1
3
5
7
9
11
13
15

непарна страна улице
парна страна улице
архитектонске,
архитектонске,
грађевински
ул.
грађевински
амбијенталне и/или
укупно
амбијенталне и/или
бонитет
број
бонитет
споменичке вредности
споменичке вредности
1
3
4
2
1
3
2
1
3
4
3
2
2
1
3
6
3
2
1
3
4
8
1
1
0
2
2
10
3
3
0
2
2
12
2
1
0
2
2
14
2
1
0
3
3
16
1
2

укупно
4
5
5
2
6
3
3
3
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17
19
21
21а
23
35
37
39
41
43

0
1
1
0
0
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
3
3
1
2
3

1
2
2
1
1
4
4
4
3
4

18
20
22
24
26
28
30
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

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

3
4
4
1
3
4
5
1
4
4
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
Овим решењем усвојен концепт подразумева стварање модерног и геометријски
једноставног а динамичног простора, без претеривања у сувишним детаљима,
непотребног распричавања у репетицији декоративних елемената, чиме се аутоматски
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обезбеђује и брже спровођење, штедљивије инвестирање у простор „Чаршије“, као и
знатно лакше и економичније одржавање.
Основни елемент обликовања је равна површина и права линија, које могу бити и под
углом од 90 степени, али и закошене (ово не треба бркати са заобљеношћу, ње нема јер је
и сама улица једна непрекинута права линија - правац, и та се чињеница користи као
полазиште).
Наглашавање равних површина и правих линија очитава се у решавању шаре и начина
поплочавања, основног приступа у решавању будућих фасада као и реконструкцији и
рестаурацији оних које се задржавају, урбаног мобилијара, те неправилним ритмом
елемената и коришћењем савремених материјала који имају бројне предности у односу на
оне традиционалне.
Простор улице третира се као сценографија за друштвени живот који се у њој догађа, у
сталној промени, метаморфози, развоју, из које повремене обликовне акценте дају
задржани и рестаурирани објекти код којих су амбијенталне и обликоване вредности
неупитне.
Када је реч о сагледавању целе улице, уводи се контрастна релација, као просторни
покретач динамике. Различитост се сматра логичним квалитетом простора и потенцира
се, чиме читав амбијент улице добија на атрактивности и успешно превазилази садашњу
монотоност свог тренутног визуелног утиска.
5. Партерно решење
Партерно решење опредељује главну улицу Кнеза Лазара – „Чаршију“ у пешачку улицу и
то на начин да се у решењу позиционира централна стаза која, иако превасходно
намењена пешацима, служи и као приступна зона за доставна возила и све врсте
интервенција. У функционалном смислу, овај простор јесте симулација садашњег
коловоза главне улице, ширине 5 метара, али је комплетна површина улице у
хоризонталном смислу једна непрекинута континуална рампа минималног (занемарљивог)
нагиба без степенованих денивелација. Централна стаза не садржи вертикално растиње
управо из разлога потребе да увек буде проходна за сва интервентна и комунална возила.
У партеру су заступљене искључиво праве линије, паралелне или закошене једна у
односу на другу (без кривина), неправилна и разуђена подела, само као наговештај ритма
али никад као уједначен ритам.
Иако се у поплочавању партера планира примена скупљих материјала, треба имати у
виду да се таква цена кроз време снижава, јер је одржавање веома квалитетних
материјала кроз време знатно мање, као и њихово хабање или дотрајалост.
Партер и поплочавање
Комплетно поплочавање је дато као јединствена целина настала из органског склопа више
обликовних система: примарног и секундарних.
Примарни систем поплочања чине попречне траке које повезују бочне уличне фронтове,
преносећи вертикалну динамику објеката на хоризонталу поплочања и подужно
поплочање централне траке (за интервентни саобраћај).
Секундарни системи су:




бочне траке различитог материјала (штампани бетон) са хортикултурним
елементима: континуални дрворед, који чине задржана постојећа и новозасађена
стабла, и укопане жардињере у површини партера и
поплочањем издвојен проширен део код дела улице са увученом регулацијом, који
обликовно подражава простор трга, који недостаје у главној улици када се сагледа
њена укупна дужина.
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Попречни елементи поплочавања се могу материјалом или само бојом „огледати“ и
подражавати и на фасадама нових и постојећих објеката кроз њихово вертикално пењање
уз фасаде, у деловима приземља непосредно у контакту са партерном површином, чиме
би се постигао ефекат преплитања и прожимања хоризонталних и вертикалних равни.
Композиција поплочавања заједно са другим елементима мобилијара и опреме
представља нераскидиву целину и један заокружени урбани идентитет.
Материјализација
Избором јединствених материјала примењених у систему поплочавања (вибропресоване
бетонске плоче у разним бојама, гранитне плоче), уз хортикултурно уређене просторе у
партеру, омогућено је лако и удобно коришћење простора, јефтино одржавање и дуги рок
експлоатације, што чини овакво решење можда у почетној фази скупље, али на дужи рок
свакако веома исплативо.
Материјализација примарног система се изводи од вибропресованих бетонских плоча у
две различите боје, и то тако што су веће подужне плоче димензија 40 x 80 cm светло
сиве нијансе, а попречне траке такође од вибропресованих бетонских плоча димензија 30
x 30 cm тамније сиве нијансе.
Секундарни системи су од гранитних плоча већих димензија и од штампаног бетона, који
подражава текстуру дрвета и чини са хортикултурним елементима траке које стварају
визуелну и тактилну мекоћу равним и динамичним линијама обликовања.
Боје служе да би се дало на ликовности самом простору и да би се одређени делови стазе
акцентирали.
Урбани мобилијар
Овим решењем планира се постављање следеће опреме и урбаног мобилијара:












неколико врста клупа које свој конструктивни део имају израђен од бетона, са
елементима наслона од дрвета (уколико их има) и уграђеном амбијенталном лед
расветом; клупе са расветом налазе се само на проширеном делу „Чаршије“ (код
објекта с уличним бројем 35),
жардињере се формирају у нивоу партера и укопане су, док друге жардињере
(стојеће) нису планиране,
корпе за смеће од нерђајућег челика, распоређене на неколико позиција дуж главне
улице,
сведени флорални декоративни елементи у простору од нерђајућег челика, као
допунски елемент како ликовности целог амбијента тако и као допуна сведеној
хортикултурној матрици,
улична расвета, која се поставља на међусобнпом размаку од 8 метара осовински,
предвиђена је као сведени обликовни елемент који следи модерни приступ
решавања амбијента, и користи лед систем светиљки,
сунцобрани као периодични функционални елементи могу се постављати у свим
зонама партера, с тим што се у централном сегменту профила улице морају
распоредити тако да у свако доба омогућавају приступ и кретање интервентних
возила; дозвољене боје су бела, беж или други светлији пастелни тонови и
кутијасти бетонски сталци за бицикле, који уједно могу служити и за седење.

Предлаже се и коришћење дизајнираних модерних елемената на фасади, у виду металних
типских плоча са кућним бројевима и металних перфорираних застора на фасадама, који
могу служити и као заклон, али и као декоративни елемент.
Зеленило
Планира се задржавање само појединих здравих и лепо обликованих стабала која се
уклапају са концептом поплочања. Остала стабла се уклањају. Додају се нова листопадна
стабла мањих крошњи, која се врстом уклапају са постојећим. Остали хортикултурни
страна 5

Урбанистичко - архитектонско решење уређења главне улице - „Чаршије“ у Великом Градишту

МОДЕРНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ

елементи су тзв. „укопане жардињере“ (у партеру) у којима се предлаже сађење ниског
растиња - декоративног обликовног жбуња и траве.
6. Намене и садржаји
Будуће намене и садржаји постојећих и планираних капацитета директно проистичу из већ
постојећих (затечених), уз напомену да је већина простора у приватном власништву и на
одређивање намене и садржаја се може утицати само кроз дефинисање дозвољених /
недозвољених намена. Свако додатно условљавање сматра се неприхватљивим.
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
Ово решење режим саобраћајног коришћења посматра феликсибилно и динамично и
дефинише само она кретања која су дозвољена, док су сва друга кретања и приступи
забрањени.
Конкретно, дозвољено је свако моторизвоано кретање када су у питању послови
снабдевања у трајању од најдуже 15 минута, комунални послови (одношење смећа и све
сервисне интервенције) и хитни случајеви. Дозвољава се употреба бицикла и ролера. Сва
побројана кретања дозвољена су 24 часа дневно, али се предлаже да органи општине у
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складу са комуналним службама за неке периодичне радње одреде доба дана у којима би
се оне увек обављале. Такође, предлаже се да се преиспитају могућности за снабдевање
које би се обављало из унутрашњости блокова који свој улични фронт имају према главној
улици – „Чаршији“.
Осим горе побројаног на начин како је описано, сва друга моторизована кретања,
приступања и заустављања су забрањена, без обзира да ли се ради о аутомобилима,
малим теретним возилима за сопствене потребе или моторциклима.
Раскрснице са улицама Његошевом / Војводе Мишића, односно Београдском / Жике
Поповића остају проходне за моторизовани саобраћај од 00 часова увече до 10 часова
изјутра следећег дана, док лети, односно у доба туристичке сезоне, проходност
раскрсница траје од 02 до 08 часова изјутра. У свом осталом времену раскрснице су
непроходне за моторизовани саобраћај, а за обилазак „Чаршије“ користи се улица Житни
Трг, односно њен наставак - улица Обала Краља Петра.
Раскрсница са улицама Обала Краља Петра и Житни Трг остаје проходна непрекидно, без
могућности уласка у „Чаршију“, осим у случајевима како је горе наведено.
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. У
решавању паркинга се препоручује и примена савремених начина повећања капацитета
ових простора применом спратног паркирања на тзв. „клацкалицама“, као и примена
лифтова за вертикално распоређивање возила, који знатно смањују потребу за
манипулативним простором за возила.
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.
Ово решење има став да је профил „Чаршије“ недовољно широк да допусти постављање
било каквих привремених објеката, без обзира о којој врсти објеката се ради. Због тога оно
не планира никакве привремене објекте, осим постојећег киоска који се већ налази на
самом почетку улице, и који је планиран да се задржи, уз обавезу обликовног уклапања у
новоформиран модернистички визуелни идентитет „Чаршије“.
Сви садржаји за које се уобичајено користе привремени објекти биће смештени унутар
пословних простора у сталним објектима, док се за угоститељске објекте не планира
формирање било каквих структура и/или конструкција у смислу формирања
подијума/платформе за постављање угоститељске опреме.
Ово решење било који мобилни објекат и/или штанд, који се у сваком тренутку може
померити или изместити (штанд на точковима, колица за кокице или сладолед и сл.) не
сматра објектима већ мобилном опремом.
9. Однос према уличним фронтовима приземља
Фронтови приземља у потпуности се чувају у свом затеченом облику као главна
карактеристика урбанитета „Чаршије“. Због тога ово решење строго забрањује
постављање било каквих непрозирних постера и реклама преко више од 30% стаклене
површине излога. Став овог решења је да излози морају остати отворени према улици и
ентеријер приземља у сталној визуелној вези са екстеријером.
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Наткривање
Ово решење са посебном пажњом третира проблем наткривања излога, делова тротоара
и/или делова улице. Ограничавајући фактор при томе представља већ поменута
чињеница да је профил улице таман толико узан да би свако обимније натркивање могло
да буде од веће штете него користи и да улицу замрачи и претвори је у својеврстан тунел.
Због тога се планира веома разуђено постављање застора, у виду платна разапнутих кроз
простор, али увек са довољним остављањем отвора према небу. Застори могу да буду
разапињани и између наспрамних страна улице, у неправилном и динамичном ритму,
геометрији и форми. Такође, и сами застори могу да буду само делимично непропусни за
светлост, чиме штите од најјачег осунчања а не замрачују простор. У графичком прилогу
решења приказани су квалитетни примери из савремене праксе, као и неке од могућности
које се могу применити на конкретном случају „Чаршије“.
Ову тему потребно је до детаља разрадити у правилима градње будућег Плана детаљне
регулације и јасно дефинисати у којим случајевима и на који начин је овакво наткривање
омогућено.
Такође, због динамичног пословног тренутка у коме се налазимо, као и због изузетно
честих промена делатности, ово решење има став да постављање било каквих сталних
наткривних елемената и надстрешница, у грађевинском смилу, не треба омогућити.
10. Хоризонтална регулација објеката
Као што је већ у више наврата речено, 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 и на удаљености од ње према унутрашњости блока, што улици на
ограниченом броју места може дати одређену разиграност, али би превише таквих
повлачења проузроковало разарање уличног фронта и просторну нејасноћу и конфузију.
Ово решење због тога таква повлачења не забрањује, али их не сматра повољним ако су
пречеста.
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.
Максимална планирана спратност представља максималну дозвољену висину објеката,
у смислу броја етажа, која се дефинише у односу на највишу постојећу спратност у улици
у тренутку израде овог решења, а она износи П+3+Пк. Тако дефинисана максимална
спратност односи се на оне објекте који ширином свог фронта (ширина парцеле) могу да
омогуће адекватну организацију и коришћење објекта толиког капацитета, а налазе се на
угловима блокова (на раскрсницама главне улице са попречним улицама). Сви остали
објекти имају спратност од једне етаже мање: П+3.
Такође, свака нова градња обавезује се да проблем паркирања обавезно решава у
оквирима сопствене парцеле, што додатно може утицати на то до које висине објекат
може да се уздигне а да задовољи своје потребе за паркирањем.
У случајевима када парцела нема потребну ширину фронта према улици, корисницима и
власнициима се саветује међусобно обједињавање малих парцела у веће.
Схватајућу да је овакав опис вертикалне регулације само начелан и уопштен, препоручује
се да у оквиру израде Плана детаљне регулације за сваки објекат „Чаршије“ понаособ
буду прописана посебна правила градње која ће важити само за њега, а у зависности од
његових конкретних особености, одлика позиције и парцеле на којој се налази (у смислу
њене површине и ширине фронта према улици) и др. То је најбољи начин да се проблем
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вертикалне регулације реши прилагођено конкретном месту у улици, а не
стандардизовано и нормативно, где ће свако одступање од тога произвести или нелегалну
грађевинску активност или блокирање било какве грађевинске активности.
Тачна висина венаца планираних интервенција биће прецизно дефинисана приликом
израде Плана детаљне регулације.
Овде се сугерише и да у правилима градње које ће дефинисати План детаљне регулације
буде изузетно детаљно дефинисано на који начин се допуштају / ограничавају сви
препусти на будућим објектима, јер они могу значајно утицати на укупан визуелни
идентитет „Чаршије“ сужавањем њеног профила изнад приземља што никако није
пожељно. Због таквог неповољног утицаја сугерише се да дубина свих евентуалних
препуста буде сведена на што мању меру, а да се увек присутна жеља за додатним
комерцијалним површинама намењеним продаји надокнади компензацијом у спатности
ако се објекти на етажама изнад приземља повлаче од грађевинске линије према
унутрашњости блока, а што би такође требало детаљно дефинисати приликом израде
Плана детаљне регулације.
По сваку цену треба избеђи да препусти, терасе или еркери будућих или реконструисаних
објеката буду и елементи наткривања „Чаршије“, јер се тиме она преко целе године на том
месту делимично затвара, замрачује и амбијентално упропашћује.
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 графичком
опис интервенције
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
РКС
да 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
РШЊ+Ф
новог објекта, уз обавезу јасног подсећања - успомене на фасаду
претходног објекта у обликовању фасаде новог и
ЗДР
- задржавање објекта без икакве грађевинске интервенције.
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.
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.
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Табела елемената правила градње - интервенције и спратност
непарна страна улице
ул.
постојећа
планирана
ул.
интервенција
број
спратност
спратност
број
1
ЗДР
П+2+Пк
иста
2
3
РКС+НДЗ
ВП+1
4
ВП+1+Пк
5
РКС+НДЗ
ВП
6
7
ЗДР
ВП+2+Пк
иста
8
9
ЗДР
ВП+2
иста
10
11
ЗДР
ВП+2
иста
12
13
ЗДР
ВП+2
иста
14
15
НДЗ
ВП+2 (П)*
ВП+3*
16
17
РШЊ
П
уклања се 18
19
РШЊ+Ф
П+Пк
20
21
РШЊ+Ф
П+Пк
22
ВП+2
21а
РШЊ+Ф
ВП+1
24
23
РШЊ+Ф
ВП
26
35
ЗДР
ВП+3+Пк
иста
28
37
НДЗ
ВП+2
ВП+2+Пк
30
39
РКС+НДЗ
ВП+1
ВП+1+Пк 30а
41
НДЗ
ВП+2
ВП+2+Пк
32
43
ЗДР
ВП+3 (П)*
иста*
34
36
* - Предлаже се да се код ових
објеката
(објекти
на
углу
са 38
приземним
анексима)
испита 40
могућност надградње анекса до 42
спратности П+2 не угрожавајући
44
ничим
квалитет
становања
у
46
постојећим капацитетима објеката.
48
50
50а
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

парна страна улице
постојећа
интервенција
спратност
ЗДР
ВП+3
ЗДР
ВП+1
ЗДР
ВП+Пк
РШЊ+Ф
ВП
ЗДР
ВП+Пк
РКС+НДЗ
ВП
РШЊ+Ф
ВП
РКС+НДЗ
ВП
РКС+НДЗ
ВП+Пк
РКС+НДЗ
ВП
РКС+НДЗ
ВП
РШЊ+Ф
П
РКС+НДЗ
П+Пк
ЗДР
П+Пк
НДЗ
ВП
РШЊ+Ф
П
ЗДР
П+1+Пк
РКС+НДЗ
ВП
НДЗ
ВП+Пк
НДЗ
ВП+Пк
НДЗ
ВП+Пк
РКС+НДЗ
ВП+Пк
РКС+НДЗ
ВП
НДЗ
П+1
НДЗ
ВП
НДЗ
ВП
НДЗ
ВП
РКС+НДЗ
ВП+Пк
РКС+НДЗ
ВП+Пк
РКС+НДЗ
ВП+Пк
НДЗ
ВП+1
РКС+НДЗ
ВП
ЗДР
ВП+1+Пк
РКС+НДЗ
ВП
ЗДР
ВП+1+Пк
РКС+НДЗ
ВП
РШЊ+Ф
ВП
РШЊ+Ф
ВП
РКС+НДЗ
ВП
РКС+НДЗ
ВП
РКС+НДЗ
ВП

планирана
спратност
иста
иста
иста
ВП+1
иста

ВП+1+Пк

ВП+Пк
П+1+Пк
иста
ВП+Пк
П+1+Пк
иста

ВП+1+Пк

П+2
ВП+Пк

ВП+1+Пк

иста
ВП+1+Пк
иста

ВП+1+Пк
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80
82
84
86
88

РШЊ+Ф
НДЗ
РШЊ+Ф
РШЊ+Ф
РШЊ+Ф
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ВП
ВП+1
ВП
ВП+Пк
ВП+Пк

ВП+2
ВП+2+Пк

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. То су она
питања на које ово решење жели да укаже посебну пажњу и да их још једном подвуче,
како би се на њих сигурно пронашао одговор приликом предстојеће израде плана.
Та питања су следећа:


иако је ово више жеља него предлог или сугестија, указује се на „контрастни однос“
у простору као динамичну амбијенталну релацију, која се а приори сматра за лошу,
иако из савремене праксе имамо безброј примера који говоре управо супротно, па
се овде предлаже да и такви односи добију своје адекватно место у будућој
разради Плана детаљне регулације,



режим и термини саобраћајног коришћења главне улице за снабдевање, комуналне
послове и интервенције, који у плану треба да буду стриктно прецизирани на
конкретан и добро промишљен начин, уз обавезно консултовање и коришћење
искустава других оваквих пешачких улица у земљи и свету,



адекватан одговор на проблем досадашњег паркирања возила дуж главне улице,
која се овим решењем претвара у пешачку улицу, па је из тог разлога неопходно
изнаћи друге могућности за паркирање возила или у унутрашњости блокова који
формирају „Чаршију“, или на некој алтернативној локацији у непосредној близини; у
третирању овог питања обавезно применити све већ доказано добре методе и
начине савлађивања проблема паркирања у густим урбаним зонама из савремене
праксе, који знатно штеде потребну површину за смештај возила применом нових
технолошких решења,



јасно формулисан условљавајући став по питању забране постављања било каквих
непрозирних постера и реклама преко више од 30% стаклене површине излога,
односно став да излози морају остати отворени према улици, а ентеријер
приземља у сталној визуелној вези са екстеријером главне улице - „Чаршије“,



детаљно прописивање услова наткривања приземља (излога), у смислу
материјала, дубине, прозирности, као и да ли се дозвољава наткривање целе
ширине улице у неком њеном делу, не у смислу њеног затварања, већ постављања
„опне“ која штити од осунчања и падавина, а пропушта светлост,



недвосмислено и детаљно прописано питање препуста и еркера на објектима, где
се сугерише да се они или потпуно забране или сведу на најминималнију могућу
меру због сужавања профила улице изнад нивоа приземља и



јасно и конкретно опредељење да ли План жели да буде развојног или
стагнационог опредељења, јер ће то аутоматски одредити и његов однос према
капацитетима нове градње која се у главној улици предвиђа, а коју ово решење
фаворизује.

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
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базиран на тренутним упросеченим ценама и стању на тржишту, а према процењеним
количинама предвиђеним овим решењем.
Табела оријентационих трошкова
врста радова

материјал / напомена

процењена
количина

јединична
цена

цена радова

поплочавање:
вибропресоване бетонске
~ 4.9200 m² 2.750 дин./m² 13.530.000 дин.
према пројекту
плоче 40х80 cm
поплочавање:
вибропресоване бетонске
~ 490 m²
2.130 дин./m² 1.043.700 дин.
према пројекту
плоче 30х30 cm
поплочавање:
гранитне плоче 60x90 cm
~ 420 m²
3.555 дин./m² 1.493.100 дин.
према пројекту
поплочавање:
штампани бетон
~ 860 m²
4.340 дин./m² 3.732.000 дин.
према пројекту
постојећа стабла:
урачунато у радове
привремено измештање,
~ 60 ком.
/
урачунато
инфраструктуре
затим враћање и поновна садња
нова стабла: набавка,
стабла у свему идентична
~ 50 ком. 3.500 дин./ком. 175.000 дин.
допремање и засађивање
постојећем засаду
озелењавање површина у
партеру - бусен (са
према спецификацији
постављањем ивичњака)~ 185 m²
280 дин./m²
51.800 дин.
произвођача
ивичњаци урачунати у
инфраструктуру
подне решетке - заштита за
нерђајући челик
~ 110 ком. 6.860 дин./ком. 754.600 дин.
стабла: набавка и уградња
клупе - тип 1: набавка,
према спецификацији
38.500
30 ком.
1.150.000 дин.
допремање и постављање
произвођача
дин./ком.
клупе - тип 2: набавка,
према спецификацији
33.200
35 ком.
1.162.000 дин.
допремање и постављање
произвођача
дин./ком.
клупе - тип 3: набавка,
према спецификацији
26.800
7 ком.
187.600 дин.
допремање и постављање
произвођача
дин./ком.
канте за отпатке: набавка,
према спецификацији
31.200
15 ком.
468.000 дин.
допремање и постављање
произвођача
дин./ком.
сталци за бицикле: набавка,
према спецификацији
18.200
12 ком.
218.400 дин.
допремање и постављање
произвођача
дин./ком.
улични застори од осунчања:
према спецификацији
~ 2.000 m² 4.960 дин./m² 9.982.000 дин.
израда и монтажа
произвођача
процењују се на додатних
остали планирани и
35.948.200.0 *
10% свих претходно
– – –
3.594.820 дин.
непланирани трошкови
0.1
наведених трошкова
укупно, без радова на
– – –
– – –
– – –
37.543.020 дин.
инфраструктурним водовима
опционо: инфраструктура –
припремни радови: комплетно
у складу са условима
рушење постојеће коловозне надлежних комуналних кућа,
констукције и тротоара, са
потребних капацитета и
~ 460 m'
15.590 дин./m' 7.171.200 дин.
геодетским обележавањем и
спецификацијом
вађењем дрвећа, са свим
произвођача
потребним пратећим радовима*
опционо: инфраструктура – у складу са условима
~ 460 m'
10.261 дин./m' 4.720.400 дин.
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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
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
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~ 460 m'

17.875 дин./m' 8.222.500 дин.

~ 460 m'

51.107 дин./m' 23.509.600 дин.

~ 460 m'

24.171 дин./m' 11.118.680 дин.

~ 460 m'

20.234 дин./m' 9.308.000 дин.

~ 460 m'

10.959 дин./m' 5.041.472 дин.

– – –

– – –

69.091.852 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
Весна Лимић, дипл. инж. арх.
Лиценца бр. 200 0149 03
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