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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
Концептуални приступ овог решења уређењу главне улице - „Чаршије“ је конзервативан и
надовезује се на досадашњу еволуцију улице од времена када је формирана па до
данашњих дана, кроз очување одлика улице које су остале препознатљиве кроз време и
заштиту њених историјских, архитектонских, амбијенталних и обликовних вредности.
Успоставља се човекомерност као доминантан критеријум кроз (поновно) прилагођавање
простора човеку, а не обрнуто - човеку који је станар, корисник, гост, у овом простору
борави, ради, релаксира се, једном речју проводи део свог живота.
Поштује се наслеђе и историјат, старост се сматра вредношћу. Условљава се уклапање,
очување и ревитализација, уместо уклањања и форсирања новог, без обазирања на
прошлост. Основни став овог решења у том смислу могао би да гласи: еволуција уместо
револуције.
„Чаршија“ се третира као успомена и (п)остаје успомена и сећање на саму себе, место
поштовања тих истих успомена и стварања нових.
2. Циљеви решења
Ово решење има следећи примарни основни циљ: да поново врати отуђену „Чаршију“
корисницима и од ње опет направи дестинацију - место на које се иде, уместо онога што је
данас - успутна траса кроз коју се пролази да би се стигло негде другде. Ово решење свој
финални резултат види у следећем:


„Чаршија“ као циљна дестинација кретања, а не транзитни потез чији су најдужи и
најоданији посетиоци и корисници паркирани аутомобили,



задржавање свега што може да се задржи - то је метод, циљ, начин, мото овог
решења (фасаде постојећих објеката се или у потпуности чувају или је у новој
градњи обавезујуће подсећање на претходну кућу на том месту, стабла се при
уређењу улице измештају па враћају, ниједно се не уништава, итд.),



формирање друштвене зоне града, место контаката, сусрета, дружења,
међусобних односа, комуникације, онога што људима данас највише недостаје, за
све људе: и оне који ту живе, и оне који ту раде, и оне који би да се одморе или
разоноде, и туристе, па на крају и оне који туда само пролазе,



креирање идентитета улице као питомог места које је пријатно за боравак, које не
узнемирава већ одмара, на које се долази да би се ту било, сусрело, чуло и
видело, уживало,



заштита постојећег урбаног наслеђа - урбани континуитет и давање смерница за
даљу разраду у оквиру израде Плана детаљне регулације и тим планом
дефинисаних правила градње.
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3. Однос према затеченом грађевинском фонду
Иако су дуж главне улице веома заступљени стари објекти из прве половине ХХ века
(парна страна улице), о њима се није водило рачуна и велика већина њих је лишена своје
првобитне фасадне пластике и оригиналног изгледа, а неколицина њих су и у веома
лошем стању, пред урушавањем. С друге стране, објекти који су грађени у другој половини
ХХ века (који преовлађују на непарној страни улице) су у знатно бољем стању, али и они
„пате“ од истог недостатка одржавања и једини разлог њиховог бољег грађевинског стања
је чињеница да су знатно млађи.
Валоризација постојећег грађевинског фонда
Ово решење скоро у потпуности поштује затечено стање и надовезује се на урбани
континуитет улице, са опредељеном обавезом да се из постојећег стања очува све што
има било какве елементе културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности,
са интервенцијама које афирмишу овакав став.
Карактер улице огледа се у обострано формираним уличним фронтовима са знатним, у
неким случајевима и потпуним, заузетостима парцела.
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
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
34
1
1

укупно
4
5
5
2
6
3
3
3
3
4
4
1
3
4
5
1
4
4
2
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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

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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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

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
Архитектонско обликовање представља скуп елемената базираних на традиционалним,
културолошким, и хронолошким аспектима постојећих објеката, који су имали утицај и још
имају утицај на формирање евидентног амбијенталног идентитета „Чаршије“.
Приметна је тежња „Чаршије“ из њених најранијих фаза развоја за присним међуљудским
контактима и живим друштвеним животом њених корисника, станара и гостију и у погледу
обликовања, што се посебно осећа на веома интимном посвећивању пажње изгледу и
детаљима формирања дрвених излога и вратима дућана из тог најранијег периода, који се
у пуној раскоши сагледавају тек из непосредне близине.
Архитектонско обликовање свих постојећих објеката требало би вратити у изворно стање
или у потпуности или у мери у којој то објекти, у зависности од свог данашњег стања,
омогућавају. Нова градња требало би да се надовезује на амбијенталне вредности
најистакнутијих постојећих објеката и да покушава да помири ново и старо умереним
коришћењем модерних материјала и форми и поновном афирмацијом архитектонике и
обликовања на бази већине објеката улице, а то су управо они из прве половине ХХ века.
Препоручује се да се у овом смислу, у будућим правилима градње, дају и смернице за
архитектонско обликовање приликом било какве интервенције, било да се ради о
реконструкцији и/или надзиђивању постојећег објекта или градњи новог објекта, у складу
са ставовима наведеним у горњем пасусу.

страна 3

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

ТРАДИЦИОНАЛИСТИЧКО РЕШЕЊЕ

Такође, предлаже се и обавезно уписивање године изградње на сваком објекту, као и
евентуално навођење елементарних података о претходном објекту на том месту.
5. Партерно решење
Решавању поплочавања приступило на најекономичнији начин, са основним ставом да
оно треба да буде дискретно, елегантно, дуговечно, са минималним трошковима
одржавања, а опет да пружа бројне могућности у естетском и амбијенталном смислу, те
да буде у складу са основним резоном овог решења, а то је очување историјског наслеђа.
Партер и поплочавање
Поплочавање је „у нивоу“, односно раван партера прати благи пад улице, без различитих
нивоа - степеника, којима би се савлађивао тај нагиб - цела улица је блага рампа.
Кретање је без степенастих денивелација у свим правцима, чиме се формира отворен
јединствен простор пешачке „Чаршије“.
У партеру нису предвиђене водене површине, због уског профила улице и због
економичности решења, као и због зимских месеци који у Великом Градишту умеју да буду
изузетно ветровити и са веома ниским температурама.
Као посебна предност препозната је двострука „ниша“ испред објекта бр. 35, која је једино
место где се профил улице шири. Иако би се очекивало да се на том месту постави
одређен просторни акценат или мотив (нпр. фонтана или какав други грађевински елемент
у урбаном простору), ово решење намерно тај део простора није заузело никавом
грађевинском непомерљивом структуром, већ је тај део улице остављен за формирање
башти угоститељских објеката и, у случају потребе, као једино место за одржавање
скупова на отвореном, који само на том месту могу да задовоље своју евентуалну потребу
за формирањем привремене мање или веће бине (мини концерти, наступи хорова,
књижевне вечери, дечије позоришне представе, итд.).
Материјализација
Материјал поплочавања је један: гранитна коцка - калдрма, где се шара поплочавања
постиже веома диксретним разликама у бледом колориту гранитних коцки, односно
разликом у нијансама исте основне боје коцки, те разликама у слагању.
Дезен поплочавања који је приказан у овом решењу (традиционална српска шара и дезен)
овде је дат само као илустрација једне од безброј могућности које калдрма као материјал
пружа у дизајнирању партерних површина. Чак и приликом реновирања улице могуће је
накнадно мењати шару и на тај начин улицу освежити употребом истог материјала. Шара
поплочавања може садржати словне знакове, шаре, геометријске облике, ритам у
геометријском или колоритном смислу, шароликост, итд., врло слично компјутерском
осликавању површина, где би свака коцка калдрме одговарала једном пикселу.
У случају потребе, могу се одредити и минимални акценти у штампаном бетону, у смислу
наглашавања одређених граница између гранитних коцки различитог слога или нијанси.
Урбани мобилијар
Урбани мобилијар је једноставан, „старински“, традиционалан, „ретро“, од засебних
елемената и увек мобилан, лаган, уклоњив, неуграђен у партер (осим у случају уличног
осветљења). Планира се постављање клупа за седење, уличног осветљења (канделабри),
четвртастих жардињера, канти за отпатке и сталака за бицикле. Разлог за форсирањем
мобилности мобилијара је тај да се улица периодично може преуређивати другачијим
распоредом мобилијара, односно да се простори могу повремено рашчистити у случају
организовања поворки, скупова, или било каквих других културних манифестација на
отвореном.
Осим мобилијара који је предложен овим решењем, оставља се могућност да се појаве и
други елементи: паравани, сунцобрани, шанкови и барови на отвореном, уз једини услов
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да су мобилни и да се могу брзо и лако померати или уклонити. Постављање платформи
као подлоге за столове угоститељских објеката није планирано, јер је њихово уклањање
знатно компликованије и најчешће они остају као препрека у зимским месецима иако се
тада практично и не користе.
Може се осмислити и посебан „старински“ дизајн уличних бројева, светиљки које би биле
разапнуте између наспрамних уличних фасада или се налазиле на самим фасадама
објеката и др.
Примери одговарајућег мобилијара приказани су у оквиру графичког дела овог решења.
Зеленило
Сва постојећа стабла се задржавају, уз привремено измештање приликом радова на
реконструкцији улице, након које се враћају у за то предвиђене отворе у партеру.
Стабла која се из објективних разлога морају одстранити замењују се идентичним
растињем које увек мора бити релативно ниско, питомо, сразмерно са профилом улице, по
узору на стабла која данас красе улицу.
Осим постојећих и стабала по узору на постојећа, као и одређеног броја жардињера са
минијатурним обавезно природним растињем, не предвиђа се никаво ново засађивање јер
„Чаршија“ и на свом почетку и на свом крају има парковске површине.
6. Намене и садржаји
Намене и садржаји постојећих и планираних капацитета такође директно проистичу из већ
постојећег коришћења простора, са нескривеним ставом овог решења да се тамо где је
примећено да се логичан континуитет кроз време узнемирио или прекинуо то исправи
(примери за то су приземни анекси објеката на угловима, у којима се налазе пошта и
банка). И поред тога, велика већина затечених намена и садржаја остају овим решењем
непромењени, а правила која су овде прописана треба да олакшају израду Плана
детаљне регулације и послуже као конкретан предлог за даље разматрање.
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.
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- 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.
Код постојећих намена, а које по правилу желе да се нађу и наметну на овако атрактивним
позицијама у граду (државне службе и банке), а заправо не нуде никакве друштвене
активности у смислу дружења, окупљања, сусретања и међусобних односа, можда треба
размислити да општина, тамо где има могућности, режимом закупнина или увођењем
односно поштедом од посебних градских такси фаворизује друштвене садржаје на уштрб
оних банкарских и административних, који су, након редовног радног времена и у
вечерњим часовима, када је друштвени живот најдинамичнији, пусти и затворени.
7. Режим саобраћајног коришћења
Овим решењем „Чаршија“ постаје пешачка улица са строго контролисаним режимом
колског приступа, у смислу снабдевања, комуналних услуга и изузетних или хитних
интервенција. Из тог разлога неопходно је и детаљно планирање одношења смећа у
одређено доба одређених дана у недељи, за шта је потребно да се одреди и одређен
период навикавања корисника и станара на примену нових прописа.
Дозвољава се колски приступ возилима снабдевања радним данима између 7 и 9 часова,
када се обављају и све друге испоруке и комунални послови. У свом осталом времену
дозвољава се колски приступ само за изузетне или хитне интервенције.
Раскрснице са улицама Његошевом / Војводе Мишића, односно Београдском / Жике
Поповића остају проходне за колски саобраћај од 7 до 9 часова изјутра и од 16 до 18
часова поподне. У свом осталом времену раскрснице су колски непроходне, 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 возила у „Чаршију“, осим у горе наведеним терминима.
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.
Бициклистички саобраћај је дозвољен без ограничења уз обавезу веома пажљиве и споре
вожње дуж улице у зони изломљене шаре у поплочавању уз оба улична фронта (видети
графички прилог).
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.
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Однос према појединачним врстама привремених објеката
Киосци:

- нису планиране нове позиције за постављање ове врсте
привремених објеката, док је позиција која је за то већ
одређена (на самом почетку улице, непосредно уз објекат са
уличним бројем 1) задржава јер привремени објекат својим
положајем не сужава профил улице, а што је и био критеријум
због кога друге алтернативне локације нису планиране;
оставља се могућност да се приземни анекси вишеспратних
објеката на угловима са улицама Жике Поповића и Војводе
Мишића још једном преиспитају у случају да се ради о
привременим објектима, и у складу с тим у оквиру израде
Плана детаљне регулације пронађе за та места
најприхватиљивије решење.

Спољни штандови:

- дозвољени су уз лимитиране димензије штандова (штандом
се сматрају и шанкови и барови угоститељских објеката), а
које би биле прецизно одређене приликом израде Плана
детаљне регулације, уз основни услов да штандови буду
мобилни, најпожељније на точковима и лако померљиви и
уклоњиви.

Летње спољне „терасе“
угоститељских објеката:

- као што је већ речено, посебне затворене, наткривене или
потпуно отворене платформе за постављање столова и
столица угоститељских објеката нису планиране, а баште се
могу постављати у за то општинским одлукама уоквирене
просторе на самој површини пешачке улице, где се дозвољава
постављање мекане подне подлоге у зони баште, као и свих
других већ поменутих мобилних елемената (сунцобрани,
жардињере, барови или шанкови, паравани и сл.) уз све већ
наведене ограничавајуће услове.

9. Однос према уличним фронтовима приземља
Фронтови приземља у потпуности се чувају и обнављају, као тежишна карактеристика
„Чаршије“. Приземља се, осим на већ постојећим објектима где то није случај, отварају
према улици и место су преливања друштвеног живота из унутрашњег у спољни простор и
обрнуто.
Наткривање
Посебну амбијенталну компоненту чини начин на који се решава наткривање излога. Ово
решење предлаже да се, у складу са досадашњим урбаним континуитетом „Чаршије“, не
дозволи никакво накривање излога у грађевинском смислу, које би представљало
непроменљиви (грађевински) део објекта, већ да се питање наткривања реши
постављањем низа мобилних платнених тенди, у маниру из прве половине ХХ века (лети
се рашире и заклањају од прејаког осунчања, зими се скупе и дозвољавају осветљај и
осунчање), а где би се, зарад форсирања или ограничавања динамичности укупне слике,
могло прописати да колорит и шара тенди буду или не буду слични, односно да буду или
не буду једнолични целом дужином „Чаршије“. Никаво друго наткривање од чврстих
материјала се не планира.
Овде поново треба нагласити изузетне амбијенталне вредности очуваних излога из
времена од пре II светског рата, те фаворизовати, можда чак и субвенционисати
формирање управо тако дизајнираних излога са дрвеном пластиком и детаљношћу. Свако
ко је макар и на тренутак прошао „Чаршијом“ сигурно их је запазио и упамтио као врхунски
естетски елемент амбијента.
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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.
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 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.
Ово решење предлаже и једну новину: да се као критеријум у одређивању спратности
уведе и удаљеност у односу на преовлађујућу линију уличног фронта који формирају
постојећи суседни објекти (грађевинску линију), где би се дозволило и повећање
спратности од једне етаже за свако повлачење етажа објекта изнад приземља у односу на
преовлађујућу линију фронта (грађевинску линију) од 2.5 метра према унутрашњости
блока, али никад преко спратности највишег објекта у улици.
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 спратности
ако се објекти на етажама изнад приземља повлаче од грађевинске линије према
унутрашњости блока, како је то већ описано.
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,
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- рушење - подразумева потпуно рушење постојећег објекта и
изградњу новог објекта,
- рушење са обавезом осврта на фасаду уклоњеног објекта подразумева потпуно рушење постојећег објекта и изградњу
новог објекта, уз обавезу јасног подсећања - успомене на фасаду
претходног објекта у обликовању фасаде новог и
- 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. Посебно тежиште у оваквим изменама требало
би ставити на обавезну обнову излога у изворном маниру из прве половине ХХ века,
каквих још увек има очуваних у „Чаршији“.
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.
Табела елемената правила градње - интервенције и спратност
непарна страна улице

парна страна улице

ул.
број

интервенција

постојећа
спратност

планирана
спратност

ул.
број

интервенција

постојећа
спратност

планирана
спратност

1

ЗДР

П+2+Пк

иста

2

ЗДР

ВП+3

иста

3

РКС+НДЗ

ВП+1

ВП+1+Пк

4

ЗДР

ВП+1

иста

5

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

6

ЗДР

ВП+Пк

иста

7

ЗДР

ВП+2+Пк

иста

8

РШЊ+Ф

ВП

ВП+1

9

ЗДР

ВП+2

иста

10

ЗДР

ВП+Пк

иста

11

ЗДР

ВП+2

иста

12

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

13

ЗДР

ВП+2

иста

14

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

15

НДЗ

ВП+2 (П)*

ВП+2+Пк*

16

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

17

РШЊ

П

уклања се

18

РКС+НДЗ

ВП+Пк

ВП+1+Пк

19

РКС+НДЗ

П+Пк

П+2+Пк

20

РКС+НДЗ

ВП

ВП+Пк

21

РКС+НДЗ

П+Пк

П+2+Пк

22

РКС+НДЗ

ВП

ВП+Пк

21а

РШЊ+Ф

ВП+1

ВП+2

24

РШЊ+Ф

П

П+1+Пк

23

РШЊ+Ф

ВП

ВП+2

26

РКС+НДЗ

П+Пк

П+1+Пк

35

ЗДР

ВП+3+Пк

иста

28

ЗДР

П+Пк

иста

37

НДЗ

ВП+2

ВП+2+Пк

30

НДЗ

ВП

ВП+1

39

РКС+НДЗ

ВП+1

ВП+1+Пк

30а

РШЊ

П

П+1+Пк

41

НДЗ

ВП+2

ВП+2+Пк

32

ЗДР

П+1+Пк

иста

43

ЗДР

ВП+3 (П)*

иста*

34

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1

36

НДЗ

ВП+Пк

ВП+1+Пк

38

НДЗ

ВП+Пк

ВП+1+Пк

* - Предлаже се да се ови приземни
објекти на угловима са попречним
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40

ЗДР

ВП+Пк

иста

42

ЗДР

ВП+Пк

иста

44

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1

46

НДЗ

П+1

П+1+Пк

48

НДЗ

ВП

ВП+Пк

50

НДЗ

ВП

ВП+Пк

50а

НДЗ

ВП

ВП+Пк

52

РКС+НДЗ

ВП+Пк

ВП+1+Пк

54

РКС+НДЗ

ВП+Пк

ВП+1+Пк

56

РКС+НДЗ

ВП+Пк

ВП+1+Пк

58

НДЗ

ВП+1

ВП+1+Пк

60

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

62

ЗДР

ВП+1+Пк

иста

64

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

66

ЗДР

ВП+1+Пк

иста

68

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1

70

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1

72

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1

74

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

76

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

78

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

80

РКС+НДЗ

ВП

ВП+1+Пк

82

НДЗ

ВП+1

ВП+1+Пк

84

РКС+НДЗ

ВП

ВП+2

86

РШЊ+Ф

ВП+Пк

ВП+1+Пк

88

РШЊ+Ф

ВП+Пк

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.
Ово решење, на крају, предлаже да се посебна пажња у предстојећој изради Плана
детаљне регулације обавезно посвети следећем:


опредељењу по питању прописивању начина дизајнирања излога у маниру
најлепших излога из прве половине ХХ века, као немерљивог визуелног елемента
улице и упечатљивог обележја „Чаршије“,



формирању јасног става према двострукој ниши испред објекта с уличним бројем
35, као једином месту где је профил улице делимично проширен - да ли га заузети
постављањем одређеног непомерљивог просторног мотива или га оставити
празног, где је став овог решења да је ово друго знатно повољније и оставља више
потенцијала разноликом коришћењу простора,
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осмишљавању посебног визуелног идентитета улице у смислу дизајнирања
натписа, уличних бројева, године изградње објекта, табли са информацијама о
претходним објектима на том месту, знакова, путоказа и сл.,



разматрању могућности да се позитивним прописима регулише веома неповољно
присуство у главној улици административних и банкарских услуга, као и свих других
чији простори, након уобичајеног радног времена, у предвечерњим и вечерњим
часовима остају пусти и затворени, чак и делимично или потпуно замрачени,



јасном опредељењу по питању режима моторизованог саобраћаја у пешачкој
„Чаршији“, као и проходности моторизованог саобраћаја попречних улица које се
укрштају са „Чаршијом“,



решавању проблема стојећег колског саобраћаја - паркирања, нарочито у смислу
проналажења алтернативних локација на подручју плана за формирање
паркиралишта већих капацитета који ће надокнадити и, пожељно је, премашити
постојеће паркинг просторе дуж „Чаршије“, која се њеним претварањем у пешачку
улицу укидају,



преиспитивању односа према приземним анексима вишеспратних објеката на
угловима са улицама Жике Поповића и Војводе Мишића и разматрању опције да се
они уклоне или претворе у вишеспратне објекте, где је став овог решења да је за
простор пешачке улице пожељније њихово уклањање,



детаљном прописивању димензија штандова, барова или шанкова које је
дозвољено постављати у пешачком простору улице, уз обавезу да буду мобилни и
лако померљиви и уклоњиви,



увођењу допунског критеријума у одређивању будуће спратности објекта, где би се
дозволило и повећање спратности (у односу планирану) од једне етаже за свако
повлачење етажа изнад приземља у односу на преовлађујућу линију уличног
фронта (грађевинска линија) од 2.5 метра према унутрашњости блока, до
максималне спратности дозвољене на нивоу целе улице и



јасном и строгом дефинисању на који начин се допуштају / ограничавају сви
препусти на будућим објектима из разлога њиховог значајног неповољног утицаја
на амбијент улице (сужавање профила, делимично затварање, замраченост), због
чега би их требало свести на што мању меру.

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
врста радова

материјал / напомена

процењена
количина

јединична
цена

цена радова

поплочавање:
према пројекту

калдрма / гранитна коцка

~ 6.800 m²

1.100 дин./m²

7.480.000 дин.

поплочавање:
према пројекту

штампани бетон
(процена на 0.5% укупне
површине гранитне коцке)

~ 340 m²

4.340 дин./m²

1.475.600 дин.

постојећа стабла:
привремено измештање,
затим враћање и поновна садња

урачунато у радове
инфраструктуре

~ 200 ком.

/

урачунато
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нова стабла: набавка,
допремање и засађивање

процена на 10% броја
постојећих стабала

~ 20 kom

3.500 дин./ком.

70.000 дин.

улично осветљење: набавка,
допремање и постављање

урачунато у радове електро
инсталација

78 ком.

/

урачунато

бетонске жардињере: набавка,
допремање и постављање

према спецификацији
произвођача

72 ком.

3.000 дин./ком.

216.000 дин.

подне решетке - заштита за
стабла: набавка и уградња

челик

200 ком

8.050 дин./ком 1.610.000 дин.

клупе: набавка, допремање и
постављање

према спецификацији
произвођача

132 ком.

12.000
дин./ком.

1.584.000 дин.

канте за отпатке: набавка,
допремање и постављање

према спецификацији
произвођача

66 ком.

10.800
дин./ком.

712.800 дин.

сталци за бицикле: набавка,
допремање и постављање

према спецификацији
произвођача

6 ком.

8.000 дин./ком.

48.000 дин.

остали планирани и
непланирани трошкови

процењују се на додатних
10% свих претходно
наведених трошкова

– – –

13.196.400 *
0.1

1.319.640 дин.

укупно, без радова на
инфраструктурним водовима

– – –

– – –

– – –

14.516.040 дин.

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*

~ 460 m'

15.590 дин./m' 7.171.200 дин

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

~ 460 m'

10.261 дин./m' 4.720.400 дин.

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*

~ 460 m'

17.875 дин./m' 8.222.500 дин.

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*

~ 460 m'

51.107 дин./m' 19.739.588 дин.

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*

~ 460 m'

24.171 дин./m' 11.118.680 дин.

страна 12

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

ТРАДИЦИОНАЛИСТИЧКО РЕШЕЊЕ

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

~ 460 m'

20.234 дин./m' 9.308.000 дин.

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

~ 460 m'

10.959 дин./m' 5.041.472 дин.

радови на инфраструктурним
водовима - укупно

– – –

– – –

– – –

65.321.840 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
Саша Чуданов, дипл. инж. арх.
Лиценца бр. 200 0946 06
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