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На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС и 132/14), доносим следеће :

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте на изради
Урбанистичког појекта
за потребе измене урбанистичког плана за урбанистичко-архитектонску разраду
локације за изградњу објекта зелене пијаце и пратећих функција у простору на
катастарској парцели на катастарској парцели бр. 10447/62,10447/3 и 10447/4 ко
Бела Црква
На изради поменуте документације учествоваће одговорни урбаниста :
1.

За пројекат урбанистичког – архитектонског решења
................................................ диа Драган Добросављевић

Одговорни пројектанти ће приликом израде техничке документације поступати у
свему по одредбама горе наведеног Закона.
Датум : април, 2017. год.
Одговорно лице:
Број : 14 /17 – У П

диа Драган Добросављевић

ИЗЈАВА
одговорног урбанисте
Овим Изјављујем да сам на основу решења број 14/17 – У П
израдио Урбанистички пројекат за потребе измене урбанистичког плана за
урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта зелене пијаце и
пратећих функција у простору на катастарској парцели на катастарској парцели бр.
10447/62,10447/3 и 10447/4 ко Бела Црква , за инвеститора Општину Бела Црква
При изради приложене техничке документације применио сам важеће
техничке прописе и стандарде, сходно одредбама Члана 65. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 132/14)
1.

За урбанистички пројекат

..................................................................................................

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ И ПРАТЕЋИХ ФУНКЦИЈА НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 10447/62 КО БЕЛА ЦРКВА
1. ОПШТИ ДЕО
1.

ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Инвеститор Општина Бела Црква покушава да у претходном приоду од 2009. године
изврши реконструкцију постојећег простора садашње пијаце и покренуто је више ативности у
правцу реализације намере за измештање садашње пијаце на суседну локацију и ослобађање
тог простора за организацију новог градског трга.
Обзиром да се поступак за привођење локације на парцели бр. 10447/3 ко Бела Црква није
окончан до јануара 2017. године, покренут је постипак за израду новог Пројекта изградње
објекта Зелене пијаце Бела Црква који је линеарног типа и позициониран на тргу, кат. парц. бр.
10447/62, са комерцијалним садржајем, спратности П+0 и бруто површине 354,56 м², и са два
наткривена простора са тезгама, локалима и просторијама у функцији пијаце, висине П+0 и
површине 533,94 м². У оквиру овог простора предвиђена су два приступна пута за снабдевање
из улице 1. Октобра и Јована Поповића.
За изградњу објекта прибављена је Информација о локацији бр. Бр. 353.-18/2017-05 од
23.02.2017. године од стране Општинске управе,Одељења за урбаниѕам ,привреду и
инспекцијске послове Бела Црква.
У поступку је Општинско веће Општине Беле Цркве на седници одржаној 07.072.2017.
године донело Закључак бр. 06-6/2017-02 године да се измени постојећи Урбанистички
пројекат и трга зелене пијаце у Белој Цркви из августа 2010. године и уради нов урбанистички
пројекат ради реализације ИПА пројекта.
У међувремену је усвојен План Генералне Регулације Бела Црква , Сл гласник план
2.

СВРХА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко - архитектонске разраде
локације ради прецизних дефинисања планиране намене за изградњу Зелене пијаце Бела
Црква линеарног типа и позициониран на тренутно расположивој, кат. парц. бр. 10447/62, са
комерцијалним садржајем, висине П+0 ,бруто површине 354,56 м², и са два наткривена
простора са тезгама, локалима и просторијама у функцији пијаце, висине П+0 површине
533,94 м².
3.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС, бр. 98 од 8. новембра
2013 - УС и бр.132 и 145 од 9. децембра 2014), на основу члана 60. и 61. урбанистички
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пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом за урбанистичкоархитектонско решење за једну или више парцела.
Закључак бр. 06-6/2017-02 године да се измени постојећи Урбанистички пројекат Трга
зелене пијаце у Белој Цркви из августа 2010. године и уради нов урбанистички пројекат ради
реализације ИПА пројекта.
- Информација о локацији бр. Бр. 353.-18/2017- 05 од 23.02.2017.године од стране Општинске
управе,Одељења за урбанизам , привреду и инспекцијске послове Бела Црква.
План генералне регулације насеља Бела Црква ("Сл. лист општине Бела Црква", бр.
11/2016 )
ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ :
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 4/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
`` 20.1. Урбанистички пројекат
Члан 60
Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев
инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и
урбанистичко- архитектонске разраде локација.
Члан 61
Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном
катастарско-топографском плану.
Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити
промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних
компатибилности, према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној овим
законом.
Промена и прецизно дефинисање планираних намена, у смислу става 2. овог члана, дозвољена је
када је планом предвиђена било која од компатибилних намена.
Члан 62
Урбанистички пројекат може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник, који су уписани у одговарајући регистар за израду урбанистичких планова и израду
техничке документације.
Израдом урбанистичког пројекта руководи одговорни урбаниста архитектонске струке са
одговарајућом лиценцом.
Члан 63
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да урбанистички
пројекат није у супротности са важећим планским документом и овим законом и подзаконским
актима донетим на основу овог закона.
Пре потврђивања урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма организује јавну
презентацију урбанистичког пројекта у трајању од седам дана.
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
По истеку рока за јавну презентацију, надлежни орган у року од три дана доставља урбанистички
пројекат са свим примедбама и сугестијама комисији за планове.
Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и
сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у
супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о
прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.
Орган надлежан за послове урбанизма дужан је да, у року од пет дана од дана добијања предлога
комисије из става 5. овог члана потврди или одбије потврђивање урбанистичког пројекта и о томе
без одлагања писменим путем обавести подносиоца захтева.
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На обавештење из става 6. овог члана може се поднети приговор општинском, односно градском
већу, у року од три дана.
Орган који је потврдио урбанистички пројекат дужан је да у року од пет дана од дана потврђивања
пројекта, тај пројекат објави на својој интернет страници. ``
4. ИЗВОД ИЗ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЛА ЦРКВА

Овај Урбанистички пројекат рађен је на основу података датим у ПГР Бела Црква ца
("Службени лист Општине Бела Цркве ", бр. 11/2016 ).
Парцела 10447/62 припада блоку 17 – постојећа пијаца (затечени објекти, постојећа
регулација улица и мрежа инфраструктуре).
Блок бр. 17 Блок је делом у оквиру централне зоне насеља са следећим садржајима:
јавне службе, комунална делатност (зелена пијаца), аутобуски терминал, градски парк, све
у оквиру просторно – културно – историјске целине.
Већи део блока је намењен породичном становању, мањи део мешовитом становању (на
делу где постоје вишепородични стамбени објекти), а све се налази се у оквиру заштићене
околине евидентиране просторно – културно – историјске целине, осим дела уз Улицу
војвођанских бригада.
За све интервенције у простору обавезно прибавити сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
Уређење и изградњу на делу површина јавне намене вршити на основу урбанистичког
пројекта, а изградњу и уређење на делу становања вршити према одредбама овог Плана.
5. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ И ЛОКАЦИЈИ
На катастарској парцели бр.10447/62 ко Бела Црква која се налази између улица 1.
Октобра и улице Јована Поповића има ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА , ул. Милетићева бр. 2.
Табеларни подаци за постојећу парцелу су следећи :
Бр. парцеле
10447/62

Начин коришћења
катастарска класа
Пијаца

Врста земљишта

Потес

а

Остало земљиште

Путеви

08

70

УКУПНО

08

70

м2

Табела бр. 1
Постојећи урбанистички параметри :
Број
парцеле

10447/62

Површина
парцеле
м2
8070

Бруто
површ.под
објектима
/

Индекс
заузетости

/
Табела бр. 2

Бруто разијена
површина

Индекс
изграђености

/

/

Грађевинска парцела катастарски бр. 10447/62 КО Бела Црква има површин у од 08 а
70 м2.Парцела је правоугаоног габарита ужом страном према улици 1. Октобра и улице
Јована Поповића , постављена дужом страном правац исток запад и има ширину од 52,09 м
према улици Јована Поповића и 55,23 м према улици 1. Октобра .
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Парцела је тренутно у функцији градске пијаце и на простору тренутно постоји више
привремених објеката који би се привођењем намени организованом у јединственом
функционалном објекту уклонили.
Парцела се налази на равном терену са минималним нагибом који прати и пад терена
од улице Јована Поповића према улици 1. Октобра.
Надморска висина парцеле је на апсолутној коти 87.03 м до 86,47 м.
ПОДРУЧЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ОБУХВАЋНИХ
ПАРЦЕЛА
Подручје обухваћено урбанистичким пројектом обухвата парцелу кат. бр. 10447/62 ко
Бела Црква у коме се може сместити објекти снабдевања,занатсва,угоститељства ,радни
простори и други садржаји пригладни карактеру зоне.Обзиром да се активности пијаце
дефинишу у одређеном временском периоду дана, тиме се елиминише оптерећење локације
непримереним активостима недостојним породичног становања.
Аналитичко - геодетски елементи који описују границу ових парцела преузети су из
геодетског операта, дати су у графичком прилогу ,овереном кастарско-топографском плану.
Урбанистички пројекат се граничи са суседним грађевинским парцелама бр.
2244,2243/3,2242/2 ,2242/1,10447/67,10447/2, 10447/3 и 1.Октобра и Јована Поповића.
6.

7. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
На поменутој локацији је у функцији постојећа градска пијаца са изграђеним
привременим објектима који су у функцији пијаце, односно продаје робе на тезгама са
пољопривредним производима.
Локација је опремљена водоводном, канализационом,
електроенергетском,и
телекомуникационом инфраструктуром и има јавни паркинг.

Слика бр.1 и 2

4

Слика бр. 3 и 4

Слика бр. 5 и 6

Слика бр.7
2 . ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ
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1. КОНЦЕПТ РЕШЕЊА УРЕЂЕЊА
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

ПРОСТОРА

СА

ОПИСОМ

НАМЕНЕ

И

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ
Предложено урбанистичко решење представља покушај очувања духа простора на
коме функционише пијаца са осавремњеним решавањем проблема организације продаје на
јавним просторима, у овом случају на делу простору блока бр. 17 у Белој Цркви.
За разлику од претходног решавања концепта целог блока бр. 17, који је за
импементацију имао ограничење у обезбеђењу локације, нови урбанистичко решење је
ограничено на реалну могућност реализације обзиром да су обезбеђена средства из
међународних фондова
Новим решењем је испоштована идеја се сачува концепт ``архитектонски
артикулисаног, али истовремено транспарентног-проточног простора,`` у оквирима
просторних капацитета и могућности, дат је одговор и на техничка питања и проблеме који
су затечени на локацији, као што су проблеми организације стационарног саобраћаја,
захтев за измештањем трафо станице, непотпуна искоришћеност простора аутобуске
станице, итд. Предложено решење постојећих парцела је усклађено са реалним имовинско
правним могућностима. просторним могућностима и капацитетом парцела, ограничењима
везаним за положај и однос према суседима, као и према захтевима-условима добијеним
од надлежних предузећа. Истовремено се испоштовала намера за просторном и
функционалном отварању садржаја према суседним и околним парцелама, како би се
добио јединствени јавни градски простор у урбанистичко-архитектонском смислу.
Препарцелација није предвиђена у овој фази, јер парцела 10447/62 ко Бела Црква
задовољава потребе за градњу пијаце.
У наредној фази приликом пројектовања новог трга може се приступити препарцелацији,
када се регулишу имовински односи.
Фазност изградње објекта је могућа по елементима који чине функцију,али није
неопходно.
2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У
ОДНОСУ НА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Простор за организацију Зелене пијаце Бела Црква је конципиран поштујући чврсту
наслеђену регулациону структуру постојећих блокова на локацији и у окружењу, као објекат
чврстих углова у виду једнострано орјентисаних локала према тргу и према улици Јована
Поповића, два затворена и јеним отвореним пијачним простором са тезгама орјентисаним
према тргу и улици 1. Октобра и управно-административног, сервисно-техничког и
санитарног блока орјентисаног ка интерној приступној саобрацајници паралелној са улицом
Војвођанских Бригада.
Објекат је основе правоугаоног облика у габариту димензија 104,55 x 19,25 м,
приземља (Пр), који се састоји из два објекта спојена перголом над отвореним тезгама.
Део ка улици Јована Поповић је у габариту димензија 65,15 x 19,25 м, који се састоји из
приземља (Пр), а део ка улици 1. Октобар је у габариту димензија 27,40 x 12,60 м, који се
састоји из приземља (Пр). Кровна конструкција објекта ка улици Јована Поповић се састоји
од четири двоводна крова висина слемена 10,33 м и 9,66 м, и висине кровног венца 4,60
м, као и три равна крова у висини кровног венца од 4,60 м. Минимална чиста висина 4,13 м
са нагибом кровне равни од 43,50º и 35,50º. Објекат ка улици 1. Октобра има висину
кровног венца 4,60 м, чисту спратну висину 4,20 м, док је нагиб кровне равни 43,50 º.
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Између ова два дела формиран је отворени простор са тезгама у габариту димензија 8,95
x 18,70 м и 27,40 x 6,10 м. Висина конструкције перголе је у највишем делу висине 4,60 м.
3.

ПЛАНИРАНИ И ПОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Бр.парцеле

10447/62

Број
парцеле
10447/62

Површина
парцеле
м2
8070

Површина
парцеле
м2
8070

Саоб.површ.
Површина
и платои
под обј.
м2
м2
1845,53
5693,93
Табела бр. 3
Бруто
површ.под
објектима
1845,53

Индекс
заузетости
23 %
Табела бр. 4

Бруто
разијена
површина
1845,53

Површина под Зелене
објектима и површине
попл. површ. м2
м2
7539,46
530,54

Индекс
изграђености

%
Зеленила

0,23
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Достигнути индекс заузетости парцеле са укупном изграђенимобјектом износи је 23 %
Достигнути индекс изграђености је 2,30.
Проценат зеленила 7,00 % .
По параметрима из Информације о локацији бр. 353 - 18/2017- 05 од 23.02.2017. године,
на грађевинској парцели намењеној зеленој пијаци индекс заузетости парцеле је максимално
60% , а спратност објеката је П+1.
Ови параметри су испоштовани.
4. ПРИСТУП ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
Колски приступ објекту за доставу робе и приступ техничких возила обезбеђен је из
улице 1. Октобра помоћу интерне саобраћајнице ширине 6,00 м, као и из улице Јована
Поповића помоћу пролаза ширине 3,50 м. У делу саобраћајнице ка улици 1. Октобар
обезбеђено је и шест паркинг места за камионе и два стандардна паркинг места за путничка
возила, са могућношћу формирања повременог простора за кванташку пијацу на простору
паркинга за камионе. Посебна пажња посвећена је обезбеђењу прилаза за особе са
инвалидитетом до објекта као и њиховом кретању кроз сам објекат.
Главни паркинг простор се формира на суседној парцели бр. 10447/2 ко Бела Црква са
укупно 52 паркинг места, са улице 1. Октобра Задржава се концепција претходног
Урбанистичког пројекта од 2010. године.
Постоји могућност приступа за пешаке, бициклисте и приступ ватрогасном возилу.
Обезбеђен је противпожарни пролаз поред објекта минималне ширине 3,00 м, а
минималне висине 3,50 м за све типове вишепородичног становања и јавних објеката чија су
дворишта веће површине од 400 м2.
.
Пешачке стазе и платое у оквиру дворишта извести од бетона (бехатон плоча), са
минималном ширином од 1,5 м у зависности од просторних могућности;
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ
ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

ОД

ПОЖАРА,

ТЕХНИЧКЕ

Приликом пројектовања и изградње објекта инвеститор је у обавези да се придржава свих
добијених услова и сагласности на техничко технолошка решења, као и техничких норматива и
правилника за ту врсту радова.
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Заштита земљишта и вода
Систем прикупљања и евакуације отпадних материја са парцеле/објекта мора се
вршити на прописан начин у складу са организованим комуналним делатностима, у циљу
елиминисања потенцијалног загађења локалног земљишта и подземних вода. Није дозвољено
изливање и просипање евентуалних отпадних вода са парцеле у мрежу кишне канализације.
Заштита ваздуха на локацији и заштита од зрачења
Депоновање отпадних материја и њиховим одвођењем са локације утиче се на квалитет
ваздуха на конкретној парцели и окружењу.
Квалитет ваздуха на локацији додатно је побољшан планираним зеленим површинама на
парцели уз сугестију садње одређеног броја високог зеленила.
У непосредном окружењу се не очекују штетна зрачења.
Заштита од буке и вибрација
Начин на који фукционише пијаца је дефинисана дневна активност и због карактера
планираних садржаја на предметном подручју се не очекује повећање нивоа и интензитета
буке и вибрација.
Заштита од земљотреса (елементарних непогода)
Планирани објекат мора бити категорисан, пројектован и изведен у складу са
одговарајућим Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ, бр.31/81,49/82,29/83,2/88,52/90)
У смислу заштите од атмосферских падавина високог интензитета (кише, поплаве),
водити рачуна приликом пројектовања о конципирању улаза и прилаза објекту, а нарочиту
пажњу посветити решавању одводњавања атмосферских вода и ефикасном систему кишне
канализације.
Заштита од експлозија и пожара
Осим придржавања техничких противпожарних прописа приликом пројектовања и
изградње објекта, посветити пажњу лоцирању објекта на парцели и оријентацији - положају ка
суседним парцелама и објектима. Довољном удаљеношћу објекта од граница ка суседним
парцелама повећати ниво противпожарне заштите.
Омогућити брз, директан и неометан приступ до свих делова објекта са припадајуће
парцеле и на тај начин омогућити евентуалну интервенцију надлежних служби у случају
избијања пожара.

6. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Снабдевање водом
Технички услови бр. 608-02/09 од 11.11.2009. године дефинишу услове за
пројектовање и извођење радова. Прикључење објеката на водоводну мрежу извести на
изграђени ПВЦ цевовод у улици Јована поповића, Трг Маршала Тита ,ул.1 Октобра или у
улици Војвођанских бригада. Прикључак за хидрантску мрежу је 2``, односно 3 `` зависно од
количине неопходне за гашење пожара.У случају санитрне воде потребно је исто прикључити
2``.Прикључак на водоводну мрежу извести савитљивим полиетиленским цевима,
одговарајућег пречника. Дубина цевовода је мин. 1.00 м.Дубина укопавања прикључка треба
да износи од 0,80 до 1,00 м.
Насеље Бела Црква се снабдева питком водом из регионалног водоводног система Бела
Црква.
Регионалним системом су обезбеђене количине питке воде за становништво, привреду и друге
кориснике као и за противпожарне потребе и друге комуналне потребе (прање улица и платоа и
заливање зеленила). Прање улица, заливање зеленила и противпожарна потреба из
регионалног водовода није дозвољена само у зони језера.
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Треба планирати да свака јединица и пословни простор имају своју мерну групу,
водомер.
Одвођење отпадних вода
Одвод одпадне воде из објекта одводи се у постојећу уличну канализациону мрежу у
улици 1.Октобар или у улици Јована Поповића, уз услов реконструкције прикључне шахте.
Дубина прикључка мора бити већа од 1.00 м Прикључак се врши под минималним нагибом
1% нагиба цеви са минималним пречником Фи 160 до максим. Фи 300.
Одвођење атмосферских вода
Атмосферске воде са плочаних површина одводе се површински према риголи уз
поплочане површине. Нагиби плочаних површина су максимално 2%, према риголи, а нагиб
риголе је до 1%, која приближно прати пад терена. Прихваћена атмосферска вода одводи се
отвореним постојећим колектором улицом 1. Октобра.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Све радове пројектовања и изградње извести по техничким условима за прикључење
објекта на електроенергетску мрежу који издати од стране " Електровојводине ",
Електродистрибуција "Панчево".
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Услови за прикључење објекта на мрежу бр. 5008/5009/5010 ВЉ-296314/1-2016 СБ од
20.11.2009. године који су
израђени од стране "Телеком Србија" Предузећа за
телекомуникацију а.д. , Дирекција за технику , Панчево, ул.Светог Саве бр. 11
7.

АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА

Објекат је основе правоугаоног облика у габариту димензија 104,55 x 19,25 м,
приземља (П+0), који се састоји из два објекта спојена перголом над отвореним тезгама.
Део ка улици Јована Поповић је у габариту димензија 65,15 x 19,25 м, који се састоји
из приземља (П+0).
Део ка улици 1. Октобар је у габариту димензија 27,40 x 12,60 м, који се састоји из
приземља (П+0). Кровна конструкција објекта ка улици Јована Поповић се састоји од
четири двоводна крова висина слемена 10,33 м и 9,66 м, и висине кровног венца 4,60 м,
као и три равна крова у висини кровног венца од 4,60 м. Минимална чиста висина 4,13 м са
нагибом кровне равни од 43,50º и 35,50º. Објекат ка улици 1. Октобра има висину кровног
венца 4,60 м, чисту спратну висину 4,20 м, док је нагиб кровне равни 43,50 º. Између ова
два дела формиран је отворени простор са тезгама у габариту димензија 8,95 x 18,70 м и
27,40 x 6,10 м. Висина конструкције перголе је у највишем делу висине 4,60 м.
У делу приземља објекта позиционирано је пет локала комерциалног садржаја ка
тргу и један ка улици Јована Поповића: пекара, посластичарница, инфо центар-продавница
сувенира, продавница органске хране, цвећара и кафе-ресторан.
Део објекта у функцији пијаце се састоји из простора са тезгама за цвеће
орјентисаном ка тргу, два наткривена простора са тезгама орјентисаним ка улици 1.
Октобра и ка унутрашнјости трга, простора са расхладним витринама орјентисаном ка тргу,
у који се улази из унутрашњег простора са тезгама. Улазни део у административни део
пијаце са канцеаријом, лабараторијом, као и техничка просторија, магацин, тоалети,
помоћна и просторија са средствима за чишћење се налазе у делу објекта уз интерну
приступну саобраћајницу која обезбедјује и технички улаз у објекат и наткривене просторе
са тезгам.
Наткривен простор објекта зелене пијаце, обезбеђује простор за 64 пијачне тезге и
подељен је у два дела одвојена простором са пијачним тезгама на отвореном. Наткривени
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простори су орјентисани према улици 1. Октобра, тргу и унутрашњој саобраћајници. Из
дела унутрашњег простор са наткривеним тезгама се остварује приступ простору са
расхладним витринама, помоћним просторијама и тоалетима. Планирано је сезонско
затворање овог простора покретним фасадним застакљеним елементима.
КОНСТРУКЦИЈА
Конструкција објеката зелене пијаце је масивна са носећим зидовима од опекарских
гитер блокова, дебљине зидова су од 20 и 25 цм. Користе се гитер-блокови и пуна опека
за формирање зидова. Полупрефабрикована армирано-бетонска кровна конструкција ,
типа ФЕРТ, са испуном од опекарских блокова је усвојена за таваницу равног крова
покривеног кровном мембраном. Сви зидови су укрућени са хоризонталним и вертикалним
армирано-бетонским серклажима МБ20, РА 400/500.
Објекат је фундиран на тракастим темељима од набијеног бетона и АБ темељним
зидовима, димензија према статичком прорачуну.
Подна АБ плоча је дебљине 10 цм.
Конструкција косих кровова је челична, пројектована као двоводна са
траддиционалним кровним покривачем. Сви челични елементи су адекватно заштићени
антикорозивним премазима.
СПОЉАШЊА ОБРАДА
Објекат је у архитектонском смислу пројектован у духу урбане архитектуре са
еколошким материјалима погодним за лако одржавање.
Фасадни зидови су од опекарских блокова д=25 цм, обложени термоизолацијом
према прорачуну елабората енергетске ефикасности. Фасада је контактног типа, у тону по
избору пројектанта.
За фасадну столарију је коришћена алуминарија. Елементи застакљења нат
кривеног дела пијаце, како покретни фасадни тако и кровни, су такође фасадна
алуминарија. Сегментна врата на техничким улазима су термоизолаована и опремљена
електропогонским системима за отварање.
Застакљење прозора и врата је термоизолационим нискоемисионим стаклом.
Кров код објекта зелене пијаце је пројектован као систем двоводних и равних
кровова. Кровни покривач у делу објекта ка улици Јована Поповића над косим крововима
чини традиционални покривач типа „ТОНДАЦХ Бибер Еxтра Плус“ са системом лантерни за
осветљавање простора пијачних тезги, и висинама од 9,66 м и 10,33 од коте терена у
слемену и висине 4,60 м од коте терена код венца. Раван кров покривен кровном
мембраном је у висини кровног венца на 4,60 м од коте терена. На делу објекта ка улици 1.
Октобра конструкција је двоводна са системом лантерни за осветљавање простора
пијачних тезги. Кровни покривач чини традиционални покривач типа „ТОНДАЦХ Бибер
Еxтра Плус“. Висина конструкције у слемену је 11,13 м, а висина кровног венца је 4,60 м.
УНУТРАШЊА ОБРАДА
Унутрашња обрада просторија одређена је у складу са наменом, употребљени су
материјали погодни за ефикасно одржавање.
ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА
Термичка изолација поду на тлу и фасадним зидовима, као и избор кровне
изолације се врши према елаборату енергетске ефикасности зграде
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Пројектом су предвиђене све потребне инсталације за ову врсту објеката. Детаљни
описи инсталација водовода и каналзације, слабе и јаке струје, и машинских инсталација
биће приложени у оквиру посебних пројеката инсталација.
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3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Информација о локацији бр. 353-18/2017- 05 од 23.02.2017. године израђена од стране
Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква.
2. Копија плана кат. парцеле бр. 10447/62 К.О. Бела Црква , број 953—1/2017-14 размера
Р=1:1000, Служба за катастар непокретности Бела Црква, од 22.02.2017. године.
3. Препис листа непокретности број 4216 К.О. Бела Црква од Службе за катастар
непокретности Бела Црква, од 21.02.2017 . године.
4. Технички услови бр. 336-01/2009 од 25.11.2019. године израђени од стране ЈКП "
Белоцрквански комуналац" Бела Црква .
5. Технички услови и подаци за израду технички документације бр. 608-02/09 од
11.11.2009. године израђени од стране ЈП " БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД``, Бела Црква
6. Услови број 5008/5009/5010/ ВЉ – 296314/14 од 20.11.2009. године за израду техничке
документације за изградњу зелене пијаце у Белој Цркви, парцела бр. 10447/62 К.О. Бела
Црква, израђени од стране "Телеком Србија" Предузећа за телекомуникацију а.д.,
Дирекција за технику , Панчево, ул. Светог Саве бр. 11

4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма
организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана.
По истеку рока из претходног става , надлежни орган је дужан да у року од три дана
достави Комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са
јавне презентације.
Комисија за планове дужна је да у року од 30 дана изврши проверу усклађености
Урбанистичког пројекта са планским документом и овим законом, размотри све примедбе и
сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем достави надлежном органу.
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да је
урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним планом
јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и овим
законом.
Ако надлежни орган утврди да урбанистички пројекат није урађен у складу са
планским документом и овим законом, обавестиће о томе подносиоца захтева.
На претходно обавештење може се поднети приговор надлежном општинском већу
у року од три дана.
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НАПОМЕНА:

Након потврђивања овог Урбанистичког пројекта за изградњу Зелене пијаце ставља
се ван снаге Урбанистички пројекат Трга зелене пијаце у Белој Цркви из августа 2010.
године а , у трајању од седам дана.

Одговорни урбаниста
дипл. инж. арх. Драган Добросављевић
лиц. бр. 200 0609 04
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БИРО

пројектовање

инжењеринг

ПРОЈЕКТ

консалтинг

odgovorni urbanista

VRŠAC ,

br.teh.dnevnika

14 / 17 - UP

Dragan Dobrosavljevic, dipl.ing.arh.

projektant idejnog rešenja

saradnici

datum

april, 2017. godine

paraf

paraf

faza

1:10000

razmera

PREDLOG ZA RAZRADU

objekat

LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZELENE PIJACE

Opština Bela Crkva

investitor

1

strana

Bela Crkva, ul. Mileticeva br. 2

POLOZAJ LOKACIJE U NASELJU

crtež

Mun}an Mila, dipl. ing. geod.

[ef slu`be:

RGZ-Slu`ba za katastar nepokretnosti Pan~evo

parc. broj 10447/62, 10447/3, 10447/2

Lokacija: "Zelena pijaca i autobuska stanica"

Nenad Peri}, dipl. ing. geod.

Direktor:

Snimqeno dana: ...................... 2009 god.

10447/62

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

10447/62

ПИЈАЦА

НАЧИН
КОРИШЋЕЊА

8070 m2

БРОЈ
ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ ПАРЦЕЛЕ

ВРСТА ЗЕМЉИШТА

ПИЈАЦА

Tabela br.1

/

ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИХ
ОБЈЕКАТА

Tabela br.2

SEVER

ПОТЕС

ПУТЕВИ

/

VRŠAC ,

br.teh.dnevnika

14 / 17 - UP

08

а

70

м2

/

april, 2017. godine

paraf

paraf

1:1000

razmera

3

strana

Bela Crkva, ul. Mileticeva br. 2

Opština Bela Crkva

investitor

LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZELENE PIJACE

objekat
PREDLOG ZA RAZRADU

faza

индекс заузетости индекс изграђености

Granica parcela

predviđeno za uк

консалтинг

apsolutna visinska kota

инжењеринг

datum

Granica podrucja koje se obradjuje
urbanistickim projektom

LEGENDA:

96.50

БИРО

пројектовање

ПРОЈЕКТ

odgovorni urbanista

Dragan Dobrosavljevic, dipl.ing.arh.

Postojeće stanje

projektant idejnog rešenja

saradnici

crtež

[ef slu`be:

KOLSKI PRISTUP
ZA SNABDEVANJE
PIJACE

Mun}an Mila, dipl. ing. geod.

О
А

86.60

43.5°
43.5°

± 0.00

+9,66
96,56

1.5°
43.5°

86.70

+9,66
96,56

1.5°

(24)

тезге на
отвореном

10447/62

43.5°

+11.13
98.03
±0.00
86.90

( 36 )

86.70

+11.13
86.90

тезге наткривено

(40)

86.50

КВАНТАШ ‐ 6 ПАР
КИНГ МЕСТА

АУТОБУСКА СТАНИЦА

10447/2

ЛОКАЛИ П ‐ НЕТО ПОВРШИНЕ ~8 x 30 m2

тезге наткривено

43.5°

+11.13
98.03

86.60

86.00

ТРАФО
СТАНИЦА

86.30

86.20

KOLSKI PRISTUP
ZA SNABDEVANJE
PIJACE

Nenad Peri}, dipl. ing. geod.

Direktor:

Snimqeno dana: ...................... 2009 god.

РЕГУЛАЦИОНА ЛИН
ИЈА

parc. broj 10447/62, 10447/3, 10447/2

И

43.5°

Lokacija: "Zelena pijaca i autobuska stanica"

АЗ

РЕГ.ЛИНИЈА

ЛЕ
ОЈ
Ф

ПАРКИНГ ЗА
БИЦИКЛЕ

+11.13
98.03

УС
ДЋ

ПРОСТОР ЗА ЛЕТЊЕ БАШТЕ

1.5°

+9,66
96,56

ТР
Г

10447/4

ИЦ
ИО
НИ

10447/3

+11.13
98.03

ПРИСТУПНИ ПУТ ЗА
СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ 86.60

ПР
ОС
Т
РЗ
АМ
НИ
ФЕ
СТ

10447/67

10447/68

10447/66

ПРОСТОР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

УЛ.ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА

10447/61

43.5°
43.5°

35.5°
35.5°

РЕГУЛАЦИЈА БЛО
КА
ПРОСТОР
ТАКСИ СТ
АНИЦЕ
УЛ. 1.ОКТОБА
Р

ГРАЂЕВИНСКА ЛИН
ИЈА
ПАРКИНГ МЕ
СТА
ПАРКИНГ ‐ УК
УПНО 52

ГРАЂЕВИНСКА ЛИН
ИЈА

10447/1

РЕГУЛАЦИОНА ЛИН
ИЈА
RGZ-Slu`ba za katastar nepokretnosti Pan~evo

УЛ. МАСАРИКОВА

УЛ. ЈОВАНА ПОПОВИ
ЧЋА

10447/61

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

10447/62

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

10447/62

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ

8070 m2

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ

8070 m2

1:750

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA

Opština Bela Crkva

INVESTITOR:

Bela Crkva, ul. Mileticeva br. 2

Bela Crkva, pijaca

MESTO GRADNJE:

8070 m²

visina slemena: 11.13 m / 97,96

VISINA SLEMENA:

POVRŠINE

površina parcele:

23 %

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

530,54 m2

инжењеринг

консалтинг

7 %

зелене површине %

пројектовање

14 / 17 - UP

br.teh.dnevnika

VRŠAC ,

kat.parc.br. 10447/62 KO Bela Crkva

površina objekta - prizemlje - 881+289,17= 1170,17 m²

indeks zauzetosti :

indeks izgrađenosti : 2.30 %

0.23

индекс
изграђености

7539,46 m2

1845,53

индекс
заузетости

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТ.
И ПОПЛОЧ. ПОВРШИНАМА

52 parking mesta / do ulice 1. Oktobar

Tabela br. 4

23 %

БРУТО РАЗВИЈЕНА
ПОВРШИНА ПЛАНИРАНОГ
ОБЈЕКАТА

Tabela br. 3

5693,93 m2

САОБРАЋАЈНE ПОВРШИНЕ
И ПЛАТОИ

parkiranje :

m2

БРУТО ПОВРШИНА
ПОД ОБЈЕКТИМА

1845,53

БРУТО ПОВРШИНА
ПОД ОБЈЕКТИМА

1845,53

LEGENDA:

Granica parcela

Granica podrucja koje se obradjuje
urbanistickim projektom

SEVER

БИРО

ПРОЈЕКТ

Dragan Dobrosavljevic, dipl.ing.arh.

odgovorni urbanista

projektant idejnog rešenja

saradnici

datum

april, 2017. godine

paraf

paraf

faza

1:500

razmera

PREDLOG ZA RAZRADU

objekat

LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZELENE PIJACE

Opština Bela Crkva

investitor

4

strana

Bela Crkva, ul. Mileticeva br. 2

SITUACIONO RESENJE

REGULACIJA - NIVELACIJA

crtež

Idejno resenje objekta

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

Општина Бела Црква,
ул. Ул. Милетићева бр. 2, Бела Црква

Објекат:

Зелена пијаца Бела Црква,
ул. Јована Поповића бр.47, Бела Црква
кат. парц. бр. 10447/62 КО Бела Црква

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење
Назив и ознака дела пројекта:

1 - Пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова: Нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:
„Монт Метал СН“ д.о.о.
Жарка Зрењенина 9а, Вршац
Одговорно лице пројектанта:
Иван Ћирић

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Милорад Ћирић, дипл.инж.арх.
300 1922 03

Број дела пројекта:
Место и датум:

12.1/2017
Вршац, 07.02.2017.
1

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
1.1.

Насловна страна пројекта архитектуре

1.2.

Садржај пројекта архитектуре

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре

1.4.

Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре

1.5.

Текстуална документација
1.5.1 Технички опис
Нумеричка документација
1.6.1 Приказ површина објекта
Графичка документација
1.7.1 Ситуациони план
1.7.2 Партерно уређење
1.7.3 Основа приземља
1.7.4 Основа крова
1.7.5 Пресек 1-1, Пресек 2-2 и Пресек 3-3
1.7.6 Северни, јужни, источни и западнини изглед

1.6.
1.7.

2

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–
одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени
гласник РС”, бр. 23/2015., 77/2015, 58/2016 и 96/2016) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду пројекта архитектуре који је део Идејног решења за нову градњу
Зелене пијаце Бела Црква, ул. Јована Поповића бр.47, Бела Црква, кат. парц.
бр. 10447/62 КО Бела Црква одређује се:
Милорад Ћирић, дипл.инж.арх.
број лиценце ИКС................................................................ 300 1922 03
Пројектант:

„Монт Метал СН“ д.о.о.
Жарка Зрењенина 9а, Вршац

Одговорно лице / заступник:

Иван Ћирић

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

12.1/2017

Место и датум:

Вршац, 07.02.2017.
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за нову
градњу Зелене пијаце Бела Црква, ул. Јована Поповића бр.47, Бела Црква, кат.
парц. бр. 10447/62 КО Бела Црква
Милорад Ћирић дипл.инж.арх

ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и
правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат
израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност
основних захтева.

Одговорни пројектант :
Број лиценце:

Милорад Ћирић дипл.инж.арх
300 1922 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

12.1/2017

Место и датум:

Вршац, 07.02.2017.
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1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.5.1 Технички опис
ЛОКАЦИЈА
Локација на којој ће се градити објекат Зелене пијаце Бела Црква налази
се у блоку број 17, Бела Црква, на кат. парц. бр. 10447/62 на којој је у овој фази
пројекта предвиђен простор повремене отворене пијаце-трга. Пројекат је у
предлог за израду измене Урбанистичког пројекта трга и зелене пијаце у Белој
Цркви
Објекат Зелене пијаце Бела Црква је линеарног типа и позициониран је
на тргу, кат. парц. бр. 10447/62, са комерцијалним садржајем, висине Пр и бруто
површине 354,56 м², и са два наткривена простора са тезгама, локалима и
просторијама у функцији пијаце, висине Пр и површине 533,94 м². У оквиру
простора објекта зелене пијаце предвиђена су два приступна пута за
снабдеванје из улице 1. Октобра и Јована Поповића.
Постојећа зграда аутобуске станице, спратности Пр, на кат. парц. бр.
10447/2 КО Бела Црква, се задржава у оквиру комплекса трга и зелене пијаце,
као и постојећи објекти, спратности Пр на кат. парц. бр. 10447/1, 10447/3,
10447/4, 10447/66, 10447/67 и 10447/68 КО Бела Црква.
Предметна локација има релативно правилан правоугаони облик,
орјентације приближноо З-И, инфраструктрно је опремљена, односно има
приступ комуналним инсталацијама водовода и канализације, електричне
енергије и телефона.
Локација се налази у III климатској зони, и VIII зони сеизмичности за
повратни период од 500 година.
КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА

Зелена пијаца Бела Црква је конципиран поштујући чврсту наслеђену
регулациону структуру постојећих блокова на локацији и у окружењу, као
објекат чврстих углова у виду једнострано орјентисаних локала према тргу и
према улици Јована Поповића, два затворена и једним отвореним пијачним
простором са тезгама орјентисаним према тргу и улици 1. Октобра и управноадминистративног, сервисно-техничког и санитарног блока орјентисаног ка
интерној приступној саобрацајници паралелној са улицом Војвођанских
Бригада.
Објекат је основе правоугаоног облика у габариту димензија 104,55 x
19,25 м, приземља (Пр), који се састоји из два објекта спојена перголом над
отвореним тезгама. Део ка улици Јована Поповић је у габариту димензија 65,15
x 19,25 м, који се састоји из приземља (Пр), а део ка улици 1. Октобар је у
габариту димензија 27,40 x 12,60 м, који се састоји из приземља (Пр). Кровна
конструкција објекта ка улици Јована Поповић се састоји од четири двоводна
крова висина слемена 10,33 м и 9,66 м, и висине кровног венца 4,60 м, као и
три равна крова у висини кровног венца од 4,60 м. Минимална чиста висина
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4,13 м са нагибом кровне равни од 43,50º и 35,50º. Објекaт ка улици 1. Октобра
има висину кровног венца 4,60 м, чисту спратну висину 4,20 м, док је нагиб
кровне равни 43,50 º. Између ова два дела формиран је отворени простор са
тезгама у габариту димензија 8,95 x 18,70 м и 27,40 x 6,10 м. Висина
конструкције перголе је у највишем делу висине 4,60 м.
У делу приземља објекта пoзиционирано је пет локала комерциалног
садржаја ка тргу и један ка улици Јована Поповића: пекара, посластичарница,
инфо центар-продавница сувенира, продавница органске хране, цвећара и
кафе-ресторан.
Део објекта у функцији пијаце се састоји из простора са тезгама за цвеће
орјентисаном ка тргу, два наткривена простора са тезгама орјентисаним ка
улици 1. Октобра и ка унутрашнјости трга, простора са расхладним витринама
орјентисаном ка тргу, у који се улази из унутрашњег простора са тезгама.
Улазни део у административни део пијаце са канцеаријом, лабараторијом, као и
техничка просторија, магацин, тоалети, помоћна и просторија са средствима за
чишћење се налазе у делу објекта уз интерну приступну саобраћајницу која
обезбедјује и технички улаз у објекат и наткривене просторе са тезгам.
Наткривен простор објекта зелене пијаце, обезбеђује простор за 64
пијачне тезге и подељен је у два дела одвојена простором са пијачним тезгама
на отвореном. Наткривени простори су орјентисани према улици 1. Октобра,
тргу и унутрашњој саобраћајници. Из дела унутрашњег простор са наткривеним
тезгама се остварује приступ простору са расхладним витринама, помоћним
просторијама и тоалетима. Планирано је сезонско затворање овог простора
покретним фасадним застакљеним елементима.
Колски приступ објекту за доставу робе и приступ техничких возила
обезбеђен је из улице 1. Октобра помоћу интерне саобраћајнице ширине 6,00
м, као и из улице Јована Поповића помоћу пролаза ширине 3,50 м. У делу
саобраћајнице ка улици 1. Октобар обезбеђено је и шест паркинг места за
камионе и два стандардна паркинг места за путничка возила, са могућношћу
формирања повременог простора за кванташку пијацу на простору паркинга за
камионе. Посебна пажња посвећена је обезбеђењу прилаза за особе са
инвалидитетом до објекта као и њиховом кретању кроз сам објекат.
КОНСТРУКЦИЈА

Конструкција објеката зелене пијаце је масивна са носећим зидовима од
опекарских гитер блокова, дебљине зидова су од 20 и 25 цм. Користе се гитерблокови и пуна опека за формирање зидова. Полупрефабрикована армиранобетонска кровна конструкција , типа ФЕРТ, са испуном од опекарских блокова
је усвојена за таваницу равног крова покривеног кровном мембраном. Сви
зидови су укрућени са хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским
серклажима МБ20, РА 400/500.
Објекат је фундиран на тракастим темељима од набијеног бетона и АБ
темељним зидовима, димензија према статичком прорачуну.
Подна АБ плоча је дебљине 10 цм.
Конструкција косих кровова је челична, пројектована као двоводна са
траддиционалним кровним покривачем. Сви челични елементи су адекватно
заштићени антикорозивним премазима.
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СПОЉАШЊА ОБРАДА

Објекат је у архитектонском смислу пројектован у духу урбане
архитектуре са еколошким материјалима погодним за лако одржавање.
Фасадни зидови су од опекарских блокова д=25 цм, обложени
термоизолацијом према прорачуну елабората енергетске ефикасности. Фасада
је контактног типа, у тону по избору пројектанта.
За фасадну столарију је коришћена алуминарија. Елементи застакљења
нат кривеног дела пијаце, како покретни фасадни тако и кровни, су такође
фасадна алуминарија. Сегментна врата на техничким улазима су
термоизолаована и опремљена електропогонским системима за отварање.
Застакљење прозора и врата је термоизолационим нискоемисионим
стаклом.
Кров код објекта зелене пијаце је пројектован као систем двоводних и
равних кровова. Кровни покривач у делу објекта ка улици Јована Поповића над
косим крововима чини традиционални покривач типа „TONDACH Biber Extra
Plus“ са системом лантерни за осветљавање простора пијачних тезги, и
висинама од 9,66 м и 10,33 од коте терена у слемену и висине 4,60 м од коте
терена код венца. Раван кров покривен кровном мембраном је у висини кровног
венца на 4,60 м од коте терена. На делу објекта ка улици 1. Октобра
конструкција је двоводна са системом лантерни за осветљавање простора
пијачних тезги. Кровни покривач чини традиционални покривач типа
„TONDACH Biber Extra Plus“. Висина конструкције у слемену је 11,13 м, а висина
кровног венца је 4,60 м.
УНУТРАШЊА ОБРАДА

Унутрашња обрада просторија одређена је у складу са наменом,
употребљени су материјали погодни за ефикасно одржавање.
Врата су израђена од ПВЦ столарије.
Подови
Завршна обрада подова по просторијама је следећа:
Локали, улаз у административни део, ходник , лабораторија:
- гранитна керамика
Простор са тезгама за цвеце, техничка просторија, простор са
расхладним витринама, магацин, наткривени простор са пијачним
тезгама:
- феро бетон
Тоалети, просторија са средствима за чишћење:
- керамичке плочице
Канцеларија:
- паркет
Зидови
Унутрашњи зидови од опеке се малтеришу, а затим као и сипорекс блок,
и гипсани зидови, глетује и боји дисперзивном бојом. Зидови у санитарним
просторијама зидају се опеком, малтеришу и обрађују керамичким плочицама
до висине плафона.
Плафони
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Полупрефабрикована армирано-бетонска
кровна конструкција, типа
ФЕРТ, са испуном од опекарских блокова се малтерише , глетује и боји
дисперзивном бојом. Поткровна конструкција од челучних елемената се по
потреби затвара спуштеним плафоном који се глетује и боји дисперзивном
бојом.
ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА

Термичка изолација поду на тлу и фасадним зидовима, као и избор
кровне изолације се врши према елаборату енергетске ефикасности зграде.
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Хидроизолацијом по горњој површини подне плоче и бетонских
темељних зидова, спречава продор влаге у објекат. Хоризонтална хидроизолација израђена од премаза битулитом, и једним слојем кондора 3, са
преклопима од 10 цм и варењем преклопа пламеником. Посебно се врши
хидроизоловање улазних тремова, пенетратима. Хидроизолација крова се врши
паропропусном а водонепорпусном фолијом у оквиру готових кровних сендвич
панела као и кровном мембраном у делу равног крова. Предвиђа се и
хидроизолација подова и зидова просторија мокрих чворова.
ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектом су предвиђене све потребне инсталације за ову врсту објеката.
Детаљни описи инсталација водовода и каналзације, слабе и јаке струје, и
машинских инсталација биће приложени у оквиру посебних пројеката
инсталација.

Одговорни пројектант :
Милорад Ћирић дипл.инж.арх
Број лиценце 300 1922 03 ИКС

____________________________________
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1.2 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.2.1 Приказ површина објекта

Одговорни пројектант :
Милорад Ћирић дипл.инж.арх
Број лиценце 300 1922 03 ИКС

____________________________________
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1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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