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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
КОМПЛЕКСА ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' СА ШКОЛСКОМ
ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ

У БЕЛОЈ ЦРКВИ

УВОД
На захтев Општине Бела Црква приступило се изради Урбанистичког пројекта
комплекса школе ''Жарко Зрењанин'' са школском фискултурном салом. Плански основ
за израду овог Урбанистичког пројекта је Генерални план Беле Цркве (''Службени лист
општине Бела Црква'', број 2/04).
Предметна локација се налази у блоку бр. 17. Циљ израде Урбанистичког пројекта је
дефинисање локације нове школске фискултурне сале, као и правила уређења и
грађења у оквиру школског комплекса.
Израда урбанистичког пројекта регулисана је одредбама Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). Члан 60. Закона каже:
''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.''

1. ПОДРУЧЈЕ ЗА KOJE СЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДОНОСИ
Основна школа ''Жарко Зрењанин'' се налази у блоку бр.17. Део блока у коме се налази
школски комплекс је у оквиру заштићене околине ''евидентиране просторне културноисторијске целине''. У непосредном окружењу је становање и комплекси средњих
школа.
Урбанистичким пројектом је обухваћена катастарска парцела број 2250, као и делови
улица Јована Цвијића (кат. парц. бр. 10459) и Жарка Зрењанина (кат. парц. бр. 10462)
КО Бела Црква. Укупна површина подручја обухваћеног урбанистичким пројектом je
око 6721 m2.

2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
Основна намена површине обухваћене Пројектом je школски комплекс у коме се налазе
два објекта основне школе (један је у функцији, а други се руши), фискултурна сала и
школско двориште. Школа je лоцирана уз улицу Жарка Зрењанина, a фискултурна сала
уз улицу Јована Цвијића. Школски објекат се задржава у постојећим хоризонталним и
вертикалним габаритима.
У оквиру комплекса, поред постојеће мање фискултурне сале, планира се изградња
веће и савременије фискултурне сале за потребе спорта и физичке културе за ученике
основне школе, ученике средњих школа које су у непосредној близини, а немају
фискултурне сале, као и за остале кориснике (спортска друштва, грађанство). Нова
фискултурна сала ће се лоцирати уз улицу Јована Цвијића. Рушењем старог школског
објекта ће се добити слободан простор за уређење школског дворишта и формирање
отвореног спортског терена за мале спортове.
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Како се ради о релативно скученом простору, нова фискултурна сала ће се надовезати
на постојећу, тако да постојећи улазни део буде заједнички простор. Ради обезбеђења
површина за обавезне пратеће садржаје могуће је доградити постојећу, мању,
фискултурну салу.
Да би се обезбедио несметан улаз ученицима у фискултурну салу, потребно је
обезбедити улаз из дворишта. Источно од постојеће фискултурне сале ће се обезбедити
улаз у школски комплекс за ученике средњих школа, које се налазе у улици Јована
Цвијића.
Нова фискултурна сала треба да буде димензионисана према терену за рукомет, на
коме се може играти кошарка, одбојка и одвијати разне спортске манифестације.
Планира се постављање трибина, капацитета око 300 гледалаца. Улаз за посетиоце je
предвиђен из улице Јована Цвијића, док je улаз за спортисте и службена лица
предвиђен из улице Жарка Зрењанина, кроз школско двориште. У оквиру улице Јована
Цвијића обезбедиће се приступна пешачка површина, колико то постојећа улица
дозвољава.
Отворени спортски терен ће се формирати у североисточном делу комплекса, док ће
средишњи део бити уређен као школско двориште, са дефинисаним зеленим
површинама.
Ha следећој табели се даје биланс површина и објеката:
Површина у m2
Објекат основне школе
587,73
Котларница
67,44
Фискултурне сале
1992,26
Отворени спортски терен
392,00
Поплочано школско двориште са саобраћајном површином
1464,38
Зелене површине
350,19
Укупна површина парцеле
4854,0
Намена

%
12,11
1,39
41,04
8,08
30,17
7,21
100,00

Предложеним решењем индекс заузетости кат. парцеле бр. 2250 износи 54,54 %.

2.1. ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Зелене површине школског комплекса се убрајају у зелене површине ограниченог
коришћења.
Све слободне површине намењене зеленилу ће се пејзажно обрадити врстама већих
естетско декоративних вредности у контексту унапређења микроклиматских и
амбијенталних услова предметног простора.
Десни улазни део, поред школе, озеленеће се репрезентативнијим врстама, у циљу
презентације улаза. Предлажу се следеће врсте: Cedrus atlantica, Picea omorica., Betula
verucosa, Sophora japonica, а са леве стране, уз зидану ограду, предлажу се пузавице,
као на пример: Lonicera sp., Rosa sp.,Hibiscus sp. и др.
Око спортског терена, са источне и западне стране, формираће се пејзажне групе
високих лишћара и четинара, у комбинацији са партерним формама декоративног
шибља, лишћарског и четинарског типа. За ову намену се препоручују : Tilia argentea,
Betula verucosa, Salix babilonica, Malus floribunda, Cedrus atlantica, Larix europea,
Berberis sp., Tamаrix sp., Laurocerasus sp., Cotoneaster sp. Овај простор ће се допунити
клупама за седење, корпама за отпатке, расветом и другим вртним мобилијаром. Са
северне стране, уз ограду, предлаже се формирање дрвореда, у виду заштитног појаса
од липа - Tilia argentea.
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У централном делу школског дворишта се предлаже Taxodium distichum, као солитерно
стабло, допуњено клупама за одмор ученика.
У кружном делу колског приступа се предлаже озелењавање партерним формама
украсног шибља, водећи рачуна о безбедности саобраћаја. Предлажу се следеће врсте:
Berberis sp., Tamаrix sp., Cotoneaster sp. Jasminum sp ,Rosa sp. и др.
Јавно зеленило у уличним коридорима ће се допунити примерцима Tilia argentea и Acer
platanoides.
Све слободне површине намењене зеленилу треба затравнити смешом трава, отпорном
на гажење.
Остале неизграђене површине ће се поплочати пуним плочама отпорним на хабање и
клизање. Поставити их без широких спојница.
Услови хортикултурног уређења
У циљу реализације плана озелењавања неопходно je реализовати следеће:
1. Обавезно израдити главни пројекат озелењавања који ће дефинисати избор врста,
њихов просторни распоред, количину дендролошког материјала, његов просторни
распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и прерачун;
2. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље се
може садити на минималној удаљености од одређених инсталација:
Др в ећ е
Водовода
Канализације
Електроенергетских каблова
ЕК мреже
Гасовода

1,5 m
1,5 m
0,5 m
1m
2m

Ш и бљ е
до 2,5 m
-

Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, a од објеката 4,5 – 7,0 m;
3.
4.
5.

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте;
Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1;
Саднице треба да су I класе, минимум 4-5 год. старости.

3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
3.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Планом парцелације не предвиђа се формирање нових парцела.

3.2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом регулације постојеће регулационе линије се задржавају, a грађевинске линије
се поклапају са регулационим линијама.

3.3. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Простор обухваћен Урбанистичким пројектом у висинском погледу je уређен.
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4. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ
Саобраћајно решење подразумева коришћење постојеће уличне мреже. Пешачки приступ
новој фискултурној сали je омогућен преко система пешачких стаза, с тим да се испред
сале, у улици Јована Цвијића, формира пешачки плато за окупљање посетилаца.
С обзиром на површину обухваћеног простора, површину сале, очекивани број
посетилаца, обавезно је осигурање два улаза/излаза због противпожарног приступа и
проходности. Минималне ширине улаза/излаза дефинисане су регулативом и износе
мин. 3,5 m, док се за слободни профил мора обезбедити висина од мин. 3,5 (4,5) m,
што зависи од меродавног противпожарног (ПП) возила. Такође, обавеза је обезбеђење
довољног броја и довољне ширине излаза за евакуацију.
Колски прилаз парцели биће омогућен преко колских прилаза из улица: Јована Цвијића и
Жарка Зрењанина.
У школском дворишту дефинисане су површине неопходне за кретање ургентних возила,
које су делом условиле партерно уређење и озелењавање слободних површина.
Очекује се значајно коришћење двоточкаша (бицикала), за које ће се обезбедити простор
за стационирање у оквиру уличног коридора. За посетиоце који ће на спортске
манифестације долазити путничким возилима планирано је паркирање на изграђеним
паркинзима у окружењу. Такође је могуће и ивично паркирање уз коловоз у коридорима
приступних улица, с обзиром да су спортске манифестације повремене и краткотрајне,
чиме се неће нарушити одвијање динамичког саобраћаја на нивоу насеља.
Испред школског комплекса, у оквиру улице Жарка Зрењанина, обезбедиће се простор
за паркирање возила службених лица, као и аутобуса спортских екипа.

5.

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,
OBJEKATA И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ

КОМУНАЛНИХ

5.1. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Снабдевање водом
Насеље Бела Црква има новоизграђени водовод регионалног карактера који снабдева
водом и остала насеља на подручју општине.
Објекти у школском комплексу ће се снабдевати водом преко постојећих прикључака
на насељску водоводну мрежу, и то на водове у улицама Жарка Зрењанина и Јована
Цвијића, чиме се обезбеђује сигурност у снабдевању.
Унутар школског комплекса извешће се противпожарна хидрантска мрежа са
надземним противпожарним хидрантима унутрашњег пречника Ø 80 mm. Унутрашња
хидрантска мрежа je предмет посебног пројекта.
Одвођење отпадних вода
За одвођење отпадних вода из домаћинстава планира се наставак радова на започетој
изградњи канализационе мреже и уређаја за пречишћавање.
Отпадне воде из објеката који припадају овом комплексу биће усмерене на колекторске
правце који пролазе улицама Жарка Зрењанина и Јована Цвијића. Пречишћавање
отпадних вода вршиће се на насељском уређају за пречишћавање отпадних вода.
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Што се атмосферских отпадних вода тиче, оне ће бити прикупљене мрежом отворених
канала ископаним уз уличне саобраћајнице и одведене до реципијента - реке Нере.
Урбанистичко-технички услови:
- Снабдевање водом комплекса обезбедити прикључењем на насељску водоводну
мрежу;
- За потребе противпожарне заштите изградити хидрантску противпожарну мрежу са
довољним бројем надземних противпожарних хидраната унутрашњег пречника
Ø
80 mm;
- Водоводне цеви полагати у ров минималне дубине 1,20 m;
- Ha најнижим местима предвидети испусте - испираче мреже, a обавезно на крају
гране у мрежи;
- Користити ПВЦ цеви или друге, класе за радни притисак од 10 бара;
- Ha водоводној мрежи урадити потребан број деоничних затварача, ревизионих окна
и противпожарних хидраната;
- Висински положај цеви треба ускладити са положајем осталих инсталација;
- Пре израде пројекта прибавити све потребне податке и услове од надлежног
комуналног предузећа;
- Отпадне фекалне воде упуштати у насељску канализациону мрежу;
- Канализациону мрежу радити од ПВЦ цеви или других сличних карактеристика;
- Минимална висина надслоја изнад канализационих цеви je 0,8 m;
- Дубину укопавања цеви ускладити са дубином укопавања осталих инсталација;
- Канализациону мрежу поставити дубље од водоводне мреже, у денивелацији од 0,5 m;
- Крајњи реципијент за прихват пречишћених вода биће река Нера;
- Пре пројектовања и изградње прибавити све потребне податке и услове од
надлежног комуналног предузећа.

5.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Напајање објекта електричном енергијом обезбедиће се са надземне нисконапонске
мреже у улици Јована Цвијића, на изводу Јована Цвијића из ТС ”Дом здравља“.
Заштиту од атмосферског пражњења извести громобранским инсталацијама, према
класи нивоа заштите објеката, у складу са Правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", број 11/96).
Подземна електроенергетска мрежа
- Електроенергетску мрежу градити подземно;
- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број
18/92);
- Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном рову или
кабловској канализацији, на дубини од најмање 0,8 m;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и електронских
комуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за
каблове напона преко 10 кV;
- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања
треба да буде око 90;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских
комуникационих, осим при укрштању, при чему минимално вертикално растојање
мора бити 0,5 m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,5 m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода
или канализације;
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- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Спољашње осветљење
-

Светиљке за осветљење поставити на објекте у комплексу;
За осветљење користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја;
Тачан распоред и врста расветних тела, одредиће се техничком документацијом.

Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије
-

Објекат прикључити на постојећу нисконапонску надземну мрежу у улици Јована
Цвијића, на изводу Јована Цвијића из ТС ”Дом здравља“ по условима надлежног
оператора електричне енергије;
За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је
изградити кабловски прикључак и орман мерног места (ОММ) који ће се поставити
на најближем дистрибутивном стубу, односно у складу са условима надлежног
предузећа.

5.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
За планирану школску фискултурну салу планира се обезбеђење топлотне енергије за
потребе грејања објекта прикључењем на постојећу котларницу у школи, која ће се по
потреби реконструисати, а капацитет ускладити са новим потребама.
Снабдевање котларнице енергентом обезбеђено је из постојећих укопаних резервоара
у комплексу.
За прикључење је потребно изградити топловод од котларнице до фискултурне сале.
Урбанистичко - технички услови
Дубина полагања топловода je 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се
дубина од 0,8 m.
Траса рова за полагање топловодне инсталације се поставља тако да топловодна
мрежа задовољи минимална одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре. У односу на друге инсталације препоручује се да водоводна мрежа
буде изнад топловодне, док све остале могу бити постављене испод топловодних.
Вредности препоручених минималних светлих растојања у односу на укопане
инсталације су:
Минимална дозвољена растојања
- водовод и канализација
- ниско напонски електро каблови
- телефонски каблови
- бетонски шахтови и канали
- високо зеленило
- темељ грађевинских објеката
- саобраћајне површине

укрштање
0,2 m
0,3 m
0,3 m
0,2 m
1,0 m

паралелно вођење
0,4 m
0,6 m
0,5 m
0,4 m
1,5 m
1,5 m
0,5 m

Вођење топловода испод саобраћајне површине врши се уз његово полагање у
заштитну цев. Топловод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.
Разводна топловодна мрежа може се водити кроз подрумске просторије зграда.
Изградња топловодних инсталација мора да се обавља према пројектној документацији
која je претходно прошла техничку контролу овлашћене установе и одобрена од стране
надлежног органа.
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Планирана је гасификација насеља Бела Црква, што отвара могућност прикључења на
гасоводну мрежу када се изврши гасификација насеља. Услови прикључења ће бити
дефинисани када се за то стекну услови.
Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода ниског притиска који спаја уличну
мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом.
При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће одредбе прописа:
- цевовод се полаже на дубину укопавања од минимум 0,8 m;
- најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m;
- траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна;
- положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски;
- гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја;
- гасни прикључак завршава се на приступачном месту главним запорним цевним
затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у објекат или ван њега (у
прикључном ормарићу или у зидном ормарићу);
- мерно-регулациони сет се не сме постављати унутар објекта, на места где нема
природне вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 1,0
m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m, мерено по
хоризонтали.
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким
нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница
("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90).
- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе
решетке у спољашњим вратима, и одводне вентилационе решетке, која се уграђује на
наспрамном зиду котларнице (при врху зида);
- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не постоји
опасност од прескока пламена;
- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне
електро инсталације у котларнице;
- Изградити АБ постоље за котао.

5.4. EЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
За потребе одвијања електронског комуникационог саобраћаја планираних садржаја
потребно је изградити прикључак на постојеђу електронску комуникациону
инфраструктуру, како би се створили услови за примену и коришћење широкопојасних
сервиса, којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и коришћење
мултимедијалних сервиса.
У циљу обезбеђења нових ЕК прикључака и преласка на нову технологију развоја у
области електронских комуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за
смештај електронске комуникационе опреме унутар комплекса.
Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
-

ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно;
Дубина полагања ЕК каблова треба да је мин. 0,8 m, односно 1,0 m (оптички кабл);
Ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте;
При паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских
каблова до 10 кV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона
преко 10 Кv;
- При укрштању, најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла треба да
буде 0,5 m, а угао укрштања око 90;
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и
канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m;
- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са
цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m
при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом;
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- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода
вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m;
- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са
цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у
зависности од притиска гасовода.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним
прикључком по условима надлежног предузећа.

6. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ СА УСЛОВИМА ЗА
ИЗГРАДЊУ
На парцели (школском комплексу) се задржава постојећи школски објекат који је у
функцији, а планира се изградња нове фискултурне сале и реконструкција и доградња
постојеће, мање фискултурне сале, које ће заједно чинити једну целину – спортски део
комплекса.
Оба објекта се дужом страном пружају уз улицу Јована Цвијића, где ће бити и главни
улаз за посетиоце спортских манифестација, као и улаз за ученике средњих школа.
Уз источну границу парцеле предвиђено је формирање саобраћајне површине за
кретање ургентних возила, која ће имати везу на обе улице – Жарка Зрењанина и
Јована Цвијића. Иста површина може да се користи и као пешачки улаз у комплекс.
Унутар дворишта (графички прилог бр. 3) предвиђа се површина за кретање
меродавног (ПП) возила, која мора бити опремљена застором одговарајуће носивости.
Према улици Жарка Зрењанина се задржава школски објекат, а извршиће се
реконструкција и доградња дела објекта који се уклања, како би се формирао мањи
објекат за котларницу са капацитетом већим од постојећег, на локацији где се и данас
налази котларница.
Отворени спортски терен, димензија кошаркашког терена, ће се лоцирати у источном
делу парцеле. Услов за формирање терена је рушење старог објекта који се налази уз
улицу Жарка Зрењанина.
Слободне површине школског дворишта чине 45,46% површине парцеле, у оквиру
којих се налазе уређене зелене површине, отворени спортски терен и површина за
кретање ургентних возила. Поплочавање дворишта извршити бехатон плочама, с тим
да се посебно истакне (бојом и/или обликом плоча) површина за кретање ургентних
возила.
Ограда и капије ће се поставити на грађевинску линију, у продужетку објеката. Ограда
према улици треба да буде транспарентна, а према суседним стамбеним парцелама
зидана, максималне висине 2,0 m. На улазе у комплекс поставити капије, према
диспозицији на цртежу, уз напомену да се не могу отварати изван регулационе линије.
Сакупљање смећа: Комунални отпад одлагати у контејнере које треба поставити на
избетонираном платоу у оквиру парцеле. Контејнере организовано празнити од стране
надлежне комуналне службе.
Технички опис целине спортског дела комплекса
Планирани садржаји у целини фискултурних сала су: две сале, блокови са
свлачионицама, чисте и прљаве комуникације, кабинети, холови, оставе, санитарни
чворови, техничке просторије и други пратећи садржаји.
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Чиста висина нове хале је мин. 7,0 m.
Обликовање објекта је у складу са наменом.
Конструктивни систем нове сале је армирано-бетонски скелетни систем, са челичном
кровном конструкцијом. Завршна обрада крова је усклађена са потребама објекта
везаним за енергетску ефикасност.
На целини фискултурних сала ће се применити равни кровови (макс. нагиб 10О).
Спратност дела између две сале је П+1.
Фасада ће се урадити од квалитетних природних и вештачких материјала. При избору
боја употребити пастелне нијансе.

7. УСЛОВИ
КОЈИМА
СЕ
ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТИ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ЧИНЕ

У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/2015),
изградиће се рампа на улазу у објекат са дворишне стране.

8. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Унутар школског комплекса предвиђене су све превентивне мере заштите животне
средине у контексту унапређења и очувања природних ресурса.
Снабдевање водом ће се вршити из насељског водовода, a одвођење отпадних вода
изграђеном канализационом мрежом до реципијента. Сувишне атмосферске воде ће се
сакупљати отвореним каналима и одводити до реципијента.
За одлагање комуналног отпада предвиђени су контејнери које ће организовано
празнити надлежна комунална организација.
Предвиђено зеленило ће унапредити санитарно-хигијенске и амбијенталне вредности
школског комплекса.

9.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАШТИЋЕНУ
КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ

ОКОЛИНУ

ПРОСТОРНО

Мере заштите за заштићену околину просторно културно-историјске целине које могу
да се односе на конкретну локацију су везане за поштовање аутентичне урбане
матрице и регулације, очување форме и изгледа објеката дефинисаних волуменом,
конструкцијом, материјалима, бојом и декорацијом, као и за побољшање
инфраструктурне опремљености.
Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, као и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају
у коме је откривен.
За потребе издавања локацијских услова према обједињеној процедури потребно је
прибавити посебне услове Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
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10. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

ИНТЕРЕСА

ЗА

ЗАШТИТУ

ОД

Екстремне климатске вредности не утичу на изградњу објеката и организацију
простора.
Подручје спада у зону 7° МЦС скале, што треба имати у виду приликом пројектовања
објекта.
У циљу заштите од пожара све објекте пројектовати у складу са важећим законима и
прописима за ту област.
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TEHNIČKI OPIS
ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA ŠKOLSKE FIKULTURNE SALE
na kat. par. br. 2250, KO Bela Crkva
OPŠTI PODACI:
NARUČILAC:

JP Direkcija za izgradnju opstine Bela Crkva,
Proleterska br.2 Bela Crkva

OBJEKAT:

Školska fiskulturna sala

UVOD
Kao osnov za izradu projekta školske fiskulturne sale su korišćeni su sledeći dokumenti:
- informacija o lokaciji 353-26/2015-05 od 25.03.2015. godine, izdata od strane Odeljenja za urbanizam, privredu i
inspekcijeske poslove, opština Bela Crkva;
- tehničke karakteristike koje su bile sastavni deo tenderske dokumentacije JN br. 10/2015
- Urbanistički uslovi za lokacijsku dozvolu
- Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu br.367/3 od 05.05.2015.
URBANISTIČKA POSTAVKA
Parcela br.2250 KO Bela Crkva je deo starog jezgra grada, a u okviru zaštićene prostorno kulturno istorijske sredine
starog gradskog jezgra Bele Crkve. Deo je bloka br. 17 u kome su osim stambenih smešteni i javni objekti, kao i objekti
svrstani u kategoriju od vrednosti.
Na samoj parceli nalaze se osnovna škola i sala.
Idejnim rešenjem predviđa se rekonstrukcija postojeće fiskulturne sale i gradnja nove sale
sa pratećim sadržajima, koji se zajedno povezuju u jednu celinu. Postojeći prateći sadržaji se ruše jer je njihova
sanacija i rekonstrukcija neisplativa i nefunkcionalna za novo rešenje.
Fiskulturne sale su namenjene dvema srednjim i jednoj osnovnoj školi.
Objekat je prizeman, osim u delu iznad ulaza ka ulici Jovana Cvijića, gde je zbog usklađenosti visina i izgleda objekta
ka ulici data visina u skladu sa salama. Ovaj prostor je iskorišćen za odlaganje rekvizita.
ARHITEKTONSKA POSTAVKA OBJEKTA
Objekat je izdignut u odnosu na teren za cca 15 cm. Objektu se pristupa preko dva glavna ulaza. Jedan je iz ulice
Jovana Cvijića, a drugi sa severne strane, a iz dvorišta osnovne škole. Omogućen je pristup invalidima preko rampe iz
dvorišta škole. U slučaju vanrednih situacija moguće je koristiti izlaz direktno iz sale ka ulici Jovana Cvijića.
Objekat je podeljen na tri funkcionalno – prostorne celine:
- postojeća mala fiskulturna sala
- novoprojektovana fiskulturna sala sa gledalištem
- prateći sadržaji
U objektu su planirani sledeći sadržaji:
blokovi sa svlačionicama, čistim i prljavim komunikacijama, kabineti, holovi, hodnici, ostave, sanitarni čvorovi, tehničke
prostorije i drugi prateći sadržaji.
Oblikovanje objekta je u skladu sa namenom.
Fasada je delimično obložena opekom, a delimično bojena bavalitom u belo. Dodatnu dinamiku na fasadi stvaraju
brisloleji koji se poljavljuju kao zaštita od sunca sa jedne strane i kao deo plastike fasade.

Rekapitulacija NETO površina
Neto površina postojeće sale koja se zadržava -prizemlje
Neto površina novoprojektovane sale i pratećih sadržaja- prizemlje
Neto površina prvog sprata
Ukupna neto površina objekta

(m2)
313.69 m2
1522.55 m2
63.05 m2
1899.29m2

Rekapitulacija BRUTO površina
Bruto površina postojeće sale koja se zadržava
Bruto površina novoprojektovane sale i pratećih sadržaja
Bruto površina sprata
Ukupna neto površina objekta

(m2)
329.83 m2
1628.69 m2
75.00 m2
2033.52 m2

HIDROIZOLACIJA
Za hidroizolaciju poda na tlu predviđen je Kondor 4 u 2 sloja. Hidroizolacija se polaže preko sloja mršavog betona
d=5cm.
Hidroizolacija mokrih čvorova izvodi se dvokomponentim visokofleksibilnim hidroizolacionim premazom na polimer
cementnoj osnovi u dva sloja. Po obimu prostorije izvodi se holker h=10cm, a u zoni tuša do visine 180cm.
UNUTRAŠNJA OBRADA OBJEKTA-PODOVI
Podovi fiskulturnih sala se oblaže sportskim podom sa podkonstrukcijom na gumenim podmetačima.
Podovi u vetrobranu, holu, ulaznim delovima, hodnicima, kabinetima se oblažu granitnom keramikom.
Podovi u sanitarnim čvorovima, slačionicama, tehničkim prostorijama, prostoriji za sportsku opremu se oblažu
keramičkim pločicama.
UNUTRAŠNJA OBRADA OBJEKTA-ZIDOVI
Svi zidovi su gletovani, pa bojeni poludisperzivnom bojom, a u kotlarnici i sali bojeni su i masnom bojom .
Zidovi kupatila i Wc-a oblažu se keramičkim pločicama 20cmx20cm, do visine od 150 cm, u zoni tuševa u punoj
visini prostorije.
UNUTRAŠNJA OBRADA OBJEKTA-PLAFONI
U delu objekta gde se nalaze kancelarije, ostave, svlačionice, toaleti planirano je postavljanje gipsanog spuštenog
plafona (Hmax=2.60m).
U novoprojektovanoj fiskulturnoj sali se ne postavlja spušten plafon već završnu obradu čini krovni pokrivač od
vatrootpornih sendvič metalnih panela sa termoizolazijom d=16 cm.
STOLARIJA
Unutrašnja stolarija je od PVC višekomornih profila sa ispunom od PVC panela, na sledećim pozicijama:
 Unutrašnja vrata svlačionica, toaleta, kancelarije, ostava.
BRAVARIJA
Objekat je rešen sa sledećim bravarskim pozicijama:
 merdevine za izlaz na krov
 čelično stepenište
 ograde

Fasadna aluminjumska bravarija predviđa se na sledećim pozicijama:
 Spoljašni portal na ulazu u objekat, kao i portal u vetrobranu.
 Prozori i portal na fasadi
 Unutrašnja vrata ka salama, izmedju hodnika i vrata u ostavi za smeštaj opreme.
Navedene pozicije uraditi prema specifikaciji opreme i opisu. Bravarske pozicije se premazuju AK zaštitom i boje dva
puta. Fasadna aluminjumska bravarija je od aluminijumskih poboljšanih profila završno obrađenih eloksiranjem sa
ispunom od niskoemisionog stakla, dvostruko zastakljenih sa termoprekidom, punjenje vazduhom,
KONSTRUKTIVNI SISTEM
Konstruktivni sistem objekta je AB skeletni sistem sa čeličnom krovnom konstrukcijom (rešetkasti nosači) u velikoj
novoprojektovanoj sali.
U postojećoj sali koja se rekonstruiše konstruktivni sistem je skeletni sa AB stubovima i gredama.
Konstruktivni sistem “aneksa” u kome su smešteni prateći sadržaji je skeletni sa AB pločom na koju se postavlja krovna
konstrukcija.
Stubovi sale se oslanjaju na temelje samce koji su povezani kontra gredama. Tribine su od prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata.
SPOLJNA OBRADA OBJEKTA – KROV
Završna obrada krova, tj. pokrivač je usklađen je sa potrebama objekta vezanim za energetsku efikasnost. Krovni
pokrivač – sistem “slagani” krov iznad postojeće hale i kao sendvič panel iznad novoprojektovane sale.
SPOLJNA OBRADA OBJEKTA – FASADA
Oblikovanje i završna obrada objekta je usklađena sa mestom i okolinom.
Fasadni zidovi su malterisani i bojeni fasadnim bojama, osim zidova obloženih opekom. Plastiku i dinamiku objektu
naglašavaju različite obrade fasade. Vertikalna artikulacija i horizontalna artikulacija postignuta je postavljanjem
brisoleja.
INSTALACIJE
U objektu su predviđene unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije, grejanja, ventilacije, telekomunikacija,
signalne i elektroenergetske instalacije, koje su predmet posebnih projekata.

