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У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи објеката (''Сл.гласник 
РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10–одлука ус, 24/11, 121/12, 42/13-одлука ус, 50/13-
одлука ус, 98/13- одлука ус, 132/14 и 145/15) доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

О одређивању ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ који ће руководити израдом пројекта:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ  ЦРКВЕНЕ  ПОРТЕ  РОЂЕЊА  ПРЕСВЕТЕ  БОГОРОДИЦЕ  У 
ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР.9382/4 КО ЗАЈЕЧАР, УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ 1

ИНВЕСТИТОР:
Српска Православна Црквена Општина Зајечар
Епархија Тимочка

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Андрија Дончев, дипл.инж.арх.
број лиценце: 200 1516 15
који поседује радно искуство у струци, као и лиценцу Инжињерске коморе Србије 
за израду одговарајуће техничке документације и који ће руководити израдом 
Урбанистичког пројекта.

Јул 2017.г.

  ''ТИМ ПРОЈЕКТ'' ЗАЈЕЧАР
ДИРЕКТОР

     _____________________________
  дир.Ксенија Вељковић, дипл.инж.грађ.

''ТИМ ПРОЈЕКТ'' ЗАЈЕЧАР



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ/
ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  КОМПЛЕКСА  СРПСКЕ  ПРАВОСЛАВНЕ  ЦРКВЕНЕ  ПОРТЕ 
РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ,
НА КП.БР.9382/4 КО ЗАЈЕЧАР, УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ 1

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи објеката (''Сл.гласник 
РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10–одлука ус, 24/11, 121/12, 42/13-одлука ус, 50/13-
одлука ус, 98/13- одлука ус, 132/14 и 145/15) издаје се следећа изјава:

ИЗЈАВА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА
У ТОКУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Решењем  Директора  ''ТИМ  Пројект''  Зајечар,  одређен  сам  за  одговорног 
урбанисту  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ 
КОМПЛЕКСА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ  РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ, КП.БР.9382/4 КО ЗАЈЕЧАР, УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ 1

На основу урађеног Урбанистичког пројекта,

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да  је  Урбанистички  пројекат  за  уређење  и  изградњу  комплекса  Српске 
Православне Црквене порте Рођења Пресвете Богородице у Зајечару, на кп.бр. 
9382/4 КО Зајечар, ул.Тимочке буне 1, урађен у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи објеката (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10–
одлука  ус,  24/11,  121/12,  42/13-одлука  ус,  50/13-одлука  ус,  98/13-  одлука  ус, 
132/14 и 145/15)

Јул 2017.г.

  ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

Андрија Дончев, дипл.инж.арх.
број лиценце: 200 1516 15
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Б.I - ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта

Правни основ
Урбанистички  пројекат  (у  даљем  тексту:  Пројекат)  се  израђује  на  основу 
иницијативе наручиоца који је инвеститор и носиоц права на земљишту. Израђује 
се  за  потребе  уређења  и  изградње  комплекса  Српске  Православне  Црквене 
порте  Рођења  Пресвете  Богородице  у  Зајечару,  на кп.бр.9382/4 КО  Зајечар, 
ул.Тимочке буне 1, са уређењем постојећег окружења и изградњом објеката и 
паркинг простора. Захваћена је катастарска парцела бр. 9382/4 КО  Зајечар на 
којој  је  носилац  права  на  земљишту  Српска  Православна  Црквена  Општина 
Зајечар Епархија Тимочка.
Урбанистички пројекат се израђује  у  складу са чл.60.,  61.,  62. и 63.  Закона о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10–одлука ус, 
24/11,  121/12,  42/13-одлука  ус,  50/13-одлука  ус,  98/13-  одлука  ус,  132/14  и 
145/15),  Генералним  урбанистичким планом  града  Зајечара  (''Сл.лист  града 
Зајечара'',  бр.15/12),  Правилником  о  општим  правилима  за  парцелацију, 
регулацију  и  изградњу  (''Сл.гласник  РС'',  бр.22/15),  Пројектним  задатком 
инвеститора (прилог) бр.16 од 15.04.2016.г. и Информацијом о локацији издатој 
од стране Градске управе Зајечар IV/04 бр.353–20/2015 од 19.03.2015.г.

Плански основ
Урбанистички  пројекат  представља  даљу  разраду  постојећег  важећег  плана 
шире просторне целине Генерални урбанистички план града Зајечара (''Сл.лист 
града  Зајечара'',  бр.15/12)  пошто  за  конкретну  локацију  не  постоји  директан 
урбанистички  план који  дефинише правила  уређења и  грађења за  захваћено 
подручје, па ће овај Урбанистички пројекат бити Урбанистичко-технички документ 
за спровођење планског документа ГУП-а и урбанистичко-архитектонску разраду 
локације. ГУП  града  Зајечара  (''Сл.лист  града  Зајечара'',  бр.15/12) је  плански 
основ за израду урбанистичког пројекта.

2. Обухват урбанистичког пројекта

Границу  захваћеног  подручја  пројекта  представљају  границе  постојеће 
катастарске  парцеле  кп.бр.9382/4 КО  Зајечар,  на  којој  је  комплекс  Српске 
Православне  Црквене  порте  Рођења  Пресвете  Богородице  у  Зајечару,  у 
ул.Тимочке буне 1.
Захваћено  подручје  урбанистичког  пројекта  има  правоугаону  форму у  правцу 
север -југ.

Границе захвата су следеће:
- на  северу: граница  захвата  почиње  на  крајњем  северозападу,  на  тромеђи 
кп.бр.9382/1, 11127 и 11131 и наставља ка истоку до тромеђе са кп.бр.9383 и 
11127 и скреће у правцу југа
- на истоку: граница продужава међном границом са кп.бр.9383 све до тромеђе 
са кп.бр.9383 и 9384 и скреће ка западу
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- на југу: граница продужава међном границом са кп.бр.9384 све до тромеђе са 
кп.бр.9384 и 11131 и скреће ка северу
- на западу: граница продужава међном границом са кп.бр.11131 све до тромеђе 
са кп.бр.11131 и 9382/2, па даље ка истоку, ка северу и западу међним линијама 
кп.бр.9383/2 све до северне тромеђе са кп.бр.11131 и 9382/2, па даље ка северу 
све до почетне тачке, тромеђе кп.бр.9382/1, 11131 и 11127.

Границе  захваћеног  подручја  Урбанистичког  пројекта  детаљно  су  обрађене  у 
графичком прилогу бр.1 ''Регулација и нивалација''

Локација
Предметни комплекс се  налази  поред главне градске саобраћајнице ул.Николе 
Пашића у централној зони која повезује центар града са излазом из Зајечара ка 
приградским насељима и градовима Бољевац и Параћин. На локацији постоји 
комплекс Српске Православне Црквене порте Рођења Пресвете Богородице.

Постојећи  комплекс  је  на  северу  омеђен  градском  улицом  Николе  Пашића 
(11127),  земљиштем основне школе Љубе Нешића на истоку (9383),  на југу и 
западу  земљиштима  градских  улица  Милоша  Великог  (9384)  и  Тимочке  буне 
(11131)  и  на  северозападу  земљиштем  привредног  друштва  за  дистрибуцију 
електричне енергије ''Југоисток'' доо Ниш са објектом трафостанице ТФ 0,4/10кВ 
на кп.бр.9382/2.
Будући да је постојећа грађевинска парцела изграђена, иста је и сада комунално 
опремљена  електроинсталацијама,  водоводом  и  канализацијом.  На  тај  начин 
постоји могућност  да се и будући  планирани објекти и садржаји прикључе на 
постојећу мрежу електроинсталација и инфраструктуре,  у  складу са условима 
надлежних органа.

3. Услови изградње (минимална површина грађевинске парцеле, минимална 
ширина  грађевинсек  парцеле,  намена,  регулација  и  нивелација,  приступ 
локацији, начин решења паркирања и остали специфични услови изградње)

Површина грађевинске парцеле је 44ара65м2.
Напомена:  У  ширем  подручју,  уз  предметну  локацију,  у  ул.Тимочке  буне  6, 
кп.бр.9306,  је  парцела  са  наменом  за  потребе  Српске  Православне  Цркве 
Епархије Тимочке површине 14ара62м2.

Ширина грађевинске парцеле је 57,10м у ул.Николе Пашића.

Намена локације
Локација је  примерена намени  Српске Православне порте  изабрана  почетком 
19.века на којој комплекс егзистира. Постоје подаци да је у непосредној близини 
постојала Црквена порта и пре 19.века.
Локација је у подручју богатом садржајима који се по намени и урбанистичким 
параметрима  издвајају  као  објекти  уже  централне  зоне  града  (екстра  зона). 
Закључује се да се у овој зони и даље може одредити намена простора у складу 
са  ГУП-ом у  категорији  Српске  Православне  Цркве. Како на  локацији  постоји 
комплекс,  инвеститор  је  изразио  потребу за  уређењем  постојећег  комплекса, 
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уређењем  простора  и  изградњом  нових  објеката,  на  постојећој грађевинској 
парцели, са постојећом наменом СПЦ. Сви објекти и садржаји који се планирају 
на  локацији  ће  бити  у  складу  са  доминантном  наменом  објеката верског 
карактера.

Програмске поставке
Основне  смернице  за  израду  Урбанистичког  пројекта  дате  су  од  стране 
инвеститора,  у  оквиру  Пројектног  задатка. Повод  за  израду  Урбанистичког 
пројекта  биле  су  новонастале  потребе  за  изградњом  нових  садржаја  у 
постојећем комплексу Српске  Православне  Црквене  порте  Рођења  Пресвете 
Богородице  и  архитектонско-естетским  обликовањем  истог,  па  се  приступа 
изради Урбанистичког пројекта. Детаљније ће се дефинисати делови простора са 
новим објектима, објектима пратећих садржаја и слободних површина.
Будући  да се локација Урбанистичког  пројекта налази на територији која  није 
покривена  урбанистичким планом нижег  реда  већ  Генералним урбанистичким 
планом  града  Зајечара  који  не  дефинише  правила  уређења  и  грађења  за 
постојећу  грађевинску  парцелу,  за  захваћено  подручје  ради  се  Урбанистички 
пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације који ближе дефинише 
планиране  намене,  у  оквиру  планом  дефинисаних  компатибилности,  правила 
уређења и грађења.

Режим коришћења земљишта
-  кп.бр.9382/4 КО Зајечар,  је градско грађевинско земљиште у својини Српске 
Православне Цркве Епархије тимочке, земљиште под зградом и другим објектом 
и уз зграду и други објекат, површине 44ара65м2. Земљиште под зградама:

бр.1 површине 277м2 храм - пре доношења прописа,
бр.2 и 4 површине (19+16)м2 чине јединствену целину,

има одобрење за изградњу (прилог)
бр.3 површине 23м2 изграђен пре доношења прописа,
улазно степениште Харма са надстрешницом

(надстрешница 5,0м2, са степеништем укупно 23м2)
Сви објекти су у функцији Српске Православне Цркве.

Анализом   ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА   на локацији је затечено следеће:
- објекат бр.1 Храм, П+1, специфичне спратне висине
- објекат бр.2 и 4 помоћни објекат у функцији храма, горионик, П+0
- објекат бр.3 звоник, П+4
- улазно степениште Храма са надстрешницом
- пешачке и пешачко колске стазе и платои
- ограда око комплекса са пешачким и колским капијама
- парковске и рефлекторске светиљке
- чесма
- ревизиона окна, водоводна окна, прикључци на градски водовод, канализацију 
и електроинсталације, стара шахта за бунар
- урбани мобилијар (клупе, огласне табле, преградци/носачи за бицикле)
- зеленило, украсно шибље, листопадна и четинарска стабла
- санитарне мобилне кабине
- простор са контејнерима за прикупљање отпада
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- групе за седење и пешачење у јужном делу парцеле, уз ул.Милоша Великог, 
ван ограде, са делом фонтане и дрвеним мостићем

Планирана  ДОГРАДЊА  ОБЈЕКАТА,  ИЗГРАДЊА  НОВИХ  ОБЈЕКАТА, 
Н  АДСТРЕШНИЦ  Е  ,  ПЛАТОА,  ЧЕСМЕ,  ОЗАКОЊЕЊЕ  ПОСТОЈЕЋИХ,   
ПОСТАВЉАЊЕ УРБАНОГ   МОБИЛИЈАРА,  ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА,    ИЗГРАДЊА   
ИГРАЛИШТА,  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И    РЕВИТАЛИЗАЦИЈА    ПОСТОЈЕЋИХ   
ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА И   ОСТАЛО  :
-  објекат  бр.1,  остаје  у  постојећим  димензијама  и  намени,  могућа  је 
реконструкција
-  објекат  бр.2  и  4,  остаје  у  постојећим  димензијама  и  намени,  могућа  је 
реконструкција
-  објекат  бр.3,  остаје  у  постојећим  димензијама  и  намени,   могућа  је 
реконструкција
- улазна надстрешница Храма са степеништем, остаје у постојећим димензијама 
и намени, могућа је реконструкција, озакоњење
 - објекат бр.5, изградња продавнице
- објекат бр.6, изградња надстрешнице
- објекат бр.7, изградња чесме са групом за седење
- објекат бр.8,  уређење меморијалног парка са крстом, стазом, оградицом, 
плочом/  ама   са натписима  
-  објекат  бр.9,  изградња Епархијског  духовног  центра (у  њему ће бити,  у 
подрумском  делу,  главна  група  санитарног  чвора  за  посетиоце,  са 
кабинама за особе са инвалидитетом и прописаним прилазима из порте)
- објекат бр.10, изградња надкривеног паркинга/ гараже
- објекат бр.11, изградња Православног обданишта
- објекат бр.12, изградња санитарног чвора и заштитног зида, реконструкција 
платоа за контејнере
- простор бр.13, уређење дечијег парка са играчкама, игралиштима и групама 
за седење 
-  простор  бр.14,  уређење  и  реконструкција  постојећег  простора  у  наменски 
паркинг  за  сопствене  потребе инвеститора и  повремено за  посетиоце,  у 
јужном делу парцеле, ван ограде, са делом фонтане и дрвеним мостићем. Део 
фонтане и дрвени мостић остају у постојећим димензијама и намени,  могућа је 
реконструкција
- реконструкција постојећих стаза и платора и изградња нових   стаза  
-  светиљке,  постојеће  парковске  и  рефлекторске  и  постављање  нове 
рефлекторске, разводни ормани
-  надземни  хидранти  изградња  нових,  ревизиона  окна,  реконструкција  и 
изградња   нових,   релоцирање   и реконструкција шахте старог бунара
-  листопадна  и  четинарска  стабла,  трава,  парковско  шибље,  ревитализација 
постојећег и нови засади
- урбани мобилијар реконструкција постојећег и постављање   новог  
-  према  сваком  објекту  високоградње  и  у  целом  комплексу  (код  пешачких 
површина)  изградиће се  потребне  прописне  рампе  за  инвалидска  колица 
(нагиба, ширине и осталих детаља према прописима).

Урбанистичким  пројектом  задржава  се  постојећа  јединствена  урбанистичка 
целина, концепција и намена комплекса Српске Православне Цркве.
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Регулација и нивелација
Урбанистичка регулација
постављање  система  елемената  регулације: регулационе,  грађевинске и 
осовинске линије јавних саобраћајних површина (ове треће нису у обухвату УПа).

Регулацион  а     линија   комплекса je постављенa у односу на постојећу регулисану 
мрежу  саобраћајних површина и  то је  линија разграничења између површине 
предметне парцеле и градских улица Николе Пашића, Тимочке буне и Милоша 
Великог. Постављена је на међама парцеле према јавним површинама, парцеле 
бр.9382/4 према улицама на кп.бр.11127, 11131 и 9384, према графичком делу 1. 
''Регулација и  нивелација''
Грађевинск  а   линиј  а   комплекса  се поставља на  1,23м од  регулационе линије 
ул.Николе Пашића, на  4,02м код објекта бр.5 (северозападна тачка) и  на 1,81м 
код објекта бр.4 (југозападна тачка) од регулационе линије ул.Тимочке буне, на 
6,35м од регулационе линије ул.Милоша Великог. Грађевинска линија ка међи са 
кп.бр.9383 је на 2,50m од међе.
Грађевинске  линије  су  приказане  на  графичком  прилогу  ''1.  Регулација  и 
нивелација''.

Нивелација  комплекса је  уређена  у  постојећем  стању  одводњавањем 
површинских  вода преко  противпожарних  путева,  платоа,  колско  пешачких  и 
пешачких  комуникација уређених  бехатон  плочама,  слободним  падом  према 
риголама, зеленилу и улицама са мин.падом ип=1,5%,а све према нагибу терена. 
Нове  поплочане  површине  ће  бити  око  нових  објеката  и  нове  стазе 
функционално  повезане  са  постојећим  поплочаним  површинама, такође 
постављене слободним падом према риголама, зеленилу и постојећим платоима 
са мин.падом ип=1,5% према нагибу терена. Могуће је у каснијој фази изградње, 
код изградње уличне кишне канализације, са објеката високоградње спровести 
атмосферску подземну канализацију.
Елементи нивелационог решења су дати у графичком делу бр.1. ''Регулација и 
нивелација''

Приступ локацији
Прилази комплексу  су  постојећи  и  остаће  постојећи.  Из  ул.Тимочке  буне  у 
југозападном  делу  колско  пешачки  (две  пешачке  капије  и  велика  колско 
пешачка),  у  северозападном  колско  пешачки,  из  ул.Милоша  Великог  колско 
пешачка,  из  ул.Николе  Пашића  велика  пешачка  капија.  Постојеће  капије 
обезбеђују  све  потребне  врсте  прилаза:  пешачки,  колски,  економски, 
противпожарни.

Начин решења паркирања
У  јужном делу парцеле  предвиђен је паркинг  за 13 возила поред ул.Милоша 
Великог,  са  једним  паркингом  за  аутомобиле  особа  са  инвалидитетом  (са 
локацијом поред постојеће фонтане). Паркинг ће инвеститор користити наменски 
за сопствене потребе и за потребе посетилаца у време свечаности.
У централно источном делу парцеле предвиђен је надкривени паркинг/ гаража за 
5 возила, за сопствене потребе инвеститора.
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У целом комплексу на две локације моћи ће  да се паркирају истовремено  18 
возила,  у  једноредном паркирању (само наменски за  сопствене потребе и  за 
посетиоце).

Остали специфични услови изградње
* Удаљења планираних објеката од суседних објеката су: 
- објекат бр.5 од суседног објекта бр.3 је 4,22м
- објекат бр.10 од суседног објекта бр.1 је 5,41м
- објекти бр.9, 10 и 11 су изграђени у низу.
Остала међусобна удаљења објеката су већа од 5,00м.
* Удаљења планираних објеката бр.9, 10 и 11 од међе ка кп.бр.9383 је 2,50m. 
* бр.12 од источне 5,88м`, од јужне међе 6,35м`, изградња санитарног чвора ће 
бити на месту постојећих  WC  кабина, поред економског прилаза порти. На тој 
локацији је постојећи плато са контејнерима за смеће. Изградиће се заштитни 
зид висине 1,50м према меморијалном парку као санитарна и визуелна баријера 
између два простора.
*  бр.8,  меморијални  парк  ће  се  уредити  ниском  транспарентном  оградицом, 
стазом, крстом, плочом/ама са натписима
* бр.6, летњиковац/надстрешница 4,02м од западне међе, за окупљање верног 
народа, за свечаности на отвореном, предавања и остале активности. Изградиће 
се у западном делу парцеле, према граф.прилогу
*  бр.7,  чесма  са  групом  за  седење  ће  се  изградити  у  централном  делу, 
функционално повезана са просторима за окупљање народа
* бр.13,  уређење дечијег парка са играчкама, игралиштима и групама за седење. 

На основу реченог се закључује да је планорано уређење и изградња комплекса 
у  складу  са  параметрима  датим  у  Информацији о  локацији,  Генералном 
урбанистичком плану и Правилнику.

4. Нумерички показатељи (површине, индекс изграђености или индекс
            заузетости, спратност или висина, број паркинг места, проценат
            зелених површина и остали специфични услови изградње)

Површине нових објеката   (бруто површине)  
- бр.5 55,30м2
- бр.6 27,46м2 (површина заузећа је 64,00м2)
- бр.9 328,15м2; развијена бруто површина 591,35м2
- бр.10 80,30м2
- бр.11 215,30м2; развијена бруто површина 392,05м2
- бр.12 9,02м2
Површина објекта за озакоњење
- улазна надстрешница Храма са степеништем

5,00м2 –надстрешница, 23м2 укупно са степеништем

Изграђеност  парцеле ће  бити  (планирани  објекти 
(55,30+27,46+328,15+263,20+80,30+215,30+176,75+9,02)  +  постојећи  објекти 
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(277,00+44,90+19,00+23,00х5+16,00+5,00))м2  =1.632,38м2  па  је  степен 
изграђености 0,37.

Заузетост  парцеле објектима  високоградње  је  1.092,07м2,  па  је  степен 
заузетости 24,46%.

Спратност објеката
- бр.5 П+0
- бр.6 П+0
- бр.9 П0+П+1
- бр.10 П+0
- бр.11 По+П+1
- бр.12 П+0

Паркинг места
капацитета 1  8 ПМ   на двема локацијама

Уређење дечијег парка са играчкама, игралиштима и групама за седење 
П= 757,10м2.

Зелене површине
Зеленило ће бити формирано у деловима парцеле.
П  зелених  површина ће  бити  1.307,91м2 (у  ову  површину  улази  и  површина 
дечијег парка са играчкама, пошто ће се стазе и платои у њему формирати од 
делова облица дрвета).
П  роценат   зелених површина   ће бити 29,29%.

Остали специфични услови изградње
Површина заузетости оградом и заштитом 119,80м2.
Постојеће пешачке површине и паркинг (према јавним површинама) 1.442,80m2, 
постојеће пешачке површине ван ограде уз јавну површину 184,18м2.
Ново изграђене пешачке површине 354,74m2.
Укупне колско пешачке површине (постојеће и проширене) 1.981,72м2.
Урбани мобилијар ће се постављати према правилима струке.

На основу реченог се закључује да је планорано уређење и изградња комплекса 
у складу са параметрима из Информације о локацији, Генералног урбанистичког 
плана и Правилника.

5. Начин уређења слободних и зелених површина

Црквене порта је парковски уређена слободним површинама и зеленилом.

Слободне површине
Постојеће стање:
На локацији постоје парковски уређене пешачке и пешачко колске стазе и платои 
бехатон  плочама,  ревизиона  окна,  водоводна  окна,  прикључци  на  градски 
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водовод и електроинсталације, стари бунар, мала чесма, паркинг, постављен је 
урбани мобилијар (клупе, огласне табле, преградци/носачи за бицикле, корпе за 
отпад).  У  економском  делу  постоје  санитарне  мобилне  кабине  и  простор  са 
контејнерима  за  прикупљање  отпада.  У  јужном  делу  парцеле, уз  ул.Милоша 
Великог, ван ограде, постоје групе за седење и пешачење, са делом фонтане и 
дрвеним мостићем.

Планирано стање:
Око  свих  нових  објеката  ће  бити  израђене  пешачке  стазе,  функционално 
повезане  са  осталим  пешачким  комуникацијама  и  објектима  високоградње, 
према  графичком  прилогу.  Према  сваком  објекту  високоградње  и  у  целом 
комплексу (код пешачких површина) изградиће се потребне прописне рампе за 
инвалидска  колица  (нагиба,  ширине  и  осталих  детаља  према  прописима). 
Извршиће се реконструкција постојећих стаза и платоа и изградња нових делова 
колско  пешачких  површина. Извршиће  се  уређење  меморијалног  парка  са 
крстом,  стазом,  оградицом,  плочом/ама са  натписима,  уређење  игралишта  и 
групаме за седење, уређење паркинга,  изградња чесме са групом за седење, 
изградња заштитног зида поред објекта санитарног чвора, реконструкција платоа 
за  контејнере,  надземни хидрант,  ревизиона  окна,  реконструкција  и  изградња 
нових,  релоцирање  и  реконструкција  старе  шахте  бунара,  урбани  мобилијар 
реконструкција  постојећег  и  постављање  новог.  У  јужном  делу  парцеле, уз 
ул.Милоша Великог,  ван ограде,  формираће се паркинг  за сопствене потребе 
инвеститора и повремене посетиоце, док ће фонтана и дрвени мостић остати у 
постојећем стању.

Зелене површине
Постојеће стање:
Црквена  порта  је  парковски  уређена,  највећу  површину  зеленила  заузимају 
травнате  површине  са  лишћарским  врстама,  једним  четинаром,  украсним 
шибљем и цветним засадима. Стара стабла липе, дивљег кестена и jaвора (6 
ком.) су у централном делу дворишта поред колско пешачких површина висине и 
до 15,00м. Остала лишћарска стабла која се налазе на планираним локацијама 
објеката високоградње су млађе саднице (9 ком.).
Планирано стање:
Посебна површин је и површина дечијег парка са играчкама и клупама.
Остале зелене површине су парковске. С обзиром на старост и величину старих 
стабала која поред декоративности имају и санитарно хигијенску функцију, биће 
сачувана.
За млађа стабла треба имати у виду да се могу пресадити на одговарајућем 
месту  на  парцели  (у  Дечијем  парку,  поред  летњиковца,  комплекса  чесме  са 
групом за седење или на делу паркиралишта).
*  У  северозападном  делу  парцеле  зелена  површина  ће  се  уредити  израдом 
Дечијег парка, постављањем дечијих парковских играчака, групама за седење, 
према  накнадној  докуменацији  (у  дечијем  парку  са  играчкама  ће  се  стазе  и 
платои у њему формирати од делова облица дрвета).
* У југоисточном и источном делу парцеле, уз ограду према  основној школи, у 
земљаном  појасу,  засадиће  се  зимзелана/четинарска  жива  ограда  (Thuja, 
Chamaecyparis  и  сл.),  нарочито  наспрам  санитарног  чвора,  као  визуелна  и 
санитарно хигијенска баријера.
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* Све зелене површине на локацији ће бити уређене композиционо парковским 
зеленилом  и  то:  парковском  травом,  украсним  шибљем,  листопадним  и 
зимзеленим дрвећем, перенама и сезонским цвећем.
*  Сам  карактер  објеката  условиће  и  начин  обликовања  зеленила,  подизање 
зелених површина  биће у пејсажном стилу,  с обзиром да ће се ове површине 
третирати и за окупљање версног народа.
*  Kомбинацијом  врста  дрвећа  уз  засађивање  шибља  и  зеленог  покривача 
постићи ће се интересантан волумен у простору.
*  Осим естетске имаће и санитарно хигијенску функцију.
* Водиће се рачуна о следећем:
- Комбиновањем зеленила у групама постићи ће се разносврсност пејсажа
-  У  делу  зелених  површина  према  поплочаним  платоима  ће  се  формирати 
парковске целине са врстама чија ће се лепота огледати у облику и боји, тако да 
се постигне колорит за годишњи период, од пролећа до краја јесени.
- Предност ће се дати цветном материјалу,  коришћењем цвећа у свим његовим 
декоративним видовима. Високо растиње (дрвеће исл.) ће се садити тако да не 
заклања визуре са прилазног платоа и саобраћајница, већ у дубини парцеле.
- Цветњаци ће се формирати унутар зеленила, могу имати оригиналан облик.
-  Kористиће  се  „перене“–трајнице  (вишегодишње  биљке)  у  комбинацији  са 
једногодишњим (сезонским) цвећем.
-  Уз пешачке комуникације а да не заклањају објекте, засена ће се обезбедити 
садњом садница лишћара
- Саднице за садњу ће бити првокласне, расаднички однеговане, са формираним 
кореном-бусеном и крошњом. 
- Пречник стабла лишћарских врста ће бити најмање 3цм на прсној висини (прсна 
висина на 130цм од тла).
-  Удаљеност  садница  од  подземних  инсталација  ће  бити  према  условима 
институција.
- Димензије јама за садњу садница  лишћара 0,8x0,80x0,80м, док  су димензије 
јама украсног шибља 0,60x0,60x0,60м.
- Предвидеће се за свако стабло трајна заштита од механичких повреда.
*  Распоред и врсте планираног зеленила ће се прецизирати израдом пројекта 
пејзажног уређења.

6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

Организација саобраћаја
Површина и облик парцеле обезбеђују услове за различите видове активности и 
комуникација.  Комплекс  ће  бити  изграђен  према  условима  ЈП''Дирекција  за 
изградњу''  Зајечар  бр.06-597  од  20.05.2016.г.  која  је  задужена  за  одржавање 
општинских путева  која  нема посебних  услова  за  прикључак  с  обзиром да је 
ул.Тимочке буне у фактичком стању колско пешачка и не предвиђа се прилаз 
возилима  на  парцелу  сем  возила  за  сопствене  потребе  и  интервентним 
возилима. При изради су испоштовани општи услови и прописи.
Са  југозападног  прилаза  из  ул.Тимочке  буне  приступа  се  постојећем  колско 
пешачком  платоу  ширине  19,10м,  затим  око  Храма  постоје  поплочане 
комуникације  ширине  3,80;  4,80;  5,30;  6,10;  6,30м,  с  радијусима  кривина 
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приказаним у графичком прилогу.  На местима линије пролаза противпожарног 
возила унутрашњи радијуси кривине су 7,50м.
Поред  постојећих  објеката  у  комплексу  су  већ  обезбеђени  противпожарни 
путеви, који нису ужи од 3,50м` за једносмерну комуникацију. За нове објекте ће 
се  такође  користити  постојећи  путеви  за  ватрогасна  возила  који  ће  бити 
проширени:  централни колско пешачки пут  у правцу север југ  са унутрашњим 
радијусом кривина 7,50м за пролаз ватрогасних возила.
Економски  прилаз  објектима остаје  са  прикључком из  ул.Милоша  Великог,  за 
транспорт робе, прилаз ватрогасним возилима, путничким возилима, по потреби 
камионима.
Пешачки прилази објектима су са свих страна пошто је комплекс по приоритету 
намењен  пешачким  комуникацијама.  Према  сваком  објекту  високоградње  и  у 
целом комплексу (код пешачких површина) обезбедиће се потребне прописне 
рампе  за  инвалидска  колица  (нагиба,  ширине  и  осталих  детаља  према 
прописима).
Постојеће и нове површине платоа, пешачке и колско пешачке стазе јесу и нове 
биће  поплочане  бехатон  плочама  у  малтеру.  Преостале  површине  ће  се 
адекватно озеленити.
Елементи саобраћајног решења су дати у графичком делу 2.''Приказ саобраћаја''

Мрежа електроенергетских инсталација
Постојеће  стање: Објекат  Храма  је  прикључен  на  електродистрибутивну 
енергетску  мрежу  путем  постојећег  трофазног  бројила  3х230/400В,  10-40А, 
постоји  парковска  (6  канделабера)  и  рефлекторска  расвета  (4  стубна 
рефлектора) црквене порте и декоративна рефлекторска расвета фасаде Храма 
и  звоника).  У  непосредној  близини  је  трафостаница  ТФ  0,4/10  кВ.  Постоји  и 
улична расвета у ободним улицама.
Планирано  стање:  Биће  изграђено  према  условима  Електромреже  Србије, 
бр.8Y.1.1.0-Д.10.09-131387/1-16 ОД 30.05.2016.г.
Напон  на  који  ће  се  прикључити  објекат  је  0,40кВ,  фактор  снаге  0,95, 
полиестерски  орман  на  бетонском  стубу,  са  аутоматским  осигурачима  25А, 
надземним каблом сноп Х00-А 4х16мм2, на постојећем трофазном бројилу.
Прецизнији начин извођења ће се дати у току израде техничке документације, 
након прорачуна,  према условима и Правилнику о техничким нормативима за 
изградњу нисконапонских надземних водова.

Мрежа инсталација водовода и канализације
Постојеће  стање:  Напајање  водом  и  канализацијом:  постоје  већ  уредно 
изграђени  прикључци.  Водоводне  цеви  ПВЦ  Ø1ʺ  прикључене  на  водоводну 
мрежу у  ул.Николе Пашића на Ø150.  Постоји  баштенска чесма са  шахтом за 
водовод  у  порти  и  на  раскрсници  улица  Милоша  Великог  и  Тимочке  буне. 
Канализациони колектори у ул.Николе Пашића и ул.Тимочке буне Ø300. Шахта 
за канализацију је на раскрсници улица Милоша Великог и Тимочке буне. Постоји 
и  стари  баштенски  бунар.  На  локацији  постоји  електронски  систем заливања 
зеленила.
Планирано стање:  Могуће  је  урадити  реконструкцију постојећих или изградњу 
нових  система,  према  посебним  условима  ЈКП''Водовод''  бр.1300  од 
05.05.2016.г.,  израдом техничке документације  са прикључењем на водоводне 
цеви и канализациони систем у ул.Николе Пашића или Тимочке буне. Чесму је 
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могуће урадити на новој локацији у близини старе са прикључком у постојећој 
водоводној шахти. Постоји могућност да се постојећи бунар каптира и активира 
тако  што  ће  се  вода  цевима  довести  до  новопланиране  бунарске  кућице  са 
пумпом. Постојећи електронски систем заливања зеленила ће остати и даље у 
функцији.
Урбанистички пројекат је дефинисао и следеће: локације изворишта снабдевања 
водом (бунар и чесма у црквеној порти) и капацитет градске водоводне мреже, 
приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила. Графички прилози 2.''Приказ 
саобраћаја'' и 3.''Комунална инфраструктура са прикључцима''.

Одвод атмосферске воде: Kишни систем ће се регулисати у склопу постојећих и 
нових  поплочаних  површина,  нагибима  ка  риголама  и  зеленим  површинама. 
Напомена: Нема кишне канализације у ободним улицама. Најближа је у насељу 
Брковић Црни и ул.Војводе Путника до градске јаруге.

Мрежа телекомуникација
Прикључак и ТТ мрежу урадити према техничким условима издатим од ''Телеком 
Србија'',  Регија  Ниш,  Извршна  јединица  Зајечар  бр.7140-152397/3-2016  од 
05.05.2016.г.  Прикључак  извести  подземно  са  извода  у  ул.Тимочке  буне  дио 
прикључног ормана у Епархијском духовном центру. За инсталације у објектима 
израдити техничку документацију према прописима и стандардима.

Мрежа топловода
Грејање објеката  ће  бити  решено  централно  на  чврсто  гориво,  из  сопствене 
котларнице  из  објекта  Српске Православне  Цркве ул.Тимочке  буне  6,  или  са 
електричним котлом/котловима или индукционим котлом (грејачем) који се напаја 
електричном енергијом. Може да се уради и прикључак на постојећу прикључну 
шахту  градског  даљинског  грејања  у  ул.Доситејевој,  према  Предходној 
енергетској  сагласности  -техничким  условима  издатим  од  ЈКСП''Зајечар'', 
бр.Е01/241  од  13.05.2016.г.  Димензионисање  и  пројекат  урадиће  се  према 
прописима.

Мреже  инстлација  су  дате  у  графичком  делу  пројекта  3.''Комунална 
инфраструктура са прикључцима''.

7. Инжињерскогеолошки услови

У комплексу и околини постоје изграђени објекти који су скоро два века (Храм) и 
деценијама на овом терену са и даље стабилним конструктивним системом. У 
комплексу постоје и колско пешачке површине за лака и тешка возила (путничка, 
доставна возила и камионе) око петнаестак година које су и даље са стабилним 
конструктивним подсистемом. Инжињерскогеолошки услови тла дакле указују на 
могућност  изградње  нових  објеката  високоградње,  пешачких  стаза  и 
колскопешачких површина, с обзиром да су постојећи објекти у експлоатационом 
периоду и даље стабилни и у добром стању.
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8. Мере заштите животне средине

Мере заштите животне средине
Комплекс се мора  прикључити  на  потребну  инфраструктуру  чиме  ће  се 
обезбедити исправно коришћење простора у комплексу и заштита простора ван.
За  заштиту  простора  у  објектима  од  неповољног  утицаја  спољних  фактора 
примениће се све мере заштите према техничким прописима и нормативима.
За заштиту простора ван објеката морају се предвидети мере заштите од утицаја 
објеката и простора у објекту на животну средину.
У  комплексу  се  неће  складиштити,  набављати  и  продавати  отровне  и 
радиоактивне сировине и материјали и неће се производити ништа што је опасно 
по здравље околног становништва, што ће доводити до загађења воде, ваздуха 
или замљишта. 

Заштита од елементарних непогода
Објекти и  комплекс  ће  се обезбедити  од  елементарних  непогода,  избором 
стабилног конструктивног  система и  применом материјала који одговарају VIII 
сеизмичкој зони, системима одводњавања и материјалима према стандардима и 
прописима.

Заштита од пожара
Урбанистички  пројекат  је  усклађен  са  условима  МУП-а,  Сектора  за  ванредне 
ситуације,  Одељењам  за  ванредне  ситуације  у  Зајечару,  09/112/2  бр.217-1-
133/16 од 13.05.2016.г. Урбанистички пројекат је дефинисао следеће: локације 
изворишта снабдевања водом, бунар и капацитет градске водоводне мреже који 
обезбеђује  довољно  количине  воде  за  гашење  пожара,  удаљености  од 
изворишта до објеката, удаљеност између стамбене зоне, зоне објеката јавне 
намене и објекте специјалне намене Црквене порте, приступне путеве и пролазе 
за ватрогасна возила, радијусе кривина, безбедносне појасеве између објеката 
којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између 
објеката или њихово пожарно одвајање и могућности евакуације и спасавања 
људи.  Све  је  приказано  у  графичким  прилозима  ''Приказ  саобраћаја''  и 
''Комунална инфраструктура са прикључцима''.
Пројектом противпожарне заштите ће се ближе дефинисати сам начин одбране 
од пожара и који ће бити саставни део целокупне пројектне документаицје.

9. Мере заштите непокретних културних и природних добара

Подручје  је  у  централној  градској  зони,  у  комплексу  заштићеног  непокретног 
културног  добра  споменика  културе  Српског  Православног  Храма  Рођења 
Пресвете  Богородице  изграђеног  1834.г.,  у  суседству  заштићених  објеката 
основних  школа,  са  делатношћу  која  развија  и  развијаће  духовност  народа, 
културу, социјалне контакте и традицију. 
Израда урбанистичког пројекта је у складу са Решењем о утврђивању услова за 
предузимање мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Ниш 
бр.460/2  од  27.04.2016.г.  Изградиће  се  објекти  који  су  потребни  Епархији 
Тимочкој,  Српској  Православној  Цркви,  испоштовани  су  урбанистички  услови. 
Планирани  објекти  неће  угрожавати  Храм  нити  амбијенталне  вредности 
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простора у коме се налазе. Положајем и габаритима нових објеката неће бити 
заклоњене главне визуре ка Цркви. Нови објекти ће бити изграђени у северном 
делу  Црквене  порте,  близу  међе,  у  јужном  делу  се  неће  градити  објекти 
високоградње. Завршне висинске коте нових објеката ће бити ниже од коте венца 
на  Храму.  Форма,  архитектура  и  материјализација  нових  објеката  биће 
усаглашена са Храмом и звоником, с тим што нису копирани детаљи, већ је дат 
нови израз архитектури. Израда урбанистичког пројекта је у складу са Решењем 
о давању сагласности на Идејно решење за уређење и изградњу у комплексу 
Српске  православне  црквене  порте  Храма  Рођења  Пресвете  Богородице  у 
Зајечару, Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.981/2 од 23.08.2016.г.

10. Технички опис објеката и фазност изградње

Нови објекти ће имати следеће карактеристике:
• Kота приземља ће бити до +1,20м од коте поплочаног платоа 
• Главни улази у објекте ће бити са стране главних колско пешачких површина, а 
бочни са  секундарних. Објекти ће имати и надкривене тремове. Према сваком 
објекту високоградње и у целом комплексу (код пешачких површина) обезбедиће 
се потребне прописне рампе за инвалидска колица (нагиба, ширине и осталих 
детаља према прописима).
. Висина  главних  просторија  може  бити  и  до  6,00м,  уколико  се  због  намене 
просторија за то укаже потреба да се неке просторије уређују са галеријама за 
посетиоце,  па  би  се  главна  просторија  у  волумену  простиралау  висини  две 
етаже.
• Неће бити ограничења у оријентацији светлих отвора.
•  Kровови ће бити  двоводни и  сложени,  покривени црепом или неким другим 
адекватним материјалом. Kровови, функционално решење и изгледи објеката су 
приказани у графичком делу ''Идејна архитектонска решења објеката- лист 1'' и 
''Идејна архитектонска решења објеката- лист 2''
• Одводњавање  атмосферских вода са  кровова ће бити преко хоризонталних и 
вертикалних олучних цеви од бакарног или пластифицираног лима, као и остале 
опшивке и прозорски банци.
•  Завршне обраде фасада ће  бити  са  малтерисаним површина  које  ће  се 
штоковати  или бојити  фасадексом,  са могућим деловима обложеним каменим 
плочама, дрветом и мермерпластом. Фасаде ће моћи да се разиграју додатном 
пластиком и колоритним малтером.
• Спољна столарија ће бити од алуминијумских или дрвених профила.
. Постојећи и нови објекти и простори ће бити реконструисани и изграђени од 
материјала  који  су  заступљени  на  овом  простору,  камен,  дрво,  опека  са 
уклапањем у амбијент изграђених комплекса на локацији и у близини.
•  Објекти  и  изглед  чесме  биће  потпуно  у  духу  амбијента,  међусобно  ће  се 
ускладити са осталим објектима комплекса.
• Архитектура објеката може бити пројектована у савременом духу у складу са 
правилима струке и заштићеним амбијентом.
•  Објекти ће  се  пројектовати  са  стабилним  конструктивним  системом  од 
материјала који задовољавају важеће хигијенско-техничке стандарде у погледу 
термичке и хидро заштите.
•  Изградња објеката изводиће се у свему како је дато у графичком делу. 
Објекте пројектовати према правилима струке и правилницима.
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Реализација Урбанистичког пројекта је могућа у етапама, тј. могуће је уредити 
Црквену порту и изградити објекте постепено, према могућностима и захтевима 
инвеститора.

Изградња  продавнице,  летњиковаца,  надстрешнице/гараже  за  паркинг, 
санитарног  чвора,  Епархијског  духовног  центра  и  Православног  обданишта, 
реконструкције  и  озакоњења  постојећих  објеката,  спољна  уређења,  изградња 
чесме са групом за седење, уређење меморијалног парка, дечијег парка, стаза, 
поплочавања,  постављање  урбаног  мобилијара,  уређење  паркиралишта  и 
остало, могуће је реализовати етапно, по редоследу који ће бити у складу са 
могућностима и захтевима инвеститора.

Одговорни урбаниста,

Андрија Дончев, дипл.инж.арх.
број лиценце: 200 1516 15
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   Б.II - ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:
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  В – ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:
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    В.I – ПРИЛОЗИ И УСЛОВИ ИНСТИТУЦИЈА:
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  В.II – АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:
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ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  КОМПЛЕКСА  СРПСКЕ  ПРАВОСЛАВНЕ  ЦРКВЕНЕ  ПОРТЕ 
РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ,
НА КП.БР.9382/4 КО ЗАЈЕЧАР, УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ 1

ИНВЕСТИТОР: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ЗАЈЕЧАР ЕПАРХИЈА ТИМОЧКА

ПРОЈЕКАТ:                     УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ/
ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  КОМПЛЕКСА 
СРПСКЕ  ПРАВОСЛАВНЕ  ЦРКВЕНЕ  ПОРТЕ 
РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
КП.БР.9382/4 КО ЗАЈЕЧАР, УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ 1

МЕСТО: ЗАЈЕЧАР

БРОЈ ПРОЈЕКТА: 004/17

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА:                   ''ТИМ ПРОЈЕКТ'' ЗАЈЕЧАР

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Андрија Дончев, дипл.инж.арх.
број лиценце: 200 1516 15

РАДНИ ТИМ:            урбаниста Сузана Милошевић, дипл.инж.арх.
        број лиценце: 200 0250 03
        

саобраћај Биљана Рубежић, дип.инж.грађ.,
        број лиценце: 202 0342 03

        Лидија Петковић -Нинић, дипл.инж.пејз.арх.

Јул 2017.г.

  ''ТИМ ПРОЈЕКТ'' ЗАЈЕЧАР
ДИРЕКТОР

     _____________________________
  дир.Ксенија Вељковић, дипл.инж.грађ.

''ТИМ ПРОЈЕКТ'' ЗАЈЕЧАР


