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1.0. Уводни део 
1.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 

Повод  - Урбанистички пројекат се ради по захтеву инвеститора Немање Чекрлић, ''PDN 

Petrol'' д.о.о. Краљево, власника катастарске парцеле бр.2527/3 КО Ушће,  као обавеза 

на основу Информације о локацији број:350-1-140/2012-VI од 25.10.2012. године, 

издате од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 

делатности Градске управе града Краљева. 

Катастарска парцела бр. 2527/3 КО Ушће, обухваћена је Просторним планом града 

Краљева бр.011-1/2010-02 од 11.03.2011. године (''Сл. Лист града Краљева'' бр.7/2011) 

и Просторним планом подручја посебне намене хидроелектрана на Ибру (''Сл. Гласник 

РС'' бр.58/12). На предметној локацији је могућа изградња бензинске пумпе уз 

претходно испуњене потребне услове, који важе за изградњу објеката јавне намене. 

Уредбом о утврђивању Просторниг плана подручја посебне намене хидроелектрана на 

Ибру (''Сл. Гласник РС'' бр.58/12) дефинисана су правила за изградњу станица за 

снабдецање моторних возила горивом уз државне путеве првог и другог реда. 

Станица за снабдевање моторних возила горивима је објекат који је по својој функцији 

пратећи садржај пута и обухвата површине и зграде за снабдевањ горивом и друге 

услуге које су у вези са потребама возила и возача. 

Станица за снабдевање моторних возила горивом граде се на начин одређен техничким 

прописима о изградњи ових објеката као и о ускладиштењу и претакању горива. 

Критеријум за изградњу ових објеката су саобраћајни, просторно урбанистички, 

критеријум квалитета животне средине и остали. 

Просторним планом града Краљева бр.011-1/2010-02 од 11.03.2011. године (''Сл. Лист 

града Краљева'' бр.7/2011) дефинисана су правила за објекте јавне намене. 

Објекти јавне намене су објекти за које се утврђује општи интерес и потребно их је 

дефинисати израдом урбанистичких пројеката на подручјима где није предвиђена 

израда урбанистичке документације. У ову категорију објеката, поред осталих, сврстане 

су и бензинске пумпе (у насељима по рангу центара и на државним путевима првог и 

другог реда). 

 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је стварање планских услова којим ће се 

прецизније дефинисати правила уређења и правила грађења у складу са планом вишег 

реда, односно планирана диспозиција, врста и намена објекта, техничке 

карактеристике, услови и стандарди градње у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

  

1.2. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је: 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исп.64/10-УС, 

24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је: 

 Просторни план града Краљева бр.011-1/2010-02 од 11.03.2011. године (''Сл. 

Лист града Краљева'' бр.7/2011); 

 Просторни план подручја посебне намене хидроелектрана на Ибру (''Сл. Гласник 

РС'' бр.58/12) 

 

1.3. Граница и обухват Урбанистичког пројекта 

Границом Урбанистичког пројекта обухваћена је катастарска парцела бр. 2527/3 КО 

Ушће, на којој је планирана изградња објекта бензинске пумпе, у власништву 

инвеститора и део путног појаса државног пута IБ реда број 22 за уливно изливне траке 

код стационаже км 420+057,11 са леве стране правца у расту стационаже, тј. У смеру 

Краљево-Рашка, у складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве. 
 

1.4. Достављена и прибављена документација 
За потребе израде Урбанистичког инвеститор је прибавио потребну документацију од надлежних 

институција а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 

72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), која је састави део Урбанистичког пројекта 

(документација) и  то:   
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 Информација о локацији бр.350-1-140/2012-VI од 25.10.2012. године, издата од 

Града Краљево, Градске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне делатности, 

 Обавештење ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ VIII бр.953-8867/15-4 од 19.05.2015. године, 

 Сагласност ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ VIII бр.953-8867/15-6 од 04.09.2015. године, 

 Мишљење АД ''НОВИ ПАЗАР ПУТ'' бр.1569 од 02.04.2015. године, 

 Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за 

ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, под 07/18 

бр.217-2605/14 од 14.05.2014. године, 

 Елаборат за добијање сагласности за изградњу станице за снабдевање моторних 

возила горивима на к.п.бр. 2527/3 КО Ушће, на коју је дата сагласност 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне 

ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, под 07/18 бр. 217-2605/14 

од 14.05.2014. године, 

 Мишљење ЈВП ''Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, РЈ 

''Западна морава'' Чачак, 07 број:3657/3 од 14.07.2015. године, 

 Решење Министарства пољопривреде и заштитр животне средине број:464-01-

00035/2014-10 од 28.07.2014. године, 

 Обавештење Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 

инфраструктуру, инт.бр.2753-2 од 29.08.2012. године и инт.бр.883-2 од 

18.03.2013. године,   

 Катастарско топографски план за катастарску парцелу бр. 2527/3 КО Ушће, 

 Идејно решење за изградњу,   

 Технички услови ЈП ''Водовод'' Краљево, бр.2394/1 од 24.08.2015.године, 

 Технички услови ЕПС ЕД ЕЛЕКТРОСРБИЈА, Електродистрибуција Краљево, Погон 

Рашка, бр.11/013/2015 од 23.01.2015.године, 

 Технички услови Предизећа за телекомуникације Телеком Србија, ИЈ Краљево, 

бр.357725/2 ММ од 30.11.2012. године, 

 Потврду Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности 

Краљево, бр.956-01-15/2014 од 10.03.2014. године 
 

1.5. Катастарско-топографски план 

За потребе израде Урбанистичког пројекта урађен је катастарско – топографски план, за 

к.п.бр. 2527/3 КО Ушће, од стране ''GEOSYSTEM'' д.o.о, Друштво за пројектовање, 

инжињеринг и консалтинг, Београд, П.Ј. Краљево, који је оверен од стране Републичког 

геодетског завода – Службе за катастар непокретности општине Краљево, као и 

геодетски снимак шире локације са постојећом саобраћајном и комуналном 

инфраструктуром. 

 

2.0. Постојеће стање и услови планирања 
2.1. Постојеће стање изграђености предметне локације 

Локација, катастарска парцела бр. 2527/3 КО Ушће, није изграђена. 

Терен на коме ће се поставити резервоари за течни нафтни гас, бензине и дизел горива 

са пратећом опремом је стабилан са благим падом од магистралног пута према реци 

Ибар,  и исти није угрожен поплавама. 
У овом делу постојећи профил пута је реконструисан а инвеститор је прибавио 

сагласност ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ за изградњу уливно/изливне траке за укључење на 

државни пут ИБ реда број 22, код стационаже км 420+057,11 са леве стране правца у 

расту стационаже, тј. у смеру Краљево-Рашка, у складу са Референтним системом 

Републичке дирекције за путеве.  
  

2.2. Постојеће стање комуналне инфраструктуре 

2.2.1. Снабдевање водом и одвођење употребљених и површинских вода 

На локацији се не налазе канализациони отвори, јаме и отворени канали за каблове и 

цевоводе. 

Вишак атмосферских падавина, које терен не упије, тренутно се природним падом 

сливају са локације јер не постоји атмосферска канализација. 
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2.2.2. Снабдевање електричном енергијом 

Изнад предметне локације не пролазе електроенергетски водови а испод терена нема 

подземних електроводова и других инфраструктурних и комуналних инсталација. 

За укључење планираног објекта, потребно је израдити пројектну документацију у свему 

према Техничким условима за израду техничке документације, које је инвеститор 

прибавио од надлежне службе ЕПС ЈП ''Електросрбија'' Краљево.  

 

2.2.3. Снабдевање топлотном енергијом 

Локација није опремљена никаквим системом грејања. 
 

2.3. Условљеност из урбанистичке документације 

Катастарска парцела бр.2527/3 КО Ушће обухваћена је Просторним планом града 

Краљева бр.011-1/2010-02 од 11.03.2011. године (''Сл. Лист града Краљева'' бр.7/2011) 

и Просторним планом подручја посебне намене хидроелектрана на Ибру (''Сл. Гласник 

РС'' бр.58/12). На предметној локацији је могућа изградња бензинске пумпе иу 

претходно испуњене потребне услове, који важе за изградњу објеката јавне намене. 

Уредбом о утврђивању Просторниг плана подручја посебне намене хидроелектрана на 

Ибру (''Сл. Гласник РС'' бр.58/12) дефинисана су правила за изградњу станица за 

снабдецање моторних возила горивом уз државне путеве првог и другог реда (поглавље 

4.3.5) 

Станица за снабдевање моторних возила горивима је објекат који је по својој функцији 

пратећи садржај пута и обухвата површине и зграде за снабдевањ горивом и друге 

услуге које су у вези са потребама возила и возача. Граде се на начин одређен 

техничким прописима о изградњи ових објеката као и о ускладиштењу и претакању 

горива. 

Критеријуми за изградњу ових објеката су саобраћајни, просторно урбанистички, 

критеријум квалитета животне средине и др. 

Забрањена је локација ових објеката у подручју појаса водозаштите и изнад водоносних 

слојева (подземних изворишта), близу водотока и заштићених природних добара 

(изузетно уз посебне сагласности надлежних институција за ову област). 

Обавезни су засади високог растиња-тампон зона, око ових објеката ради смањења аеро 

загађења и буке. 

За изградњу ових објеката обавезно је прибављање услова управљача пута и 

противпожарни уислови. 

Просторним планом града Краљева бр.011-1/2010-02 од 11.03.2011. године (''Сл. Лист 

града Краљева'' бр.7/2011) дефинисана су правила за објекте јавне намене. 

Објекти јавне намене су објекти за које се утврђује општи интерес и потребно их је 

дефинисати израдом урбанистичких пројеката на подручјима где није предвиђена 

израда урбанистичке документације. У ову категорију објеката, поред осталих, сврстане 

су и бензинске пумпе (у насељима по рангу центара и на државним путевима првог и 

другог реда). 
 

3.0. Планирано решење 
3.1. Основни подаци о локацији и објекту 

Локација, катастарска парцела бр. 2527/3 КО Ушће, на којој се планира изградња 

бензинске станице је у власништву инвеститора. Налази се на магистралном путу- 

државни пут ИБ реда број 22 , деоница Краљево-Рашка, у Ушћу. 

Парцела није неизграђена. Терен је стабилан са благим падом од магистралног пута 

према реци Ибар и није угрожен поплавама, тако да ће се највећи део објекта и 

уређења локације радити у насипу. Из тог разлога планирана је изградња потпорног 

зида чији ће подаци (дужина, ширина, дубина фундирања, висина и др.) бити дати у 

главном грађевинском пројекту. 

Планирано је постављање два двокоморна подземна резервоара за складиштење 

нафтних деривата (2х25м3) са по две коморе за течна горива (дизел D2, Евродизел, 

бензин BMB95,  бензин BMB98), једног подземног резервоара за складиштење течног 

нафтног гаса (TNG-a) запремине 30м3. За утакање горива у моторна возила планирано је 

постављање једног мултиплекс аутомата (1+1) за брзо утакање Евродизеле, два 

мултиплекс аутомата (4+4) за бензине, дизел горива и TNG-a. Планирана је изградња 

продајног места за боце са пропан-бутаном, продајног објекта бензинске станице са 

присупним саобраћајницама и настрешницом, као и пратеће машинске и електро 

инсталације за потребе бензинске станице. 
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Кретање возила омогућено је у једном смеру, окретницом, у свему према Правилнику о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 

возила у близини објекта повећаног ризика од пожара. 

Рерзервоари за нафтне деривате биће двокоморни са двоструким плаштом, укупне 

запремине V=2 х 25м3, израђени према SRBS M.Z3.014, а имаће коморе за складиштење 

моторних горива, и то:  

 Резервоар:  R1 - запремине 25м3, за Евродизел 

 Резервоар:  R2 - запремине 25м3, за дизел D2 

 Резервоар:  R3 - запремине 25м3, за бензин BMB 95 

 Резервоар:  R4 - запремине 25м3, за бензин BMB 98 

 Резервоар:  R5 - запремине 30м3, за TNG 

За утакање горива у моторна возила планирани су следећи аутомати: 

- Мултиплекс аутомат (1+1),     (Евродизел) 

- Мултиплекс аутомат (4+4),     (D-2, Евродизел, BMB 95, TNG) 

- Мултиплекс аутомат (4+4),     (BMB 95, BMB 98, Евродизел, TNG) 

Резервоари за течна горива се постављају у зеленој површини а део са прикључцима ће 

се налазити на острву, поред аутомата за дизел гориво. Подземни резервоар за TNG 

капацитета 30м3 предвиђен је у зеленој површини, јужном делу парцеле, заштићен 

оградом потребне висине, на одстојању од 14,0м од резервоара за течна горива. 

На предметној локацији, од грађевинских објеката, планирани су: 

- Темељи подземних резервоара 

- Темељи пумпе и претакалишта за TNG 

- Острва са аутоматима за точење горива и шахтом за индиректно пуњење 

резервоара 

- Надстрешница над аутоматима за точење горива и TNG-а 

- Продајни објекат је мултифункционалан и имаће пратеће садржаје, наплатно 

место за продају горива, продавницу, кафе ресторан, тоалете и пословни простор 

за особље. Објекат је ван зоне III угрожености од пожара тако да сви садржаји 

могу несметано функционисати без угрожавања безбедности. 

Од асфалтног пута окно најближег резервоара удаљено је 17,0м док је најближи аутомат 

за точење горива (аутомат за дизел и Евродизел) и шахт са прикључцима за индиректно 

пуњење удаљени 25,0м. Резервоар за TNG удаљен је 14,0м од најближег резервоара за 

течно гориво. 

За изградњу уливно изливне траке за укључење на државни пут IБ реда број 22 код 

стационаже км 420+057,11 са леве стране раста стационаже, у складу са Референтним 

системом Републичке дирекције за путеве, постоји сагласност ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.  
 

3.2. Анализа стања постојећих и планираних саобраћајних токова 

Просечан годишњи дневни саобраћај-ПГДС за 2012. Годину на државном путу првог 

реда ИБ реда број 15 (М22) на деоници пута 0246 Матарушка Бања-Ушће је приказан у 

табели (извор: бројање саобраћаја, сајт ЈП Путеви Србије). 
 

IБ реда број 15 (М22)  деоници пута 0246 Матарушка Бања-Ушће 

Дужина 
деонице 

PA LT BUS ST TT AV укупно 

39.1 4478 140 78 161 66 261 5183 

  

Карактеристике елемената државног пута IБ првог реда број 22 су: 

попречни профил саобраћајнице са две саобраћајне траке ширине 3,50 м и банкинама 

од по 1,2м; мали број прикључака са манипулативним тракама за раздвајање 

саобраћајних токова; лоша прегледност у раскрсницама како на главном тако и на 

споредним правцима; мали радијуси заобљења на лепезама у раскрсницама; геометрија 

трасе за основну брзину 60 км/х, при чему је конфигурација терена условила 

формирање пута са неповољним елементима трасе за категорију државног пута првог 

реда; аутобуска стајалишта углавном формирана ван коловоза државног пута; пешачка 

кретања се обављају у већем обиму уз десну ивицу коловоза, банкином, без посебних 

површина за пешаке. 

 

Стање коловоза : 

Радови на рехабилитацији – доградњи пута на овој деоници извођени су на основу 

измена основне пројектне документације израђене и ревидоване 2003. године. 
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Станица за снабдевање горивом ''PDN Petrol'' пројектована је уз државни пут ИБ реда 

број 22 код стационаже km 420+057.11 (Y 74 69 678,96; X 48 14 466,88) са леве стране 

у правцу раста стационаже, тј. у смеру Краљево-Рашка. 

Стање коловоза у зони будућег прикључка је солидном стању са минимум два слоја 

асфалта. Током вишегодишње експлоатације тог дела државног пута није дошло до 

рефлектовања било каквих оштећења. 

Саобраћајни прикључак на државни пут организован је са једносмерним током 

саобраћаја из смера Рашке према Краљеву. Планиране манипулативне површине са 

пратећим садржајима формиране су изливањем из попречног профила државног пута 

односно уливањем у њега. 

Увидом у ситуацију на терену на овој деоници државног пута постоји знак за 

ограничење брзине на 40 km/h који обухвата зону озлива. У зони улива дозвољена 

брзина кретања возила је 60 km/h. Са овим улазним подацима срачунате су потребне 

дужине изливне/уливне траке према формули: 

 

 
    

 
   

  
Где је: 
 

  

 
 

 
 

 

Почетак изливне траке је на стационажи km 420+243.09 (Y 74 69 668,27; X 48 14 306,88) а 

завршетак на стационажи km 420+201.09 (Y 74 69 671,64; X 48 14 322,49). 

Уливна трака почиње на стационажи km 420+056.00 (Y 74 69 678,86; X 48 14 467,99) а 

завршава на km 419+943.00 (Y 74 69 662,52; X 48 14 580,07). 

Простор за точење горива одвојен је физички од пута, зеленим острвом ширине 7.0m. 

Острво је оивичено ивичњацима. 

Ширина улазног грла комплекса износи 7.0m а изливног 13.10m. 
 

3.3.Урбанистичко–архитектонско решење планиране изградње 

Станица за снабдевање горивом са пратећим објектима се састоји од: 

1.  Продајног објекта, 

2.  Надстрешнице са точећим острвима, 

3. Резервоара за гориво, 

4. Резервоара за TNG, 

5.  Малопродајног места за TNG боце  

6. Паркинга за путничка возила 

7. Паркинга за камионе 

8.       Септичке јаме, 

9.       Уљног сепаратора. 

Урбанистички показатељи:  

- Бруто површина продајног објекта 231м2 

- Бруто површина надстрешнице 340м2 

- Укупна бруто површина под објектима 571м2 

- Површина грађевинске парцеле 3320м2 

- Коефицијент искоришћености земљишта 0,58  

Грађевинска линија објекта дефинисана је координатама угаоних тачака означених 

словима А, Б, В, приказана у графичком прилогу (лист бр.3) - СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ И 

ГРАЂЕВИНСКА РЕГУЛАЦИЈА. Удаљеност грађевинске линије објекта од ивице државног 

пута ИБ првог реда број 22 износи 29,9м. 
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Осовине манипулативних саобраћајница, у оквиру бензинско плинске станице као и 

иливно изливна трака , дефинисане су координатама темена осовинских тачака 

означене бројевима од 1 до 4, графички прилог (лист бр.5) – САОБРАЋАЈНА И 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

 
3.3.1. Продајни објекат 

Продајни објекат позициониран је управно на аутомате за танкирање путничких и 

теретних возила. Спољне мере објекта су 20,00м x 11,55м, бруто површине 231м2  

модерно опремљен у свему према техничким нормативима, прописима и стандардима, и 

садржи: 

1.  Продавницу, 

2.    Канцеларију, 

3.    Предпростор, 

4.    Магацин за храну, 

5. Магацин пиће, 

6.    Санитарни чвор, 

7.    Трокадеро, 

6. Магацин за уље и мазива, 

7.    Техничку просторију, 

 

Продајни oбјекат је пројектован као челична конструкција, спратности приземље (Пр+0), 

чија је фасада од сендвич панела дебљине 15см. Унутрашњи преградни зидови су у 

систему „Кнауф“.  Објекат је фундиран на темељним тракама, а преко је АБ плоча 

дебљине 15см.    

На предњој фасади налазе се портали од термоизолационог стакла у висини од 

2,00х1,96м, и главни улаз са двокрилним аутоматским вратима са сензорима.  

Рамови спољних врата и прозора су израђени од елоксираног алуминијума у силвер боји 

са термичким прекидом, застакљени стаклом у термопан поступку 6+12+6 мм. Ободна 

трака на згради је плаве боје, док су фасадни панои у сивој боји.  

Конструкција објекта су челични стубови са челичним решеткама и ХОП профилима 

према статичком прорачуну. Видни челични стубови рамова су обложени гипс–картон 

плочама, глетовани и бојени. 

У продавници је предвиђен спуштени плафон типа “АРМСТРОНГ” – од минералних плоча 

димензија 60x60см на коти +3,00м. У просторијама санитарног блока предвиђен је 

плафон од пуних водоотпорних гипсаних плоча. Изнад спуштеног плафона у зони кровне 

конструкције изнад челичне решетке предвиђена је термоизолација д=20см. 

Кровни покривач је ситем ПВЦ мембрана са филцом преко ОСБ плоча, типа Сика, са свим 

фазонским деловима које произвођач препоручује. Сви продори и опшиви морају бити од 

препорученог произвођача. 

Хидроизолација је предвиђена на подној плочи у свим просторијама. 

Под објекта је од неклизајућих плоча гранитне керамике 30x30см у сивој нијанси. 
 
3.3.2. Надстрешница 

Надстрешница је димензија 11,20x22,25м укупне површине хоризонталне пројекције 249,20м2. 

Налази се изнад простора за танкирање путничких и теретних возила доње коте +4.60 што 

омогућава несметан пролазак возила. Надстрешница је пројектована као рамовска 

челична конструкција ослоњена на сопствене темеље самце. 

Конструкција надстрешнице је ослоњена на сопствене челичне кружне стубове. Стубови 

су обложени пластифицираним алуминијумским лимом плаве боје. 

На стубовима су постављени светлосни панои ширине 110 см и висине 130 см на висини 

доње ивице 2,4м од коте острва. 

Надстрешница је покривена ПВЦ мембраном са филцом преко ОСБ плоча на секундарној 

подконструкцији, а са доње стране је постављен спуштени плафон од алуминијумских 

трака типа “Хантер Даглас”. Ободна трака је црвене боје, са кружним занаком на углу-

симболом фирме. 

 

3.3.3. Уређаји за снабдевање горивом моторних возила-аутомати 

Аутомати за истакање се постављају на заштитном острву издигнутом изнад нивоа 

коловоза најмање 14см, на удаљености најмање 50см од ивице заштитног острва, 

мерено од габарита аутомата. 
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Аутомати за истакање не смеју се постављати на простору који је испод нивоа тротоара 

на коме се налази станица, нити унутар или испод било ког објекта осим испод 

надстрешнице за то намењене. 

Аутомати за истакање су постављени на два острва између којих је растојање 3,5м што 

је довољно за пролаз једног путничког возила. Саобраћај у станици је регулисан у 

једном смеру. 

Растојање између аутомата за истакање износи 5,15м мерено од оса аутомата а између 

аутомата и индиректног шахта за пуњење резервоара 1,7м мерено од габарита. 

Аутомати за истакање морају имати вентиле за аутоматско затварање пиштоља у свим 

положајима, када је он ван употребе. 

Опрема мора да буде прописно заштићена, са свим упутствима за безбедан рад и са 

потребним атестима. 

Свакодневним праћењем рада инсталације и опреме пумпе као и одржавање истих, 

спречава се могућност настанка акцидента. 

 

3.3.4. Цевоводи 

Цевоводи се полажу подземно и морају бити заштићени од корозије, а спајају се 

непропусним везама које морају бити одобрене. 

Ако се цевоводи полажу директно у земљу, морају се укопати најмање 80см и обложити 

слојем песка дебљине најмање 15см. Пошто ће цевоводи пролазити испод коловоза, 

морају се заштитити конструкцијом која је прорачуната да издржи предвиђено 

оптерећење. 

Цевоводи на станици морају у погледу пројектовања: конструкције, опреме, испитивања 

и означавања, испуњавати услове предвиђене одговарајућим одредбама Закона и 

Техничких прописа о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и 

претакању запаљивих течности. 
 

3.3.5. Услови за зелене површине и партерно уређење комплекса 

У оквиру грађевинске парцеле, слободне и зелене површине уредити а избор и примену 

биљних врста ускладити са општим условима средине, пешачким комуникацијама и 

околним пејзажом, водећи рачуна о повезивању са околним зеленилом у јединствен 

систем. 

Зелене површине унутар локације озеленити ниским зеленим засадом и травом, изнад 

резервоара засадити траву. 

Око објекта и изван манипулативних површина урадити простор у оквиру путног појаса 

и засадити зеленило. 

Објекат обавезно оградити и одвојити од суседних парцела а посебно део зелене 

површине у којој се уграђује резервоар. 

По завршетку грађевинских радова све заузете површине треба довести у првобитно 

стање. 

 

3.4. Опис прикључења на комуналну инфраструктуру 

3.4.1. Водовод и канализација 

Фекалне воде из објекта испуштати у водонепропустну септичку јаму чија изградња је 

предвиђена на локацији. 

У насељу Ушће нема инсталација водовода и канализације у надлежности ЈКП ''Водовод'' 

Краљево већ у надлежности МЗ Ушће. Такође планирани објекти нису у зони 

водозахвата изворишта водоснабдевања и изградња истог неће угрозити зоне санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања града Краљева (Технички услови ЈКП ''Водовод'' 

Краљево од 24.08.2015. године). 

Хидранти су предвиђени на растојању од 25м (NH1) и 29,5м (NH2) од спољне ивице 

резервоара за TNG. Потребна количина воде ће се обезбедити изградњом подземног 

базена који ће бити смештен  у подрумском делу објекта бензинске станице и моћи ће да 

прими потребну колићину воде, према прорачуну из грађевинског пројекта. У објекту је 

предвиђена једна просторија за смештај пумпе и остале опреме која је потребна за 

снабдевање хидраната и санитарног чвора техничком водом. 

Вода за пиће ће се обезбедити постављањем апарата за воду ако инвеститор од МЗ 

Богутовац не добије сагласност за довод воде за пиће из њиховог водовода. 

 

Одводњавање саобраћајних површина са комплекса бензинско плинске станице, где је 

предвиђен рад са нафтним дериватима, је попречно и подужно до сливника-решетки из 

којих се води у сепаратор, где се обавља пречишћавање воде, одвајање масти. Од 
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сепаратора пречишћена вода одводи се, испумпава, у септичку јаму, која се мора 

изградити на локацији, или у путни канал ако за то постоји одобрење надлежне службе. 

Сепаратор уља мора бити урађен у складу са важећим законским прописима. Унутрашње 

површине сепаратора морају бити обложене матерјалом који је отпоран на нафтне 

деривате, исталожено уље, у сепаратору, треба покупити у буре, херметички затворити, 

прописно означити и одложити на безбедно места до преузимања од стране надлежних и 

овлашћених организација, на даљи третман. 

Вршити редовно узроковање отпадних вода из сепаратора од стране овлашћених 

организација. 

Предвидети и изградити систем за гашење пожара, који се састоји из хидрантске мреже 

и довољног броја апарата за суво гашење пожара. 
 

3.4.2. Електроенергетика и телекомуникације 

Надлежна ЈП ЕПС „Електродистрибуција“ доо Краљево, Електродистрибуција 

Краљево,Погон Рашка, издала је техничке услове за израду техничке документације бр. 

бр.11/013/2015 од 23.01.2015. године, који су саставни део Урбанистичког пројекта и 

исти се морају поштовати при изради пројектне документације. Ови услови су саставни 

део документацује Урбанистичког пројекта. 

Због изградње нове Бензинске станице на улазу у Ушће из правца Краљева за коју је 

тражен прикључак на нисконапонску мрежу снага од 40 кW, потребо је извршити 

реконструкцију постојеће нисконапонске мреже тј. постојећи извод за Нисову бензинску 

станицу из ТС 10/0,4 кW ''Пошта'' и изградњу нове од Аутотрнспорта до  нове локације 

бензинске станице.   

Од стубног места број 1 до стубног места бр 6 извршити замену постојећег самоносивог 

кабловског снопа ХОО/О-А 3х35+50/8 мм2 са самоносивим кабловским снопом ХОО/О-А 

3х70+50/8 мм2 укупне дужине 155 м пошто постојећи самоносиви кабловски сноп не 

задовољава на пад напона према цртежу број 105515-2. Од стубног места број 6 до 

стубног места број 16 извршити изградњу нове нисконапонске мреже самоносивим 

кабловским снопом ХОО/О-А 3х70+50/8 мм2 укупне дужине 355 м према цртежу број 

105515-2. На стубним местима број 8, 9, 10, 11 и 16 извршити уградњу арм. бетонског 

стуба УЗБ 9/1000. На стубним местима број 12, 13, 14 и 15 извршити уградњу арм. 

бетонског стуба УЗБ 9/200. Од стубног места број 16 до новог објекта уградити кабал 

ППОО-А 4 х  70 мм2 укупне дужине 170 м према цртежу број 105515-2. На стубном месту 

број 16 поставити уземљење.    

Спољне електричне инсталације, израдити одговарајућим кабловима у рову и кроз 

кабловску канализацију са потребним изводима за спољну расвету. 

Све електро инсталације морају се одржавати у исправном стању. Урадити мрежу 

громобранских инсталација, уземљења и сл. свих објеката. 

У случају када је потребно користити хидранте а на на бензинској станици нема 

електричне енергије, предвиђен је дизел електрични агрегат чија ће укупна снага бити 

одређена у електро делу главног пројекта. 

За прикључење објекта на јавну ТК мрежу, пројектант ових инсталација и инвеститор, у 

свему морају испоштовати Техничке услове бр.357725/2 ММ од 30.11.2012. године, које 

је инвеститор добио од Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Мрежа 

Краљево. 

На објекту обавезно предвидети громобранске инсталације. 

 

3.5. Прикупљање и евакуација комуналног отпада и заштита животне средине 

У фази реализације као последица извођења грађевинских радова настаће мале 

количине грађевинског отпада и шута, вишка земље, који ће се организовано 

прикупити и евакуисати са локације преко преко надлежног комуналног предузећа. 

По завршетку грађевинских радова све заузете површине треба довести у првобитно 

стање. 

Неконстролисано складиштење сировина, готове амбалаже или неконтролисано 

депоновање отпада у кругу објекта је забрањено. 

Мере заштите животне средине биће спроведена кроз адекватан избор опреме и кроз 

адекватан третман отпадних токова. Овде се подразумева примена норматива и 

стандарда при изради објекта, избору и набавци опреме и уређаја, као и поштовање 

услова које утврђују надлежни органи и организације код издавања одобрења и 

сагласности за израду објекта. 

Опрема мора да буде прописно заштићена, са свим упутствима за безбедан рад и са 

потребним атестима. 
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Свакодневним праћењем рада инсталације и опреме пумпе као и одржавање истих, 

спречава се могућност настанка акцидента. 

Основна мера за спречавање ексцесних стања је дисциплина радника при раду. 

Поштовањем свих техничких норатива при изградњи објекта и инсталација као и 

применом мера при експлоатацији објекта, спречава се штетни утицај на животну 

средину. 
 

3.6. Заштита од пожара 

На Елаборат за добијање сагласности на локацију за изградњу станице за снабдевање 

моторних возила горивима на к.п.бр.2527/3 КО Ушће, добијена је сагласност МУП-а 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Краљеву, Решење бр.07/18 бр.217-2605/14 од 14.05.2014. године. 

Опрема за заштиту од пожара састоји се од ручних и превозних апарата за гашење 

пожара и хидрантске мреже са два надземна хидранта. 

Уз свака два аутомата за истакање мора се налазити по један ручни апарат за гашење 

пожара. 

У просторији за смештај запосленог особља и у посебној просторији мора се налазити 

најмање по један ручни апарат за гашење пожара. 

За време претакања горива из ауто-цистерне у резервоар, на месту на коме се врши 

претакање мора се налазити, припремљен за евентуалну употребу, један превозни 

апарат за гашење пожара. 

Сви ови апарати се пуне одговарајућим средствима за гашење пожара, одговарајућег 

капацитета. 

У близини места на којима је могућнопст просипања запаљивих течности највећа, 

постављају се сандуци са песком, запремине најмање 0,3м3. 

Опрема за заштиту од пожара мора се свакодневно визуелно контролисати а запослена 

лица морају бити обучена о правилном руковању уређајума и средствима за гашење 

пожара. 

Класификација простора угрожених експлозивним смешама гасова и пара врши се на 

основу учесталости  појављивања и трајања експлозивне атмосфере. Угрожени простори 

класификују се у следеће зоне: 

- Зона опасности I: обихвата унутрашњост подземних резервоара, окна изнад 

улазних отвора резервоара, окна у којима су смештени прикључци за пуњење, 

аутомати за пуњење, мерачи протока, арматура и остала опрема која чини целину 

уређаја за пуњење; 

- Зона опасности II: обихвата простор око окна улазног отвора подземних 

резервоара, окна у којима су смештени прикључци за пуњење, одушног цевовода 

и вентила, полупречника 3м мерено хоризонтално и висине 1м изнад окна, 

одушног цевовода и вентила мерено од тла. Такође простор око аутомата за 

истакање горива односно отвора за истакање аутоцистерне, полупречника 2,5м 

мерено хоризонтално и висине 1м изнад тог аутомата односно отвора мерено од 

тла; 

- Зона опасности III: обихвата простор изнад околног терена, ширине 5м мерено 

хоризонтално од ивице зоне опасности II и висине 0,5м мерено од тла. 

У зонама опасности је забрањено: држање отвореног пламена, рад са отвореним 

пламеном (заваривање и сл.), и са ужареним предметима, пушење, рад са алатом који 

варничи, постављање надземних електричних водова без обзира на напон. 

У зонама се не смеју налазити материје и уређаји који могу проузроковати пожар или 

омогућити његово ширење. 

У зонама опасности се предвиђа постављање, на видним местима, натписи којима се 

упозорава на забране. 
 

4.0. Смернице за спровођење урбанистичког пројекта 
 

1. Урбанистички пројекат инвеститор доставља Градској управи града Краљева – Одељењу за 

урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, на потврђивање, да 

је урађен у складу са важећим Планом. Пре потврђивања организује јавну 

презентацију у трајању од седам (7) дана и прибавља Извештај који сачињава 

Комисија за планове града Краљева. 

2. Урбанистички пројекат, поред осталог, представља основ за издавање локацјских 

услова и грађевинске дозволе. 
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3. Реализација предвиђених радова може бити фазна. Фазност изградње 

дефинисати пројектном документацијом у зависности од потреба инвеститора. 

4. Ограде и дрвеће поред јавног пута подижу се тако да не ометају прегледност 

јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

5. Траса планираних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 

инсталацијама поред и испод предметног пута. 

6. Евентуално укрштање нових инсталација са државним путем предвидети 

искључиво подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној 

заштитној цеви. Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између 

крајних тачака попречног профила пута увећена за по 3.0m са сваке стране. 

Минимална дубина предметних инсталација и заштитне цеви од најниже коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1.5m а испод путног канала за 

одводњавање, од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 1.2m. 

7. Приликом постављања надземних инсталација, код укрштања са предметним 

путем, стубови морају бити на растојању које не може бити мање од висине стуба, 

мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна 

висина од 7.0m од највише коте коловоза до ланзанице, при најнеповољнијим 

температурним условима 

8. При паралелном вођењу инсталација са предметним путем исте морају бити 

постављене минимално 3.0m од крајне тачке попречног профила пута (ножице 

насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање). Није 

дозвољено вођење инсталација по банкини, по косинама, кроз јаркове и кроз 

локације које могу бити иницијале за отварање клизишта. 

9. Урбанистички пројекат урађен је у три (3) истоветна примерка, од којих се један 

(1) примерак задржава у архиви Градске управе града Краљева а два (2) 

примерка која се оверавају од стране Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне делатности, достављају се инвеститору.  

  

 

 

 

 

       Одговорни урбаниста 

 

       Зечевић Вера, дипл.инг.арх. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



        13. страна 

 

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивима у Ушћу 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Документација: 
 

   

 Информација о локацији бр.350-1-140/2012-VI од 25.10.2012. године, издата од 

Града Краљево, Градске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне делатности, 

 Обавештење ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ VIII бр.953-8867/15-4 од 19.05.2015. године, 

 Сагласност ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ VIII бр.953-8867/15-6 од 04.09.2015. године, 

 Мишљење АД ''НОВИ ПАЗАР ПУТ'' бр.1569 од 02.04.2015. године, 

 Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за 

ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, под 07/18 

бр.217-2605/14 од 14.05.2014. године, 

 Елаборат за добијање сагласности за изградњу станице за снабдевање моторних 

возила горивима на к.п.бр. 2527/3 КО Ушће, на коју је дата сагласност 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне 

ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, под 07/18 бр. 217-2605/14 

од 14.05.2014. године, 

 Мишљење ЈВП ''Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, РЈ 

''Западна морава'' Чачак, 07 број:3657/3 од 14.07.2015. године, 

 Решење Министарства пољопривреде и заштитр животне средине број:464-01-

00035/2014-10 од 28.07.2014. године, 

 Обавештење Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 

инфраструктуру, инт.бр.2753-2 од 29.08.2012. године и инт.бр.883-2 од 

18.03.2013. године,   

 Катастарско топографски план за катастарску парцелу бр. 2527/3 КО Ушће, 

 Технички услови ЈП ''Водовод'' Краљево, бр.2394/1 од 24.08.2015.године, 

 Технички услови ЕПС ЕД ЕЛЕКТРОСРБИЈА, Електродистрибуција Краљево, Погон 

Рашка, бр.11/013/2015 од 23.01.2015.године, 

 Технички услови Предизећа за телекомуникације Телеком Србија, ИЈ Краљево, 

бр.357725/2 ММ од 30.11.2012. године, 

 Потврду Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности 

Краљево, бр.956-01-15/2014 од 10.03.2014. године 

 Идејно решење за изградњу,   

 

 


