
 На основу члана 25, 26, 35, 46. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС'', број 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, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 
26. став 1. тачка 6. и члана 16. став 1. тачка 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/2019 – пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 23. јула 2019. године, донела  је  
 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РИБНИЦА“ 

 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана генералне регулације „Рибница“, (у даљем тексту ПГР 
„Рибница“). 

 
 

Члан 2. 
 

Граница Плана генералне регулације „Рибница“ је дефинисана Генералним урбанистичким 
планом Краљево 2020, обухвата подручје КО Краљево, КО Рибница, КО Ковачи и КО Крушевица, 
у укупној површини од око 594,91 hа. 
 Опис Плана генералне регулације „Рибница“ почиње од тромеђе кат.парцела бр. 8/1, 4/3 и 
10/3 КО Ковачи где иде према истоку десном страном постојећег одбрамбеног насипа, 
катастарска парцела бр. 10/3, улази у катастарску општину Рибница па такође наставља према 
истоку десном страном одбрамбеног насипа кат.парцеле бр. 46/2 КО Рибница и долази до 
тромеђе кат.парцела бр. 42/1, 40 и 46/2 КО Рибница. Граница наставља ка југоистоку, 
југоисточном страном кат.парцеле бр. 40 сече постојећи пут кат.парцела бр. 52/2 КО Рибница, 
скреће ка југоистоку југоисточном страном кат.парцела бр. 64/2 па иде ка североистоку где поново 
долази до одбрамбеног насипа па скреће ка југоистоку где одбрамбеним насипом кат.парцела бр. 
46/2 КО Рибница долази до тромеђе кат.парцела бр. 105/1, 46/2 и 2790 (Жичка улица) све КО 
Рибница. 
 Граница сече улицу Жичку кп бр. 2790 КО Рибница, скреће ка истоку јужном страном 
кат.парцела бр. 3660/1 КО Рибница, скреће ка северу, па ка југоистоку северном границом 
кат.парцела бр. 3645/2 КО Рибница, где наставља до тромеђе кат.парцела бр. 3544, 3548/1 и 
4201/1 све КО Рибница, скреће ка североистоку, сече улицу Душана Поповића кат.парцела бр. 
4201/1 КО Рибница где тротоаром изведене улице иде ка северу где долази до реке Ибар 
кат.парцела бр. 4300/1 КО Рибница.  

Граница скреће ка истоку где регулисаним десним коритом реке Ибар кат.парцела бр. 
4300/1 КО Рибница долази до новог моста на Ибру, где граница прелази на леву обалу Ибра 
обухватајући кат.парцеле бр. 5696/1, 5697/2 и 5764/1 све КО Краљево, враћа се на десну обалу 
регулисаног корита реке Ибар и иде до Ушћа са реком Рибницом. Граница скреће ка југу где 
средином корита реке Рибница кат.парцела бр. 2291 КО Рибница пролази испод постојећег моста 
и наставља ка југу, сече реку Рибницу где долази до тромеђе кат.парцела бр. 2301, 983/3 и 984 
све КО Рибница. Граница наставља ка северозападу, сече пут кат.парцела бр. 2301 КО Рибница и 
наставља средином постојећег канала кат.парцела бр. 718 КО Рибница сече исти и долази до 
тромеђе кат.парцела бр. 686/5, 685/4 и 718 све КО Рибница, наставља ка југозападу јужним 
границама кат.парцела бр. 686/5, 686/9, 686/10 и 686/11 све КО Рибница долази до постојећег 
пута кат.парцела бр. 675 КО Рибница, сече исти, где његовом осовином скреће према северу, 
затим ка северозападу, сече пут 2303/5 КО Рибница и наставља осовином пута кат.парцела бр. 
1051/1 КО Рибница ка северозападу, прелази у кат.општину Ковачи где осовином пута 
кат.парцела бр. 624 КО Ковачи наставља ка северозападу, сече пут кат.парцела бр. 761 КО 
Ковачи и наставља осовином пута кат.парцела бр. 581 КО Ковачи, скреће ка северу осовином 
пута кат.парцела бр. 575 КО Ковачи, где долази до осовине пута кат.парцела бр. 763 КО Ковачи. 
Граница затим скреће ка истоку па према северу источном страном кат.парцела бр. 407/1, 407/2, 
406/2, 406/4, 406/6, 406/5 и 406/3 све КО Ковачи где долази до тромеђе кат.парцела бр. 406/3, 
403/3 и 398/1 све КО Ковачи, затим скреће ка северозападу, па ка северу, затим ка западу где 
долази до тромеђе кат.парцела бр. 404, 385 и 386 све КО Ковачи. Граница иде ка северу 
западном страном кат.парцеле бр. 385 КО Ковачи, па скреће ка западу па према северозападу 



будућом саобраћајницом (рингом) где сече кат.парцеле бр. 386, 397/3, 397/2, 397/1, 395/1, 394, 
390, 763, (пут) 360, 361, 362/1, 366, 333, 336, 330, 337, 338/1, 338/2, 326/4, 326/1, 325/1, 274/4, 
274/3, 274/2, 274/1, 273/8, 766 (Ковачки поток), 302/1, 301/1, 300/10, 300/1, 300/9, 296 (Крушевички 
поток), 294/1, 294/6, 294/8, 294/5, 294/7, 294/9 и 294/3 све КО Ковачи, па улази у КО Крушевица где 
иде на северозапад кат.парцелама 541 и 540/1 КО Крушевица и долази до средине Жичке улице 
кат.парцеле бр. 2555 КО Крушевица, скреће ка североистоку сече кат.парцелу бр. 2563 КО 
Крушевица и улази у кат.општину Ковачи где средином кат.парцеле бр. 284 КО Ковачи долази до 
моста на Ковачком потоку, па скреће ка северу где осовином уређеног ковачког потока иде до 
кривине близу ушћа Ковачког потока и реке Ибар, скреће ка североистоку, обилази кат.парцеле 
31/3 и 77/2 КО Ковачи скреће ка североистоку североисточним странама кат.парцела бр. 27, 26, 
22, 23, 24, 7/1, 7/2, 7/3и 7/4 КО Ковачи па скреће ка северу источном страном кат.парцела бр. 7/4 и 
8/1 КО Ковачи где долази до почетне тачке описа. 
  Коначна граница плана, биће дефинисана Нацртом ПГР „Рибница“.   
     
 

Члан 3. 
 

       Услови и смернице за овај плански документ који садрже планска документа вишег реда и 
развојне стратегије: 
- Генерални урбанистички план Краљево 2020 („Службени лист града Краљева“, број 13/13 и 
24/13). 
 

  
Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора заснивају се на 
одређивању потенцијала, ограничења и развојних приоритета посматраног подручја, ради 
дефинисања, односно редефинисања површина за које се утврђује јавни интерес, унапређења 
постојећих и нових урбаних вредности и очувања природних вредности простора.  

  
 

Члан 5. 
 

Визија и циљ планирања на овом простору је прецизније разматрање и раздвајање 
површина јавне и остале намене грађевинског земљишта, дефинисање правила и начина 
коришћења  земљишта, подизање нивоа комуналне опремљености и повећање капацитета 
постојеће комуналне инфраструктуре, дефинисање услова за изградњу и унапређење елемената 
урбане структуре.  

               
           

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са 
структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји се у дефинисању јавног 
интереса и изменама саобраћајног решења у циљу рационалнијег коришћења земљишта, као и 
развоју комуналне инфраструктуре. 

 

Члан 7. 
 

 Рок за израду планског документа је девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

 

Члан 8. 
 

Оквирна процена средстава за финансирање израде плана износи 17.343.000,00  динара, 
које је обезбедио град Краљево кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“. 

 
 
 
 
 
 



Члан 9. 
 

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у холу зграде Градске управе града Краљева – 
приземље, I (први) улаз, Трг Јована Сарића број 1, Краљево. 

 Примедбе на наведени нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности у писаном облику на писарници Градске управе града Краљева. 

 
 

                                                                   Члан 10. 
 

Стратешка процена утицаја на животну средину за ПГР „Рибница“ неће се израђивати. 
 
 

   Члан 11. 
 

 Мишљење Комисије за планове града Краљева, број 06-130/2019-06 која је одржана 
16.05.2019. године је саставни део ове одлуке. 
 
 

                                                                   Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“. 
 
 
 
Скупштина града Краљева  
Број: 011-214/2019-I 
Дана: 23. јула 2019. године      
                                                                                                               Председник 
                                                                                                    Скупштине града Краљева 

                                                                                   Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 

 


