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  1.  У В О Д 

1.1   ПРАВНИ И  ПЛАНСКИ ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА

 По објављивању Одлуке о изради Плана генералне регулације "Врба'' под бр. 011-
163/2015-III од 02.10.2015. године ("Службени лист Града Краљева" бр.22/15) приступило
се изради Плана генерелне регулације "Врба'' у утврђеним границама Плана, у површини
од око  492 хa,  а израда Плана поверена је  Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”из Краљева.
     Другом  изменом  и  допуном  програма уређивања  грађевинског  земљишта  за
2017.годину,  бр.011-296/2017-I од  5.октобра  2017.  године,  позицијом Б.1.8.  -
Специјализоване услуге  предвиђена је израда Плана генералне регулације Врба.

У складу са чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС,  24/2011,  121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013 – одлука  УС, 132/2014 и 145/2014),  обављен  је рани јавни увид  у
периоду од 24. јуна до 08.јула 2016.године. Након извршене стручне контроле од стране
Комисије  за  планове  на  19.(деветнаестој)  седници  одржаној  21.07.2016.  године,
приступило се изради Нацрта плана.
      За потребе израде  Нацрта Плана прикупљени  су се подаци о: постојећој планској
документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и
капацитетима инфраструктуре као и другим подацима неопходним за израду Плана.
Нацрт  ПГР „Врба” разматран је на 11. (једанаестој) седници Комисије за планове града
Краљева,  одржаној  25.04.2018.  године.  Након  разматрања  Комисија  је  дала  позитивно
мишљење  на  Нацрт,  уз  уважавање  примедби  и  сугестија  наведених  у  записнику,  и
упутила План на јавни увид .

Правни основ за израду Плана генералне регулације „Врба” представљају:
• Закон  о  планирању и  изградњи  (''Службени  гласник  РС'',  број  72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

• Одлука  о  изради  Плана  генералне  регулације  "Врба”,бр. 011-163/2015-III од
02.10.2015. године ("Службени лист Града Краљева" бр.22/15);

• Правилник  о  садржини,  начину  и  поступању  израде  докумената  просторног  и
урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”, бр.64/2015);

• Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу,
(“Сл.Гласник  РС“,  бр.72/09, 81/09, 81/09 – исправка,  64/10 – УС.  24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 И 145/14 од 27.02.2015. год.)

Плански основ за израду Нацрта Плана генералне регулације “Врба”  представља :
• Просторни план града Краљева (бр. 011-1/2011-II, од 11.03.2011.год.)
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2.     ГРАНИЦА  И ПОДЛОГА 

2.1.     ОПИС ГРАНИЦА  ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН 

Обухвата делове КО Заклопача и КО Врба

Граница почиње на тромеђи кп бр. 9,10 и 1466 КО Заклопача на граници КО Заклопача и
КО Ратина и иде у смеру севера обухватајући кп бр. 10, скреће према истоку обухватајући
кп  бр.  11 и  иде  до  тромеђе  кп.бр.11,14 и  13 КО  Заклопача  па  наставља  према  истоку
обухватајући  кп  бр.  14,18,19/1,29,32,33,  долази  до  пута  1451  накратко  иде  његовом
северном  страном  у  истом  смеру  до  кп  бр.  35/4, сече  кп  бр.  1451 по  координатама  4.
Y=7481845.05  X=4840185.84  и  5.  Y=7481846.53  X=4840178.17  и  стиже  до  тромеђе
1451,300/1  и  292.  Граница  даље  наставља  у  истом  смеру  обухватајући  кп  бр.
300/1,300/2,301/1,299,302/2,302/1,298,296,313,318  сече  кп  бр.   316  по  координатама  6.
Y=7482096.49   X=4839982.97  и  7.  Y=7482102.19   X=4839984.90  и  наставља  даље
обухватајући  кп  бр. 274,280 284,276,279/1,279/2,263,262,260/1,260/2,257, 254 и  стиже  до
тромеђе кп бр 254,255 и 253, сече кп бр. 253 и 251 по координатама           8. Y=7482264.46
X=4839745.57,  9.  Y=7482288.53   X=4839729.08  и  10.  Y=7482317.34   X=4839709.34  до

тромеђе  кп  бр.  251,248/3  и  250/3.  Граница  даље  наставља  обухватајући   кп  бр.
248/3,243,244, сече кп бр. 1452 и 1446 (поток Клиџан) по координатама 11. Y=7482465.10
X=4839650.68,  12.  Y=7482472.82   X=4839649.26  и  13.  Y=7482476.23   X=4839644.62,
обухвата  кп бр. 415/1,410/1,416/2,416/4,430,435/2, сече  кп бр.  445 по координатама   14.
Y=7482702.56  X=4839249.53 и 15. Y=7482708.78  X=4839248.77, обухвата кп бр. 451 и
450 и стиже до реке Товарнице кп бр. 1463 (2189) на граници КО Заклопача и КО Врба
сече  је  по  координатама  16.  Y=7482778.76   X=4839252.64  и  17.  Y=7482784.77
X=4839246.89  и  улази  у  КО  Врба.  Граница  даље  обухвате  кп  бр.
43,42/2,48,49/3,51/6,51/5,51/1,52/1,55/4,53/2,53/3,55/3,55/1,55/2,56,57,58/1,58/2,59,2169,486,
сече  кп  бр.  2168 по координатама  16. Y=7483427.36 X=4839369.79 и  17. Y=7483436.50
X=4839371.25 и западном међом кп бр. 2168 скреће према југу до тромеђе 2168,441/2 и
484/2  кп  бр.  Граница  даље  наставља  према  југозападу  обухватајући  кп  бр.
484/2,484/1,479/1,479/2,459/2,464/1, сече  кп  бр. 2174 по координатама  18. Y=7483765.79
X=4838843.49  и  19.  Y=7483770.90  X=4838840.53,  даље  обухвата  кп  бр.
706/2,695/1,694,693/1, сече кп бр. 692 по координатама 20. Y=7483724.04 X=4838620.63 и

21.  Y=7483720.40  X=4838614.68,  наставаља  даље  обухватајући  кп  бр.
691/2,691/1,691/5,691/6,691/7,688/7,688/3,686,684,  сече  кп  бр.  2171 по  координатама  22.
Y=7483585.50   X=4838313.55  и  23.  Y=7483593.48   X=4838303.33  и  наставља  даље
обухватајући кп бр. 796,797,795 и стиже до тромеђе кп бр. 794,795 и 2154 (поток Балабан).
Граница даље наставља северном страном потока Балабан (низводно) до ушћа са потоком
Плоча кп бр. 2194, на граници КО Заклопача и КО Вранеши, где накратко скреће узводно
потоком Плоча и даље иде границом КО Заклопача и КО Врба према југу,  сече пругу и
пут Краљево-Крушевац и наставља даље границом до кп бр. 891/1 коју обухвата и поново
улази у КО Врба обухватајући кп бр. 891/3,892/2,890/5,890/7,898/1, сече кп бр. 2155 (поток
Плоча)  по  координатама  24.  Y=7483654.87  X=4837524.04  и  25.  Y=7483644.86
X=4837523.85 и наставља даље обухватајући кп бр. 913/2,913/1,919/4, сече кп бр. 1784 по
координатама  26.  Y =7483425.45 Y=4837365.36 и  27.  Y=7483415.48 X=4837360.88, где

скреће према западу сече кп бр. 2175 по координатама 28. Y=7483333.56 X=4837385.76 и
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29. Y=7483324.64  X=4837377.60,обухвата кп бр. 1753,сече кп бр. 2154(поток Балабан) по
координатама  30.  Y=7483209.31  X=4837352.32  и  31.  Y=7483191.91  X=4837364.25,
обухвата  кп  бр.  1752/2,1751,сече  кп  бр.  2185  по  координатама  32.  Y=7483076.16
X=4837396.98  и  33.  Y=7483057.65  X=4837406.38,  граница  даље  наставља  јужном
границом кп бр. 978 до тромеђе кп бр. 978, 1030/3 и 1031. Ту граница скреће према западу
обухватајући  кп  бр.  1030/3,1026,1047/5,1047/6,1047/8,1047/2,  сече  кп  бр.  2177  по
координатама  34.  Y=7482525.15  X=4837484.93  и  35.  Y=7482507.38
X=4837483.12,наставља  према  северу њеном западном  страном, обухвата  кп бр. 1059 и
код тромеђе кп бр. 1058,1059 и 2180 сече кп бр. 2180 по координатама 36.  Y=7482461.23
X=4837627.15 и 37. Y=7482455.91  X=4837631.44 и даље западним  странама кп бр. 2178 и
1086 стиже до реке Товарница кп бр. 2190 (1464) на граници КО Врба и КО Заклопача
накратко  иде  узводно,  сече  је  по  координатама  38.  Y=7482122.80  X=4838000.24  и  39.
Y=7482117.22  X=4838012.03  и  улази  у  КО  Заклопача.  Граница  даље  обухвата  кп  бр.
1464,1323/3,1324,1312, сече кп бр. 1455 по координатама 40. Y=7481931.29  X=4838059.60
и 41. Y=7481926.15  X=4838064.62, обухвата кп бр. 1154,1156/2,1157/2,1158,излази на кп
бр. 1227 коју сече по координатама 42.  Y=7481695.55  X=4838096.50 и 43. Y=7481691.17
X=4838098.22, обухвата кп бр. 1217,1216/2,1215,1213,сече кп бр.1212 по координатама 44.
Y=7481695.55  X=4838096.50 и 45. Y=7481691.17 X=4838098.22. Граница даље обухвата
кп  бр.  1197,1552,1369/1,1268/1,1258,1257,781,782,  сече  кп  бр.  1456  по  координатама
46. Y=7481184.34 X=4839070.88 и 47. Y=7481174.73  X=4839073.68 и обухватајући кп бр.
704/1 избија на границу КО Заклопача и КО Врба којом скреће према северу и стиже до
почетна тачке описа.

Попис катастарских парцела у обухвату Нацрта плана

КО Врба

целе парцеле:
53/3 ,53/2 ,59, 58/2 ,58/1, 57, 56, 55/2 ,55/1, 55/3, 55/4, 52/1 ,51/1, 52/2 ,486, 487 ,489/2, 51/5 ,
50, 488/1 ,488/3, 488/2 ,51/2 ,51/6 ,489/1, 489/4, 489/3, 492/2, 49/3, 48, 492/10 ,491/7, 542/2,
491/5 ,47, 49/4, 491/6, 542/1, 49/1, 491/10, 491/4, 541/1, 49/2, 46, 491/1, 491/11, 45 ,492/6,
484/2, 492/1, 491/8, 541/2, 492/9, 492/8, 42/1, 491/9, 540/3, 492/7, 44 ,484/1, 491/3, 540/4,
492/11, 540/1, 479/1, 492/4, 491/12 ,491/2, 494, 492/5, 495/1, 493/1, 538/1, 543/1, 482, 539,
493/2, 483, 538/2, 478, 495/2, 537/3, 498/2 ,479/2, 537/1, 496, 459/2, 540/2, 537/2, 480, 492/3,
497, 498/1, 505/2, 543/2, 535 ,479/4, 468/2, 499/1, 499/2, 533, 477, 505/1, 544/1, 2169 ,506,
534/1, 464/1, 468/1, 500 ,474 ,529/2, 473, 534/2, 501, 530/3, 479/3, 546/1, 465/3, 502, 468/3,
464/2, 530/2, 532, 529/1, 464/8 ,466/3, 545/2, 507/2, 472/1, 530/1, 476, 475, 472/2, 558, 504/2,
528/2, 467, 466/2, 503, 464/4, 531/1, 547, 504/1, 472/3, 531/2, 465/2, 464/6, 548, 471/3, 557,
472/4,  465/1, 519, 549, 518/1,  528/1,  706/2,  508, 695/2,  470/1,  471/7,  471/6,  466/1,  507/1,
471/2 ,471/4 ,695/1, 469, 470/2,  471/5, 518/2, 524/2 ,471/1, 554/1, 694, 520, 693/2,  509/2,
673/2, 509/3 ,509/1, 525, 517, 691/4, 568/1, 553, 573/1, 672/2, 674/1, 573/2, 518/3, 2201, 568/2,
678/2, 678/4 ,524/1, 562 ,693/1, 672/1, 523/1, 674/7, 552/4, 674/2, 510/1, 678/5, 569/1, 567,
516, 515 ,576, 678/6, 552/3, 673/1, 678/7, 552/2 ,574, 691/2 ,575/2, 674/3, 674/4, 511/2 ,675,
523/2, 673/3, 552/1, 678/8 ,575/1, 514, 678/10 ,673/4, 677/7, 569/3, 691/8, 674/5 ,551 ,565/2 ,
674/6,  671/2, 691/1, 550/3,  550/5, 678/3, 550/4, 566 ,550/2, 676, 577, 511/1,  677/8 ,691/5,
670/2,  677/3,  550/1,  2167/2,  677/6,  691/6  ,569/2,  670/3,  601/2 ,565/1,  2167/3,  572,  666/4,
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688/1,  2158/3,  691/7,  667/2,  670/1,  666/5,  605/8,  2159/2 ,571/1 ,677/2,  512,  670/4,  666/6,
2159/1, 564 ,666/7 ,688/7, 678/1, 605/1, 2158/2 ,570/2, 669, 605/3, 571/2, 670/5 ,667/1, 688/6,
570/1, 605/4, 665/1, 666/2, 688/2, 605/9, 607/5, 678/9, 664/2, 605/5, 688/3, 607/4, 679, 668/1,
607/6, 607/7, 587, 605/10, 666/1, 607/8, 607/3, 607/1, 668/2, 2160, 664/1, 665/2 ,666/3, 578 ,
659, 605/6, 607/2 ,608/1, 657 ,609/3, 687, 605/7, 608/2, 658, 656, 579/2, 680/6 ,581/3, 686 ,
609/4, 606/3, 604 ,581/2, 579/1, 665/3, 663/1, 609/2, 663/2, 655 ,606/2, 680/5, 660, 680/2 ,620,
680/7 ,680/1 ,653/2, 654, 580, 627/2, 609/1, 661, 611, 680/3, 653/1, 681, 680/4, 627/20 ,627/16,
581/1, 684 ,612 ,627/3, 652, 653/3, 2161, 627/24, 651, 683, 619 ,662 ,581/6, 627/6, 621 ,627/23,
627/8 ,682 ,627/10, 650, 649 ,610 ,627/21, 582/4 ,626, 648/2, 2200, 581/5, 627/15, 614 ,627/9 ,
627/22 ,582/3, 1012/14, 648/1, 1012/13, 627/11, 582/5, 629/1 ,797, 802/2, 618 ,796, 627/12,
1009, 1007/3, 616/3, 647, 630/1, 582/6, 627/13, 622 ,802/1, 625/2, 630/3, 795, 627/14, 627/5,
646, 627/4 ,1007/1 ,804/1, 798 ,803/1, 992/1, 799, 617, 582/1 ,1008 ,627/17, 625/1 ,800, 805/1 ,
803/2, 821, 1007/2 ,627/18, 839, 632 ,623, 801, 836, 627/19, 806, 826, 635 ,822, 2194, 804/2 ,
992/2, 837, 823, 820, 840, 633/1, 838, 624, 850/2, 835, 805/2, 824, 815/2 ,991, 636 ,807, 819,
2166 ,841, 834, 627/1 ,825/1, 850/1, 813 ,843 ,816, 634 ,1006/1, 644/2 ,815/4 ,645 ,809/1 ,990,
628/1, 808/2, 628/2, 815/1, 842, 1006/2, 993/1, 628/6, 825/2, 644/1, 637, 810/1 ,993/2 ,928,
851 ,809/2, 628/3, 811/1, 989, 848/1, 628/5, 812/1, 827 ,832 ,818, 2176/1 ,810/2 ,643, 833,
811/2 ,994/2, 812/2, 868, 849/1, 628/4, 988/4, 849/4, 814/1, 642, 638, 641, 844 ,817/1, 828/1,
994/1, 1012/5, 988/5, 815/3, 853, 988/6 ,849/3, 1087/2, 929 ,814/2, 963/2, 988/1 ,994/3, 2162,
831/1, 852, 987/3, 828/3, 995/1, 926/2 ,639, 640, 988/16 ,1076/2, 995/4, 988/14 ,817/2 ,927/1,
926/1, 963/1 ,847/2,924/3, 926/3, 847/5 ,987/1 ,845 854, 831/2 ,995/2, 988/15 ,829/1, 831/3 ,
867 ,924/5 ,987/2, 995/3 ,855, 828/2, 847/4, 830/1 ,997, 847/1, 963/3, 962 ,908/5 ,964/2 ,924/4 ,
986/2 ,829/2 ,924/2, 930, 988/11, 1076/1 ,846, 924/9, 869, 2165 ,924/8, 988/9 ,857/3, 830/2 ,
996/3, 908/3, 988/3, 847/3, 857/1, 964/3, 857/2, 1086, 998 ,866 ,988/10, 856, 1014/2, 927/3,
996/4 ,986/1, 964/1, 859, 985/1, 988/13, 924/11, 996/1, 860, 931/3 ,924/6, 925/1, 988/12, 931/1,
864/2 ,996/2 ,862 ,996/6,  931/2,  874, 985/5,  864/1, 924/7,  988/7, 863/4 ,961/1,  906/4, 932,
908/2, 965, 996/5, 908/1, 999 ,858 ,908/6, 988/8, 925/3, 984/5, 1017, 861/1 ,870/1, 908/4, 863/3,
933/3 ,906/1 ,863/1, 906/2, 861/2, 865/1 ,925/2, 967/2 ,1000, 863/2, 985/2, 909/6, 966, 933/4,
924/1, 924/10, 906/3, 923, 907 ,909/4 ,875 ,961/2 ,872 ,967/1, 873, 871/1, 865/2, 903, 870/2 ,
2163, 871/2, 909/2 ,933/2, 905, 1001/2, 1018/1, 1001/3, 985/3, 904, 984/4, 933/7, 1014/3, 909/5,
960/3, 968/1,  909/3, 2176/3, 2164, 958/1, 879/2,  922/1, 933/1, 960/6, 933/8, 985/4, 902/2 ,
1001/1 ,2176/2 ,879/3 ,984/2, 1002/1, 878/1 ,1018/2, 902/1, 1002/2, 879/5 ,1002/3, 878/2, 958/5
,933/6 ,878/4, 876, 879/1, 933/9, 968/2, 877/3 ,984/3, 909/1 ,960/5, 933/5, 878/5 ,922/2, 958/4,
1002/4, 1003/1, 968/4, 958/3, 879/4, 1020 ,960/7 ,878/3 ,968/5, 921/8 ,960/4 ,878/6, 960/2,,
1004/1 ,1004/2 ,1029 ,881/1, 910 ,958/2, 1004/3, 968/3, 921/1, 1003/2, 969/3, 969/1, 881/2,
969/2, 957/3, 883, 877/1 ,1022, 880 ,1021, 900, 882 ,935 ,885/1, 983/2 ,921/2, 934/1, 934/2 ,
1028/2 ,957/1, 921/3, 901 ,884, 983/3, 936, 959, 911/2, 1028/1 ,885/2, 921/4, 955/1, 957/2, 1023
,1028/3 ,886 ,983/1, 1027, 877/2, 921/5, 1025/1 ,970 ,937, 1026/2, 955/4, 889/3, 899/4 ,939 ,
887/1 ,911/1,921/7, 982, 889/1, 899/2, 889/2 ,1030/2 ,920/3 ,887/2, 921/6, 938, 1026/3, 920/2,
899/1 ,955/6 ,1059 ,912 ,1025/2, 1026/1, 920/5 ,955/11 ,1060 ,981, 888/1, 980/3, 899/3, 890/3,
1030/1 ,940 ,971, 888/2 ,941, 920/1, 942/4, 955/2, 955/3 ,890/9, 955/5, 980/10, 980/2, 898/4,
913/3, 1047/7, 890/8, 942/1, 919/2 ,890/4, 955/10, 898/3, 1047/4, 1024/1, 890/1, 980/4, 1030/3 ,
942/3, 942/2, 973, 955/8, 919/3, 898/2, 1031/5, 955/9, 913/1, 1031/4, 980/5 ,898/1 ,890/2, 980/6
,1024/2, 890/7, 890/6, 980/7, 943/2 ,1047/5, 980/8, 979 ,980/9, 954/2 ,1047/3 ,919/1 ,954/1,
944/4 ,944/3,  890/5,  944/1,  913/2,  918/2  ,953/1,  1047/2 ,918/4,  943/1,  972,  953/2,  1047/6,
918/5, 891/3, 975, 892/2 ,945, 918/6 ,919/5, 948/1, 974, 976, 946, 918/7, 891/1, 1047/8, 919/4,
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977, 948/2, 918/1 ,951/1 ,947 ,952, 949/2, 918/3, 1752/3, 949/1 ,951/2, 1752/1, 950, 1752/2,
1753, 1751.

делови парцела:
2167/1, 2158/1, 602, 985/6,
1012/1, 2178,2180,2177,978,2185,2154,2175,1784,2155,2171,692,2174,
2168,42/2,43,2189 и 2190.

КО Заклопача

целе парцеле:
10, 11, 1466, 9, 12, 1 ,8, 7, 4 ,2 ,18 ,14, 3, 19/1, 6 ,15, 17 ,16, 642 ,5, 640 ,650, 643, 639/1, 29,
644, 639/2, 30, 645, 641, 649, 652, 32 ,648 ,638/1 ,31 ,33, 638/2, 34, 653/1, 637, 617, 646, 616,
612, 633, 635, 653/2, 609, 613, 611, 618, 654, 634, 610, 631, 636, 300/1, 602/2, 647 ,614, 608 ,
300/2,  656/4, 603/4, 656/3,  607, 656/2, 619 ,603/1, 629/1,  603/2, 605/1, 615, 600/1,  301/1,
656/1,  628 ,299, 603/3,  601, 605/2 ,630/1 ,605/6,  605/3 ,302/2,  605/4,  605/5,  301/3 ,301/2,
630/2 ,657 ,284 ,302/1, 298, 297, 604, 599/2, 627 ,591, 626 ,280 ,630/3, 279/1, 622/3, 278 ,
599/1, 276, 630/4, 622/1, 296, 589/6, 277, 625, 275, 294, 313 ,590 ,663/1, 274, 624, 597, 279/2,
599/3 ,596, 621/1, 620 ,623, 662 ,592, 587, 589/7, 318, 272, 273 ,271 ,312, 270 ,263 ,598/2,
589/1, 658/1 ,319/1 ,320 ,664, 595/2 ,663/2 ,266/3, 658/3, 308 ,315 ,595/1 ,588 ,262 ,589/5, 307,
598/1, 589/12, 589/9 ,319/2 ,595/3, 268 ,659/1, 594, 665, 661, 260/1, 309 ,321, 658/2 ,589/3,
589/8 ,589/4 ,595/4 ,589/11, 589/10, 593, 660, 323 ,666/2 ,666/1, 329/1, 260/2 ,329/3, 303,
329/2 ,666/4, 267, 680 ,306 ,269 ,324, 266/2 ,673 ,585, 675, 329/4, 676/1, 584, 305 ,674 ,335 ,
327, 322 ,257, 666/3 ,339/3, 679 ,328/2 ,667/1, 677/1, 304, 667/2 ,258, 676/2, 328/1, 677/2,
339/1, 582, 678/2, 264, 580 ,583, 668 ,265 ,671, 669 ,254, 325, 672/2, 266/1, 339/2, 678/1, 581,
346/1, 334, 256 ,346/2, 577, 672/1, 326, 549, 672/3, 578 ,255, 346/3, 571 332, 345 ,681, 579,
346/4, 360/3, 338, 683, 569, 360/1, 347, 1467 ,575/2, 570, 360/4, 349/2, 688 ,330, 682, 337,
348, 575/1, 252, 360/2 ,670/1 ,361, 684 ,349/3, 333 ,336/1 ,548 ,572, 685, 248/3, 248/2, 349/1,
331, 547/2, 686 ,370 ,687, 243 ,359, 541 ,248/4, 574 ,248/1, 695/12 ,363, 547/1, 350, 336/2,
695/6, 385, 546/3, 689, 586, 670/4 ,694/2, 695/5, 543/1, 244, 364, 362, 386, 540, 546/1 ,546/2,
366/1, 695/2, 344, 407/2 ,545, 564, 366/2, 391 ,694/1, 352/2, 670/2, 415/1, 369 ,691/2, 693,
340 ,387, 691/1, 560 ,544/1, 542/1, 407/1, 367, 690, 343, 352/1, 694/3, 543/2 ,390 ,559/2, 692 ,
565 ,695/10, 368 ,542/2 ,695/9, 355, 695/11, 415/2, 388 ,695/7, 553, 406 ,354 ,342, 695/1, 558 ,
695/4 ,358 ,341 ,544/2 ,539/1, 389 ,538/2, 392, 405, 377, 538/1, 372, 550, 559/1 ,557/1, 403 ,
562 ,404/1, 410/1, 410/3, 404/2 ,371 ,557/2 ,353/1, 552/2, 376, 539/5, 381, 384, 552/3 ,357 ,
556 ,404/3 ,539/2, 539/4 554, 410/2, 561 ,408 ,563, 402 ,400, 539/3, 552/1, 378 ,537/2, 537/12 ,
383, 537/6, 393, 374 ,555 ,418/2, 551 ,379, 537/11, 382, 537/7 ,698, 697 ,536, 535/1, 351/1,
699/2 ,537/10 ,537/9, 401/1, 418/4, 720 ,401/2, 417/3, 397, 537/5, 537/4, 380, 398, 418/1, 535/2,
351/3, 373 ,399 ,395, 421/1, 535/3 ,699/1, 762 ,700 ,721, 394, 722 ,396/1, 1454 ,375, 525/1 ,719
,758/2, 758/1, 526, 396/3 ,760/1, 1450/3, 527/1, 396/2 ,430 ,760/2, 419, 421/2, 525/2, 530/2,
422, 468/2, 759 ,530/3, 420 ,529/1 ,718/3, 529/2 ,532/3, 761/2 ,761/1 ,528/1, 468/1 ,723, 434,
423, 533/1, 532/2, 528/3, 718/2 ,467 ,502 ,530/1, 724, 701, 740 ,424, 503/2, 725 ,718/1, 499,
532/4, 435/2, 742/1, 445, 498/2, 764/4 ,742/2, 524/2 ,741 ,738 ,498/1 ,522 ,717/1, 524/1 ,702 ,
507/3, 504, 768/1 ,764/1, 742/3, 433, 494/2 ,739/2, 726 ,743/2, 717/2 ,743/1 ,507/5, 764/5 ,
703/2, 507/2, 739/1, 768/2, 737, 500, 432, 523/2, 523/1 ,495, 764/2 ,507/1, 767, 717/3, 757/1,
703/1, 770/4, 491/4, 496/1, 743/3, 510/1, 453/3, 491/2 ,770/14, 520/4, 431 ,521, 735/1, 766 ,
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736 ,520/1 ,704/3, 769/1 ,507/4, 520/3, 506 ,757/2, 453/2 ,763/1, 770/3 ,716, 715 ,769/2, 491/6,
453/1, 511, 735/2, 704/2, 453/4, 491/5, 510/2, 763/2 ,454, 519/2, 509/4, 764/9, 449/2, 449/1,
496/2, 744, 455/1, 509/3, 745 ,512/2 ,757/3, 508/5, 770/2, 764/8, 508/4, 704/1, 508/3, 727/3 ,
764/7, 455/2, 512/3, 460 ,714, 466, 770/7 ,764/6, 770/10 ,508/1, 734, 508/2 ,727/1, 465 ,519/1,
457 ,770/9 ,765/2, 458 ,512/4, 756/1, 746 ,509/1 ,491/1, 770/8, 733, 518 ,520/2, 456 ,727/2 ,
462/4 ,464, 462/5 ,509/2 ,770/11, 512/5 ,512/11, 747 ,727/4 ,462/3, 765/1, 463/3, 732, 481/8,
463/1, 462/6, 481/5, 512/6,  770/12, 753/1, 481/10 ,731/1, 748/1 ,481/12, 755, 463/4, 728/2,
728/3, 481/7 ,770/13, 512/7, 463/2 ,754/1, 489 ,481/9, 753/2 ,756/2, 731/2, 748/2, 517, 490,
481/11, 782 ,752/2 ,469/3 ,512/1 ,512/8, 730 ,774/5 ,728/1, 514/3, 774/4 ,754/2, 512/10, 512/9,
463/5 ,488, 771/6 ,485, 774/3, 514/2 ,516, 752/1 ,771/1 ,774/1, 481/1 ,486 ,481/3 ,514/1, 774/2,
772, 472/1, 513/1, 487/1, 749, 472/3, 775 ,729, 482, 487/2, 515, 751, 1262/1 ,771/5, 513/2,
1363, 470/1, 471, 773 ,477 ,776 ,750, 1263, 476/2, 1262/2 ,771/4 ,1362 ,513/3, 480 ,1364, 778 ,
771/3, 479, 476/1 ,777, 1264/1, 1279/1 ,478/1 ,1280, 1261 ,513/4, 1368 ,1279/2, 780 ,478/2,
1264/2, 779 ,475/1, 771/2 ,478/3, 1260, 1264/3 ,1365, 475/3 ,1370, 1371, 1267, 1259, 475/2 ,
1281, 1265, 1369, 1282, 781, 1266 ,1372/2 ,1372/1, 1366 ,1278 ,1373/1 ,1273, 1257 ,1373/4 ,
1275 ,1373/3, 1271/4 ,1373/2 ,1268/1, 1271/3, 1258 ,1375/1, 1373/5, 1361 ,1272 ,1457 ,1367 ,
1376 ,1374/1, 1375/2 ,1268/2, 1269/1 ,1374/2, 1360, 1358/2, 1377, 1284/2, 1274, 1271/1, 1469,
1271/2 ,1284/3, 1276, 1358/1, 1357/4 ,1357/3, 1270, 1357/8, 1277, 1357/2 ,1284/1, 1355/4 ,
1251/1, 1357/5 ,1355/9 ,1359/1 ,1357/6, 1246/2, 1249, 1283, 1251/2 ,1250/5 ,1355/5 ,1357/7 ,
1250/4 ,1355/6 ,1250/3 ,1355/7 ,1246/1 ,1355/8 ,1355/3, 1248/4 ,1248/5, 1356/4 ,1246/3, 1286 ,
1250/1, 1356/6 ,1285 ,1248/3 ,1356/7,  1246/4 ,1247 ,1355/2, 1359/2, 1359/6, 1250/2 ,1287,
1356/2 ,1243/4, 1356/5, 1248/2 ,1351, 1354 ,1248/6 ,1288/5 ,1248/1, 1288/6 ,1248/8, 1352/2,
1288/1 ,1359/3 ,1352/1, 1346/1 ,1288/3, 1348, 1350/1 ,1350/2 ,1248/7 ,1243/2, 1243/3 ,1353/2,
1347, 1346/2 ,1359/5 ,1288/2 ,1288/4, 1359/8, 1359/7, 1241, 1353/1 ,1242/11, 1289/1 ,1289/2,
1349,  1359/4,  1242/12,  1291,  1292 ,1338/1 ,1343,  1242/13,  1338/2 ,1242/14 ,1342,  1345 ,
1242/15  ,1290 ,1295/3  ,1344,  1296 ,1240 ,1297,  1242/8 ,1339/1  ,1242/16,  1242/7  ,1238/2,
1299/3, 1339/5, 1293, 1242/3, 1299/2, 1197 ,1239, 1340/1, 1300 ,1301 ,1339/3, 1242/5, 1242/6 ,
1295/4, 1299/1 ,1339/4 ,1295/5 ,1242/4 ,1339/2 ,1234, 1340/2, 1298 ,1238/1, 1242/9, 1242/17,
1340/3, 1242/10, 1237, 1302, 1212/1, 1242/2 ,1341, 1236 ,1214/1, 1215, 1213, 1235, 1294 ,
1214/2 ,1305/2, 1337 ,1334/1, 1233/1, 1329, 1222 ,1216/1, 1233/2, 1304 ,1335 ,1223 ,1233/3,
1233/4, 1470 ,1336 ,1331, 1216/2 ,1334/3, 1232 ,1221, 1225, 1226, 1228, 1229, 1306 ,1218 ,
1220 ,1231 ,1328/1 ,1224, 1307/1, 1327/1, 1230 ,1219, 1310, 1217, 1155/1, 1327/4 ,1327/2,
1311/1, 1155/2,  1156/1, 1309, 1328/2,  1327/6 ,1158 ,1156/2, 1327/5, 1154 ,1327/3, 1326/1,
1157/2, 1312 ,1311/2 ,1326/2.

делови парцела:
1453,1449,493,483/1,416/1,1446,1452,1451,1456,1252,1227,1455/1 и 1464.

2.2.     ПОДЛОГЕ 

У складу са чл. 40. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12, 42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) поднет је захтев надлежном Одељењу за
урбанизам,  грађевинарство  и  стамбено-комуналне  делатности  Градске  управе  града
Краљева  за  прибављање  катастарских  подлога  од  стране  Службе  за  катастар
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непокретности града Краљева.  Тражене подлоге достављене су дописом бр. 204/2015-08,
08.06.2015.године.
        Приликом  израде   Плана  генералне регулације "Врба''  користиле су се геодетске
подлоге  израђене  на  ДКП-у  добијеном  од  РГЗ-а,  службе  за  катастар  непокретности
Краљево, број 95-63/2015 од 11.05.2015.године,  које су  допуњене  дигиталним орто-фото
снимком и подацима добијеним након снимања терена.
        
2.3.   ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА2.3.   ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
                  
Извод из Просторног плана града КраљеваИзвод из Просторног плана града Краљева    (бр. 011-1/2011-(бр. 011-1/2011-    IIII    , од 11.03.2011.год.), од 11.03.2011.год.)
 
    Просторним  планом  града  Краљева  (5.3.3. Мере  и  инструменти  за  имплементацијуПросторним  планом  града  Краљева  (5.3.3. Мере  и  инструменти  за  имплементацију
Просторног плана другим плановима) прописана је израда урбанистичке документације заПросторног плана другим плановима) прописана је израда урбанистичке документације за
насеља нижег хијерархијског нивоа према планираној мрежи насеља до 2025. године.насеља нижег хијерархијског нивоа према планираној мрежи насеља до 2025. године.
Врба припада насељима са развијеним центром. То су насеља која у систему обједињујуВрба припада насељима са развијеним центром. То су насеља која у систему обједињују
два или више примарних села у  једну просторно - функционалну целину . Ова насељадва или више примарних села у  једну просторно - функционалну целину . Ова насеља
поред унутрашњих имају развијене и спољашње функције према примарним насељима.поред унутрашњих имају развијене и спољашње функције према примарним насељима.
У  свом  саставу  имају  следеће  садржаје:  основну  школу,  месну  канцеларију,  меснуУ  свом  саставу  имају  следеће  садржаје:  основну  школу,  месну  канцеларију,  месну
заједницу,  дом  културе,  здравствену  амбуланту,  пошту,  аутобуску  станицу,заједницу,  дом  културе,  здравствену  амбуланту,  пошту,  аутобуску  станицу,
пољопривредну задругу и друге централне садржаје као што су трговина, угоститељство,пољопривредну задругу и друге централне садржаје као што су трговина, угоститељство,
занатство, бензинска станица и сл. занатство, бензинска станица и сл. 
У  оквиру  стамбене  зоне  заступљено  је  породично  становање  кроз  следеће  типовеУ  оквиру  стамбене  зоне  заступљено  је  породично  становање  кроз  следеће  типове
домаћинстава:домаћинстава:

•• непољопривреднонепољопривредно

•• мешовито мешовито 
•• пољопривредно.пољопривредно.

Организација сеоског дворишта зависиће од типа домаћинства, и конфигурације терена, аОрганизација сеоског дворишта зависиће од типа домаћинства, и конфигурације терена, а
у складу са правилима уређења сеоског дворишта.у складу са правилима уређења сеоског дворишта.

      Планска документација од утицаја на ПГР “Врба”Планска документација од утицаја на ПГР “Врба”

 ПГР ”Врба” се у северозападном делу граничи са Планом  генералне регулације”Ратина- ПГР ”Врба” се у северозападном делу граничи са Планом  генералне регулације”Ратина-
Панчево”(бр.  011-59/2013-Панчево”(бр.  011-59/2013-IIIIII ,  од  05.јула  2013.год.),  од  05.јула  2013.год.) и  Планом  генералне  регулације и  Планом  генералне  регулације
“Ратина”(бр. 011-58/2013- “Ратина”(бр. 011-58/2013- III III од 05.јула 2013.год.).од 05.јула 2013.год.).
Мањим  делом  ПГР  обухвата  границе  Плана  детаљне  регулације  за  обилазницу-деоМањим  делом  ПГР  обухвата  границе  Плана  детаљне  регулације  за  обилазницу-део
аутопута Е 761 Појате-Прељина, и припадајућег дела Западне Мораве ( бр. 011-61/2010-аутопута Е 761 Појате-Прељина, и припадајућег дела Западне Мораве ( бр. 011-61/2010-IIII ,,
од 17.09.2010. године.).од 17.09.2010. године.).
Средишњи део ПГР-а пресеца План детаљне регулације реке Товарнице,Средишњи део ПГР-а пресеца План детаљне регулације реке Товарнице,( бр. 011-61/2010-( бр. 011-61/2010-
IIII , од 17.09.2010. године.), од 17.09.2010. године.)

2.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

  Основни циљ  израде овог плана је утврђивање  услова  под којима ће се ово подручје
просторно  и  функционално  дефинисати,  у  складу  са  смерницама  датим  планом  вишег
реда и одредбама и елементима Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС'',
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број  72/2009, 81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12,  42/2013-одлука  УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

Концептуални оквир планирања састоји се у дефинисању потенцијала и ограничења, као
и  развојних  приоритета посматраног подручја,  ради унапређења  постојећих и  стварања
нових урбаних вредности кроз:

• усклађивање  даљег урбаног  развоја  и  уређења  подручја  Плана  са  планом  вишег
реда, али и плановима који третирају простор у непосредном окружењу, 

• дефинисање објеката и површина јавне намене, 
• дефинисање  нове  изградње  одговарајућим  урбанистичким  параметрима  и

правилима уређења и грађења
• унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника 
• покретање  општег  економског  развоја  стварањем  јасних  и  економски  повољних

услова за привређивање и стварање добити;
• очувања природних вредности простора
• подизање нивоа инфраструктурне опремљености

Планом генералне регулације остварују се и следећи циљеви:
• стварање услова да путеви  добију одговарајуће  карактеристике са одговарајућом

ширином  регулације,  уз  максимално  уклапање  у  постојећу  парцелацију  и
изграђеност објеката;

• утврђивање  геометријских  елемената  на  државном  путу  који  омогућавају
приоритет безбедног и ефикасног одвијања саобраћаја на државном путу;

•  рационално коришћење земљишта за потребе саобраћајне инфраструктуре;
• саобраћајна приступачност;
• унапређење  безбедности  железничког  саобраћаја  планском  заштитом  пружног  и

инфраструктурног појаса,
• дефинисање путно-пружних прелаза.

Општи циљеви израде плана- водопривредна инфраструктура:

• побољшање снабдевања водом свих корисника
• усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама корисника
• комплетирање система за одвођење и пречишћавање отпадних вода
• осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода
• заштита квалитета подземних и површинских вода
• заштита насеља од атмосферских вода

Општи циљеве израде плана-саобраћајна инфраструктура:

• очување  постојећих  коридора  у  функцији  побољшања  постојеће  путне  мреже  и
омогућавања реализације планираних траса;

• побољшање квалитета саобраћаја и пропусне моћи путне мреже;
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• побољшање  саобраћајне  приступачности  целе  градске  територије  и  повезаности
центара  у  мрежу  насеља,  привредних  потенцијала  и  туристичких  садржаја
реконстрyкцијом, доградњом и изградњом појединих деоница локалних путева уз
побољшање обима, квалитета и организације приградског ЈГС;

• растерећење коридора насеља изградњом обилазница;
• унапређење безбедности саобраћаја;
• оптимизација одржавања путне и уличне мреже;
• увођење система за праћење стања и управљања путном мрежом.

Општи циљеве израде плана-железнички саобраћај:

• очување постојећих коридора, уз спречавање даље градње уз пружни појас;
• побољшање квалитета пружне мреже, реконструкцијом и модернизацијом;
• обнова и заштита објеката железничке инфраструктуре;
• повећање учешћа железничког саобраћаја у превозу роба и добара.

Развој железничког саобраћаја подразумева:

• електрификацију магистралних пруга;
• реконструкцију железничке станице;
• смањивање броја укрштаја у нивоу, изградњом паралелних саобраћајница;
• реконструкцију путних прелаза ради унапређења безбедности;
• повећање  безбедности  на  путним  прелазима  уграђивањем  сигнално–сигурносне

опреме;
• обнову горњег строја пруга, пружних објеката, мостова, тунела, пропуста, итд.

3.  ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА3.  ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА

ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊАПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

3.1. Положај и природне карактеристике подручја3.1. Положај и природне карактеристике подручја

Врба је насеље које административно припада граду Краљеву, Рашком округу . 
Подручје  плана је удаљено  око 8 км југоисточно од града Краљева,  са којим остварује
везу преко насеља   Ратина и  Кованлук. Обухваћен је простор лево и десно од  државног
пута  IБ  реда  број  23.  Посматрано  подручје  припада  катастарским  општинама  Врба  и
Заклопача. 
У  морфолошком  погледу,  шире  подручје  Врбе  је  заравњено,  са  денивелацијом  двеју
тераса   Западне  Мораве:  рецентне  са  котама  183-184 м  и  прве  речне  терасе  са  вишим
котама:193-202 м, на којој се налази сеоско насеље. На југозападном ободу платоа прве
речне  терасе  уздиже  се  брдовити  терен  северних  огранака  планине  Гоч,  са  највишом
котом 358 м (Врпска главица). 
Кроз  обухваћени  простор  протиче  неколико  потока  правцем  од  југозапада  ка
североистоку-Клицан, Балабан, Плоча и Товарница. Сви се уливају у Западну Мораву.
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По народном предању,  село  је названо по врби. Једни  казују да је село добило име по
многобројним врбацима, који су у турско време бујно расли у многобројним “кључевима”
Западне Мораве.  По другима, поред данашње цркве, на обали Западне Мораве,  билo је
некo велико и врло старо дрво врбе. Сплавари који су се спуштали низ Западну Мораву,
коначили су код те врбе, па је село добило име по њој. 
По  предању,  пред  Карађорђев  устанак  село  је  имало  само  шест  кућа.  У  харачким
списковима из 1818. године, село “Верба” имало је 40 домова и 119 харачких обвезника.
Године  1844. Врба  је  село   у  Карановачком  срезу,  у  Чачанском  округу  и  са  засеоком
Заклопачом имала је 147 кућа и 800 становника. Сеоска заветина је Први дан Св. Тројица-
Први дан Духова.
Општи климатски утицаји посматраног комплекса су у границама карактеристика ширег
подручја  града  Краљева  и  крећу  се  у  границама  просечних  параметара  умерено
континенталне климе.

 1961-
1990.

1981-
2010

ТЕМПЕРАТУРА   

Просечна температура ваздуха – јануар (ºЦ) -0,5  

Просечна температура ваздуха – јул (ºЦ) 20.8  

Просечна температура ваздуха – годишња (ºЦ) 11  

Средњи број мразних дана – годишње 88.30  

Средњи број тропских дана – годишње 25.20  

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА   

Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 74.10  

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА   

Просечан број ведрих дана – годишње 63.50  

Просечан број облачних дана – годишње 126.00  

ПАДАВИНЕ   

Просечна количина падавина – годишње (мм) 761.00  

ПОЈАВЕ   

Просечан број дана са снегом – годишње 38.40  

Просечан број дана са снежним покривачем – годишње 47.50  

Просечан број дана са маглом – годишње 54.50  

Просечан број дана са градом – годишње 1.20  

Према  расположивим  подацима,  у  насељу  Врба  живи  1021  пунолетни  становник,  а
просечна  старост  становништва  износи  40.9 година.У  насељу има  412 домаћинстава,  а
просечан број чланова по домаћинству је 3.12.

Редни
број Назив Насеља

пописни периоди Пројекција

1991. 2002. 2010. 2015. 2025.

Врба 1.320 1.347 1.367 1.379 1.394

Заклопача
956 1.000 1.032 1.052

1.076
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Посматрано  по  типу  насеља,  очекује  се  наставак  досадашњих  тенденција  у  кретању
становништва: смањење  укупног становништва у сеоским насељима и популациони раст
у  граду  са  рубном  зоном,  али  знатно  мањи  у  односу  на  претходне  периоде,  јер  ће  се
истрошеност  демографског  потенцијала  села  одразити  и  на  слабљење  миграција  у
градове.

3.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења

       Грађевинско подручје

Грађевинско подручје дефинисано је након анализе постојеће изграђености , а у складу са
постављеним циљевима просторног развоја. Предлаже се његово проширење уз очување
великих површина намењених пољопривреди.

      Начин коришћења простора

Највеће површине у обухвату плана су неизграђене-под ливадама, њивама и воћњацима
(око 253 ха) и шумама (око 3.6 ха). ЗЗаступљен  аступљен  је  велики број домаћинстава који сеје  велики број домаћинстава који се бав бавее
пољопривредом  пољопривредом  (око  189  ха)-то  су(око  189  ха)-то  су  сесеоска  домаћинства  са  великим  економскимоска  домаћинства  са  великим  економским
двориштем и помоћним и економским објектима. Стање стамбеног фонда по домаћинствудвориштем и помоћним и економским објектима. Стање стамбеног фонда по домаћинству
углавном  углавном  задовољава  потребе  постојећег  броја  задовољава  потребе  постојећег  броја  становника.  Квалитетстановника.  Квалитет објеката   објеката  јеје
различит, зависнразличит, зависноо од старости објеката.  од старости објеката. 
УУ  централномцентралном делу  насеља   делу  насеља  налази  се  стара  сеоска  црква  из  1903.године,  посвећенаналази  се  стара  сеоска  црква  из  1903.године,  посвећена
Великој  Госпојини.  Поред  ње  је  црква-брвнара,  подигнута  1831.  године,  посвећенаВеликој  Госпојини.  Поред  ње  је  црква-брвнара,  подигнута  1831.  године,  посвећена
“младом” Св. Николи, заштићено непокретно културно добро (Врба, црква брвнара, “младом” Св. Николи, заштићено непокретно културно добро (Врба, црква брвнара, II /22,/22,
1064/48), према евиденцији Завода за заштиту споменика културе Краљево.1064/48), према евиденцији Завода за заштиту споменика културе Краљево.
У непосредној близини цркве су лоциране централне делатности и објекти од значаја заУ непосредној близини цркве су лоциране централне делатности и објекти од значаја за
насеље: сеоски дом,насеље: сеоски дом, з здравствена амбуланта и апотекарска јединица “Врба”, ветеринарскадравствена амбуланта и апотекарска јединица “Врба”, ветеринарска
станица,  зграда  месне  заједнице  Врба,  пошта,  железничка  станица  и  друге  станица,  зграда  месне  заједнице  Врба,  пошта,  железничка  станица  и  друге  пословне  ипословне  и
услужне делатности. услужне делатности. Ту се налази и објекат Основне школе “Доситеј Обрадовић” (школаТу се налази и објекат Основне школе “Доситеј Обрадовић” (школа
основана 1845.год.) са фискултурном салом, као и објекат Предшколске установе “Олгаоснована 1845.год.) са фискултурном салом, као и објекат Предшколске установе “Олга
Јовичић Рита”.Јовичић Рита”.
Површине намењене спорту и рекреацији су мањи спортски терен испред сеоског дома, иПовршине намењене спорту и рекреацији су мањи спортски терен испред сеоског дома, и
фудбалско игралиште ФК “Партизан Врба” лоцирано  у Заклопачи, поред магистралногфудбалско игралиште ФК “Партизан Врба” лоцирано  у Заклопачи, поред магистралног
пута  Краљево-Крушевац.  Уз  наведени  пут  налазе  се  и  мањи  садржаји  намењенипута  Краљево-Крушевац.  Уз  наведени  пут  налазе  се  и  мањи  садржаји  намењени
пословању.пословању.

Основна ограничења

Ограничења за коришћење простора су :Ограничења за коришћење простора су :

•• железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожегажелезничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега
• траса магистралног траса магистралног гасовода високог притиска гасовода високог притиска П = 50 бара  (РГ - 08 – 02)П = 50 бара  (РГ - 08 – 02)
•• усвојени планови детаљне регулације који третирају посматрани просторусвојени планови детаљне регулације који третирају посматрани простор
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3.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

Саобраћајна инфраструктураСаобраћајна инфраструктура

ПУТНА МРЕЖА-постојеће стањепостојеће стање

Основу путне мреже на подручју Плана чини државни пут IБ реда број 23.

ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 23 - Државни пут IБ реда број 23 на подручју Плана
пролази  од  КМ  67+777.00 до  КМ  71+454.00 у  дужини  од  око  3.677 метара.  Попречни
профил државног пута IБ реда број 23 је са коловозом са две саобраћајне траке ширине
око 7.5 метара. Велики број неправилно распоређених прикључака неповољно утиче на
безбедност саобраћаја, па је потребно омогућити контролу приступа. Према подацима ЈП
„Путеви Србије“ за 2015. годину просечан годишњи дневни саобраћај на деоници Ново
село - Ратина је 6.393 возила (за 2011. годину 6.443 возила, за 2012. годину 6.690 возила,
за 2013. годину 6.658 возила, за 2014. годину 6.617 возила).
Основни проблем примарне путне мреже су неуређени саобраћајни прикључци.

ОПШТИНСКИ  ПУТ  Л1026 (Врба – Старо село) – Општински  пут  Л1026 полази  од
државног  пута  IБ  реда  број  23 до  јужне  границе  Плана  у  дужини  од  око  960 метара.
Попречни профил пута је са коловозом ширине око 5.0 метара.

СЕКУНДАРНА ПУТНА МРЕЖА - Секундарна путна мрежа обухвата сабирне путеве
који  накупљају  токове  са  приступних  саобраћајница  и  унутар  насељске  саобраћајне
токове. Густина путне мреже зависи од постојеће изграђености делова насеља.
Опште карактеристике путне мреже насељских саобраћајница су:

• мале ширине регулације;
• путеви без одговарајућих елемената за одводњавање;
• путеви углавном извођени без одговарајуће техничке документације;
• објекти изграђени непосредно уз труп пута;
• недовољна заштита пута;
• неповољна геометрија трасе;
• неповољна геометрија раскрсница;
• неодговарајућа саобраћајна сигнализација.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Према смерницама из Просторног плана града Краљева општи циљеви развоја путне Према смерницама из Просторног плана града Краљева општи циљеви развоја путне 
инфраструктуре на територији Града су:инфраструктуре на територији Града су:

•• очување постојећих коридора у функцији побољшања постојеће путне мреже и очување постојећих коридора у функцији побољшања постојеће путне мреже и 
омогућавања реализације планираних траса;омогућавања реализације планираних траса;

•• побољшање квалитета саобраћаја и пропусне моћи путне мреже;побољшање квалитета саобраћаја и пропусне моћи путне мреже;
•• побољшање  саобраћајне  приступачности  целе  градске  територије  и  повезаностипобољшање  саобраћајне  приступачности  целе  градске  територије  и  повезаности

центара  у  мрежу  насеља,  привредних  потенцијала  и  туристичких  садржајацентара  у  мрежу  насеља,  привредних  потенцијала  и  туристичких  садржаја

             Ј ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” СЕПТЕМБАР
2018

страна
19



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВРБА”

реконстрyкцијом, доградњом и изградњом појединих деоница локалних путева узреконстрyкцијом, доградњом и изградњом појединих деоница локалних путева уз
побољшање обима, квалитета и организације приградског ЈГС;побољшање обима, квалитета и организације приградског ЈГС;

•• растерећење коридора насеља изградњом обилазница;растерећење коридора насеља изградњом обилазница;
•• унапређење безбедности саобраћаја;унапређење безбедности саобраћаја;
•• оптимизација одржавања путне и уличне мреже;оптимизација одржавања путне и уличне мреже;
•• увођење система за праћење стања и управљања путном мрежом.увођење система за праћење стања и управљања путном мрежом.

Планом генералне регулације остварују се следећи циљеви:
-  стварање  услова  да  путеви  добију  одговарајуће  карактеристике  са  одговарајућом
ширином  регулације,  уз  максимално  уклапање  у  постојећу  парцелацију  и  изграђеност
објеката;
-  утврђивање  геометријских  елемената  на  државном  путу  који  омогућавају  приоритет
безбедног и ефикасног одвијања саобраћаја на државном путу; 
- рационално коришћење земљишта за потребе саобраћајне инфраструктуре;
- саобраћајна приступачност;

Очекивани ефекти планирања огледају се пре свега у рационалном коришћењу земљишта
потребног  за  саобраћајну  инфраструктуру  и  резервисању  простора  за  планирану
саобраћајну  инфраструктуру.  Очекивани  ефекат  планирања  је  савремена саобраћајна
мрежа са свим пратећим садржајима уз подизање нивоа услуге  целокупног  саобраћајно-
транспортног система, као и одржив саобраћајни систем у границама Плана као носилац
урбаног развоја. Ефекат планирања је унапређење површина за пешаке и бициклисте уз
фаворизовање  немоторизованих  видова превоза.  Изградња  путне  мреже  на  подручју
Плана  омогућила  би  увођење  планираних  коридора  за  јавни  градски  превоз  путника  и
веће учешће овог вида превоза у саобраћајном систему.

Железничка инфраструктураЖелезничка инфраструктура

На предметном подручју за које  се  израђује  план, налази се следећа  јавна железничкаНа предметном подручју за које  се  израђује  план, налази се следећа  јавна железничка
инфраструктура:инфраструктура:

1.1. регионална једноколосечна еликтрифицирана железничка пруга  Сталаћ-Краљево-регионална једноколосечна еликтрифицирана железничка пруга  Сталаћ-Краљево-
Пожега, у дужини око 4,027 км(од наспрам км 60+899 до наспрам км 64+926), наПожега, у дужини око 4,027 км(од наспрам км 60+899 до наспрам км 64+926), на
којој је организован јавни путнички и теретни саобраћајкојој је организован јавни путнички и теретни саобраћај

2.2. службено место:Врба стајалиште у км 62+300 предметне пругеслужбено место:Врба стајалиште у км 62+300 предметне пруге
3.3. путни прелази у км:путни прелази у км:
•• 61+519  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је61+519  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је

осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности,осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности,
•• 62+413  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је62+413  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је

осигуран полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путуосигуран полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путу
•• 64+378 и 64+926 предметне пруге  на месту укрштаја са некатегорисаним путем,64+378 и 64+926 предметне пруге  на месту укрштаја са некатегорисаним путем,

који су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледностикоји су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности

Велики број неправилно распоређених пружних прелаза неповољно утиче на безбедностВелики број неправилно распоређених пружних прелаза неповољно утиче на безбедност
саобраћаја.  Постојећи  подвожњаци  немају одговарајућу  ширину регулације  и  слободансаобраћаја.  Постојећи  подвожњаци  немају одговарајућу  ширину регулације  и  слободан
профил.профил.

             Ј ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” СЕПТЕМБАР
2018

страна
20



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВРБА”

Планирани развој железнице у обухвату подручја предметног планаПланирани развој железнице у обухвату подручја предметног плана

Циљеви развоја железничког саобраћаја на територији Града Краљева су:Циљеви развоја железничког саобраћаја на територији Града Краљева су:
•• очување постојећих коридора, уз спречавање даље градње уз пружни појас;очување постојећих коридора, уз спречавање даље градње уз пружни појас;
•• побољшање квалитета пружне мреже, реконструкцијом и модернизацијом;побољшање квалитета пружне мреже, реконструкцијом и модернизацијом;
•• обнова и заштита објеката железничке инфраструктуре;обнова и заштита објеката железничке инфраструктуре;
•• повећање учешћа железничког саобраћаја у превозу роба и добара.повећање учешћа железничког саобраћаја у превозу роба и добара.

Развој железничког саобраћаја подразумева:Развој железничког саобраћаја подразумева:
•• електрификацију магистралних пруга;електрификацију магистралних пруга;
•• реконструкцију железничке станице Краљево;реконструкцију железничке станице Краљево;
•• изградња нове ранжирне станице;изградња нове ранжирне станице;
•• смањивање броја укрштаја у нивоу, изградњом паралелних саобраћајница;смањивање броја укрштаја у нивоу, изградњом паралелних саобраћајница;
•• реконструкцију путних прелаза ради унапређења безбедности;реконструкцију путних прелаза ради унапређења безбедности;
•• повећање  безбедности  на  путним  прелазима  уграђивањем  сигнално–сигурноснеповећање  безбедности  на  путним  прелазима  уграђивањем  сигнално–сигурносне

опреме;опреме;
•• обнову горњег строја пруга, пружних објеката, мостова, тунела, пропуста, итд.обнову горњег строја пруга, пружних објеката, мостова, тунела, пропуста, итд.

Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

 Постојеће стање

Водоводна мрежа

У  једном  делу  урбанистичке  зоне  која  је  обухваћена  овим  планом  постоји  изграђен
регионални челични цевовод профила  Ø800 мм, тзв. Гружански цевовод, како је дато у
приложеној ситуацији . Овим цевоводом се испоручује вода свим прикљученим правним
и физичким корисницима. У надлежности  водовода су прикључци  до водомера који се
налазе  непосредно  до  или  у  шахтама  на  главном  цевоводу.  Цевоводи  од  водомера  у
надлежностису самих корисника и подацима о њима ЈКП”Водовод” не располаже.

У  насељу  постоји  неколико  заједничких  изворишта  водоснабдевања:  Топлик,  Изворак,
Каменац  и  Запис  из  којих  се  водом  снабдевају  мање  групе  домаћинстава.  Остатак
становништва се снабдева водом из индивидуалних копаних бунара.

Фекална канализациона мрежа :

Постојеће стање:
У  разматраном  делу  насеља  не  постоји  фекални  канализациони  систем  који  је  у
надлежности  ЈКП-а  “Водовод”  Краљево.  Нема  организованог  одвођења  отпадних  вода.
Отпадне воде се одводе у индивидуалне сепричке јаме , затим површински потерену и
директно у водотоке. Локалне септичке јаме налазе се углавном врло близу бунара и у
насељу не постоје специфични загађивачи.
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Атмосферска канализациона мрежа :

За разматрано подручје најпре је потребно урадити анализу стања постојећих отворених и
затворених канала за атмосферске воде и дати предлог мера за њихову евентуалну 
санацију уколико је потребно . За део насељене урбанистичке зоне у којој не постоји 
изграђена атмосферска канализација потребно је урадити пројектну документацију 
одвођења атмосферских вода отвореним и затвореним системом канала. На местима 
изливања атмиосферске канализације у реципијенте, потребно је пројектовати изливне 
грађевине и узводну и низводну регулацију потока на месту изливања.

 Водотоци

На подручју обухваћеним овим планом налазе се река Товарница и три потока: Клицан, 
Балабан и Плоча. 

Електроенергетска мрежа

Постојеће стање електроенергетских објеката напонског нивоа 10 кV (каблови, 
далеководи и трафостанице)дато је у графичком прилогу плана.Такође су уцртане и 
оријентационе позиције планираних ТС 10/04 кV, и њима припадајућих кабловских 
водова 10 кV као и далековода 10 кV.

Грејање-гасификација

План  генералне  регулације "Врба" обухвата  део  постојећег челичног  гасовода  високог
притиска П = 50 бара  и планирану гасификацију широке потрошње.  
Територија  Општине  Краљево  снабдева  се  природним  гасом  преко   магистралног
гасовода високог притиска П = 50 бара  (ознака РГ - 08 – 02), који почиње од Баточине, па
преко  Крагујевца  и  Краљева  наставља  за  Чачак  и  Ужице.  Део  гасовода,  који  припада
Плану генералне  регулације “Врба” је део постојећег магистралног гасовода  Краљево -
Врњачка Бања РГ - 08 – 02/1 ,пречника ДН 250 мм и радног притиска 16-50 бара .

Постојеће  стање грејањa

Остваривање  грејања  објеката,  који  се  налазе  у  непосредној  близини  објеката
предвиђених   планом,  врши  се  углавном  коришћењем  чврстог  горива/дрва,  док  се  за
потребе домаћинства (кување,санитарна топла вода), користи електрична енергија.  

3.4.  Преглед  евидентираних  и  заштићених  објеката,  споменика  културе   и
амбијенталних целина

Према  подацима  издатим  од  стране  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Краљево,  у
Регистар непокретних културних добара у који су уписана и утврђена категорисана добра,
у  границама  обухваћеним  овим  планом  уписана  је  Црква  брвнара  у  Врби  (Решење  о
утврђивању  цркве брвнаре у Врби за непокретно културно добро-споменик културе број
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1064/48 од 29.јуна 1948.године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање
споменика културе НРС).

3.5. Преглед евидентираних и заштићених природних добара

Предметно подручје  се не налази унутар  заштићеног подручја  за које је спроведен или
покренут поступак заштите , не налази се у просторном обухвату еколошке мреже , ни у
простору евидентираних природних добара.
Сходно томе издају се следећи услови заштите природе:

1. планом  обезбедити  основ  за  рационално  коришћење,уређење,  заштиту  и
управљање  простором  као  посебно  вредним  и  ограниченим  ресурсом  којим  се
стварају услови за одрживи развој 

2. јасно  дефинисати  намену  површина:  грађевинско  ,  пољопривредно  земљиште,
површине  под  зеленилом   и  при  томе  груписати  компатибилне  садржаје  и
активности и раздвојити функције , зоне и објекте који се међусобно угрожавају
формирањем заштитног појаса вишефункционалног зеленила

3. обезбедити  очување  квалитета  животне средине , мерама  заштите и  унапређења
простора.  Нарочиту  пажњу  посветити  утицају  предвиђених  делатности  и
усагласити  решења  инфраструктуре  и  потенцијалних  загађивача  са  свим
постојећим  прописима  ,  у  циљу  заштите  ваздуха  ,  земљишта,  површинских  и
подземних вода

4. обезбедити  максимално  очување  постојеће  вегетације  и  планирањем  новог
зеленила  обезбедити  највиши  ниво  очувања  и  унапређења  животне  средине  у
интеракцији са постојећом и будућом наменом простора

5. сачувати  вредније  примерке  дендрофлоре(појединачна  стабла  и  групе  стабала),
зелене површине и просторе под шумом или делове шума , како би се просторно и
функционално  инкорпорирали  у  планирану  концепцију  система  зеленила  и
уређења планског подручја

6. из грађевинских површина изузети комплексе зеленила (зелене површине, шуме..)
који  су  значајни  са  еколошког  ,  рекреативног  и  заштитног  аспекта.  Такође,
задржати мање зелене површине које су важне и са урбанистичко-архитектонског
становишта, без обзира на то колико су уређене

7. зелене површине као и све зеленило планирати према њиховој функцији , у зони
становања , пословања, око објеката јавне намене , у циљу стварања квалитетнијих
услова животне средине

8. предвидети заштитни зелени појас око свих објеката где се очекује повећан ниво
загађења  ваздуха,  буке  (производни  погони,  железничка  пруга,  саобраћајнице,
депонија и сл.) као и утицај доминантних ветрова, а које би спречило или умањило
негативне ефекте

9. при  одабиру  заштитног  зеленила  комбиновати  листопадне  и  четинарске  врсте
дрвећа и жбуња, како би било у функцији током целе године .Одабрати врсте које
задовољавају  критеријуме  брзог  пораста,  естетске  вредности  и  отпорности  на
загађиваче.  Препоручује  се  аутохтона  дендрофлора.  Избегавати  врсте  које  су
детерминисане као инвазивне и алергене
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10. планом  обезбедити  максимално  очување  пољопривредног  земљишта  (посебно
већих  бонитетних  класа)  кроз  концепцију  изградње  и  рационално  коришћење
постојећег  грађевинског  земљишта  ,  односно  спречити  прекомерну  пренамену
пољопривредног у грађевинско земљиште

11. дефинисати  изворишта  водоснабдевања  и  обезбедити  заштиту  (зоне  заштите са
утврђеним мерама забране активности) у складу са законском регулативом

12. предвидети очување речног корита Товарнице , Радојевца и Плоче који се налазе
на  планском  подручју  ,  од  деградације  и  загађивања  кроз  забрану  испуштања
отпадних вода и депоновања комуналног и другог отпада

13. дефинисати потпуно инфраструктурно опремање насеља по највишим еколошким
стандардима. Овде се пре свега мисли на водоснабдевање  и евакуацију отпадних
вода , односно изградњу водоводне и канализационе мреже , као и стварања услова
за даљински систем грејања

14. за  индивидуалне  стамбене  и  друге  објекте  који  се  не  могу  прикључити  на
канализациону мрежу  планирати изградњу непропусне септичке јаме , које треба
да  буду  прихваћене/прописане  као  стандард  за  овакве  објекте.  Размотрити
могућност  да  се  и  уместо  постојећих  пропусних  сепричких  јама  изграде
непропусне, што би допринело заштити  подземних вода. Такође , предвидети и
ефикасан систем атмосферске канализације

15. дефинисати  планску изградњу објеката у свим  зонама  (становања  , пословања  и
сл.) уз све неопходне урбанистичке параметре и принципе енергетске ефикасности
(адекватна  изградња  и  сл.)  и  размотрити  могућности  коришћења  обновљивих
извора енергије

16. обезбедити  највиши  ниво  комуналне  хигијене  ,  спречавањем  неадекватног
депоновања отпада и формирања дивљих депонија

17. дефинисати  параметре  за  постављање  контејнера  за  привремено  депоновање
комуналног  отпада  ,  по  могућству  планирати  примарну  рециклажу  (раздвојено
скупљање отпада)

18. утврдити  обавезу  санације  и  рекултивације  свих  неуређених  ,  девастираних  и
деградираних површина (дивље депоније, објекти који не задовољавају санитарно-
еколошке стандарде  и сл.)

19. уколико  се  током  радова  наиђе  на  геолошко-палеонтолошка  документа  или
минералошко-петролошке  објекте  за  које  се  претпоставља  да  имају  својство
природног  добра,  извођач  радова  је  дужан  да  у  року  од  осам  дана  обавести
Министарство заштите животне средине , као и да предузме све мере заштите од
уништења , оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица

3.6. Природне карактеристике простора3.6. Природне карактеристике простора

У  посматраним  границама  плана  доминирају  терасни  седименти  прве  и  друге  речне
терасе (шљункови, пескови и лесолике глине). Они су претежно повољних геомеханичких
и  инжењерско-геолошких  одлика,  средње  су  до  слабо  стишљиви,  са  дубоким  нивоом
издани,  изграђују  претежно  стабилне  делове  терена  са  минималним  нагибом  падина,
условно су стабилни до нестабилни на терасним одсецима.
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Заступљени  су  и  лимнички  квартарни  седименти(  алевролит  глине  и  шљункови),  који
имају геомеханичке карактеристике сличне терасним седиментима, на одсецима стрмијих
нагиба су условно стабилни до нестабилни делови терена.
Најнижа тачка општине налази се на коти 172 m ,у атару села Врба, односно у алувијалној
равни Западне Мораве.

3.7. Сеизмичност подручја3.7. Сеизмичност подручја

Сеизмолошка карта СФРЈ из 1987. године има шест олеата, за временске периоде од 50,
100, 200, 500, 1000 и 10000 година, са вероватноћом догађања интензитета од 63 %, и она
омогућава коришћење сеизмичког ризика.
За шире подручје Краљева за повратни период земљотреса од 50 година, интензитет је I=
7°,  за  период  од  100  година  I=7-8°,а  за  повратни  период  земљотреса  од  500  година
подручје припада интензитету  I=8°,  MSK-64.
Подручје Краљева сврстано је међу сеизмички угрожена подручја.

    
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ

    претежна намена површина(ха)

становање са пољопривредом            189

централне делатности             0.7

школство             1.6

здравство           0.07 

пословање        1.3

магацини и складишта           0.02

верски објекат            1.2

спорт и рекреација            1.3

   ливаде,њиве,воћњаци..           253

  водоток(реке,потоци)           4.0

шуме       3.6

кат.парцеле Србијашуме       0.2

ЈП Железнице Србије          9.5

кат.парц.РС-ЈП Путеви Србије          5.5

кат.парц.град КВ-некатег.путеви      19.03

Остале површине за саобраћај        1.98

укупно 492
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4  . ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

           Након анализе целокупног простора у предложеним границама, задатак обрађивача
је био да у складу са важећим Законом о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'',
број  72/2009, 81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12,  42/2013-одлука  УС,
50/2013-одлука  УС,  98/2013  –  одлука  УС,  132/2014  и  145/2014) дефинише  основне
развојне правце, а то су :

• усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја Плана са планом вишег 
реда, али и плановима који третирају простор у непосредном окружењу

• дефинисање објеката и површина јавне намене 
• дефинисање нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима и 

правилима уређења и грађења
• максимално очување пољопривредног земљишта кроз рационално коришћење 

постојећег грађевинског земљишта ,т.ј. спречавање прекомерне пренамене 
пољопривредног у грађевинско земљиште

• стварање услова за потпуно  инфраструктурно опремање насеља по највишим 
еколошким стандардима ( пре свега се мисли на водоснабдевање  и евакуацију 
отпадних вода , односно изградњу водоводне и канализационе мреже , као и 
стварања услова за даљински систем грејања)

• побољшање постојеће путне мреже и омогућавања реализације планираних траса;

                                                                                          II    II    ПЛАНСКИ ДЕОПЛАНСКИ ДЕО

5  . ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ,ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ    И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 5 5.1.1. . ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Грађевинско подручје дефинисано је након анализе постојеће изграђености , а у складу са
постављеним циљевима просторног развоја. Територија која је ван грађевинског подручја
је део Плана који по намени пољопривредно и шумско земљиште.
Предлаже се проширење постојећег грађевинског подручја, уз очување великих површина
намењених пољопривреди.

55..22. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ . УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕИ ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Ц
Целина Ц.6  
ЗДРАВСТВО

•• Дозвољена је реконструкција постојећег или изградња новог објекта здравства, уДозвољена је реконструкција постојећег или изградња новог објекта здравства, у
циљу осавремењавања и повећања капацитета.циљу осавремењавања и повећања капацитета.

•• Урбанистички показатељи :Урбанистички показатељи :
•• индекс изграђености 1.2;  индекс изграђености 1.2;  
•• Максимална дозвољена спратност П+2 Максимална дозвољена спратност П+2 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Ц
Целина Ц.7 
ШКОЛСТВО

•• На катастарској парцели 528/1 КО Врба налази се објекат осмогодишње ОсновнеНа катастарској парцели 528/1 КО Врба налази се објекат осмогодишње Основне
школе “Доситеј Обрадовић”(основана 1845.год.) са фискултурном саломшколе “Доситеј Обрадовић”(основана 1845.год.) са фискултурном салом

•• Уколико  се  укаже  потреба  за  проширењем  капацитета  или  увођењем  новихУколико  се  укаже  потреба  за  проширењем  капацитета  или  увођењем  нових
садржаја, дозвољена је доградња, реконструкција и адаптација постојећих објеката,садржаја, дозвољена је доградња, реконструкција и адаптација постојећих објеката,
као и изградња нових објеката. као и изградња нових објеката. 

•• Могућа  је  и  реконструкција  постојећих  и  изградња  нових  спортских  терена  заМогућа  је  и  реконструкција  постојећих  и  изградња  нових  спортских  терена  за
потребе школе. потребе школе. 

•• Предвиђа се  уређење и опремање школског дворишта.Предвиђа се  уређење и опремање школског дворишта.
• максимална спратност максимална спратност П+1П+1;;
• индекс изграђености индекс изграђености 0.40.4;;
• 25м25м22/ учени/ ученику  за локацију и 5мку  за локацију и 5м22/ ученику за објекат, за рад у једној смени;/ ученику за објекат, за рад у једној смени;
• Број паркинг места: једно паркинг место по запосленом или једно паркинг местоБрој паркинг места: једно паркинг место по запосленом или једно паркинг место

на сваких 20 мна сваких 20 м22 затвореног и отвореног простора у функцији основне намене. затвореног и отвореног простора у функцији основне намене.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Ц
Целина Ц.8  
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

• Објекат  вртића  Предшколске  установе  “Олга  Јовичић-Рита”  ,  спратности  П+1,Објекат  вртића  Предшколске  установе  “Олга  Јовичић-Рита”  ,  спратности  П+1,
налази  се  на  истој  катастарској  парцели  као  и  објекат  школства.  Планом  сеналази  се  на  истој  катастарској  парцели  као  и  објекат  школства.  Планом  се
предвиђа предвиђа реконструкција или адаптација овог објекта, уколико се укаже потреба зареконструкција или адаптација овог објекта, уколико се укаже потреба за
проширењем капацитета или увођењем нових садржаја.проширењем капацитета или увођењем нових садржаја.

•• Планом се омогућава и учешће приватног сектора у домену дечије заштите (мањиПланом се омогућава и учешће приватног сектора у домену дечије заштите (мањи
капацитети-мах  до  25 деце  по  објекту).  У  оквиру осталог  земљишта,  могуће  је,капацитети-мах  до  25 деце  по  објекту).  У  оквиру осталог  земљишта,  могуће  је,
према  новонасталим  потребама  и  процени  надлежних  институција,  извршитипрема  новонасталим  потребама  и  процени  надлежних  институција,  извршити
претварање  стамбених  или  нестамбених  простора  у  просторе  за  дневни  боравакпретварање  стамбених  или  нестамбених  простора  у  просторе  за  дневни  боравак
деце ,у складу са свим важећим нормативима. деце ,у складу са свим важећим нормативима. 
Обавезно задовољити следеће услове:Обавезно задовољити следеће услове:

•• да је могуће формирати посебан улаз,да је могуће формирати посебан улаз,
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•• да постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја,чији је број уда постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја,чији је број у
складу са бројем деце,складу са бројем деце,

•• да је омогућен простор за боравак деце на отвореном, да је омогућен простор за боравак деце на отвореном, 
•• да постоје начини решавања утицаја додатне буке на суседне намене.да постоје начини решавања утицаја додатне буке на суседне намене.
•• минимални степен озелењености парцеле 30%минимални степен озелењености парцеле 30%
• спратност: спратност: П+1П+1
• индекс изграђености до индекс изграђености до 1.01.0

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Ц
Целине Ц.4 и Ц.4.1
ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-објекти јавне намене

Целина Ц.4 
Централне делатности планиране су на локацији која је већ формирана као центар насеља.
Културно-едукативне делатности одвијају се у објектима културе.  Постојећи сеоски дом
потребно је обновити, уз ревитализацију некадашњих функција , али и увођење нових. Он
треба  да  представља  културно,  али  и  информационо  средиште  насеља.  У  оквиру  овог
објекта  потребно  је  објединити  више  садржаја  (вишенаменска  дворана  за  културне
манифестације,  представе,  изложбе, ревије итд, биоскопска сала, библиотека, галерија,
интернет-клуб и сл.)

Урбанистички показатељи :Урбанистички показатељи :
•• планирана је реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објекатапланирана је реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката
• индекс изграђености индекс изграђености 1.31.3;;
• Максимална дозвољена спратност Максимална дозвољена спратност П+2П+2
•• У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити потребан број паркинг местаУ оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити потребан број паркинг места

према прописаним стандардима,у зависности од садржајапрема прописаним стандардима,у зависности од садржаја

Целина Ц.4 .1
Пословно-управне делатности односе се на управне, административне објекте, социјалне
службе,  службе  безбедности..(објекти  месне  заједнице,поште  ..)  У  оквиру  ове  целине
налазе  се  већ  изграђени   објекти  јавне  намене,  у  појасу  између  железничке  пруге  и
саобраћајнице.

• Постојећи објекти се задржавају. 
• Планом се предвиђа њихова реконструкција 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А
Целина А.9
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Планом  се  предвиђа  уређење  постојећег  фудбалског  игралишта  ФК  “Партизан  Врба”
лоцираног   у  Заклопачи,  поред  магистралног  пута  Краљево-Крушевац,  као  и  изградња
пратећих садржаја неопходних за његово функционисање.
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У  оквиру  планираног  комплекса  централних  делатности  (Целина Ц.4-културно-
едукативне  делатности-локација  садашњег  сеоског  дома),  где  већ  постоје  спортски
терени, могућа је реализација спортских садржаја у затвореном (спортске дворане , разни
спортски  клубови..)  и  отвореном  (различита  игралишта,  спортски  терени,  вежбалишта,
базени,  вишенаменски  спортски  терени..)  ,  као  допунске  намене.  Квантификативна
заступљеност  ове  допунске  активности  у  наведеном  простору  је  дефинисана  је
процентом 31-50%.

Урбанистички показатељи:Урбанистички показатељи:
•• 70% површине за спорт и рекреацију према 30% површине за пратеће делатности 70% површине за спорт и рекреацију према 30% површине за пратеће делатности 
• индекс изграђености индекс изграђености 0.80.8
• Висина нових објеката не треба да пређе Висина нових објеката не треба да пређе П+1П+1
•• На  парцели  обезбедити  неопходан  број  паркинг  места  у  складу  са  важећимНа  парцели  обезбедити  неопходан  број  паркинг  места  у  складу  са  важећим

нормативима за ту врсту објекатанормативима за ту врсту објеката
•• зелене површине око спортских терена треба да буду распоређене тако да створезелене површине око спортских терена треба да буду распоређене тако да створе

сенку на јужним експозицијамасенку на јужним експозицијама
•• спортске терене димензионисати и оријентисати према важећим нормативимаспортске терене димензионисати и оријентисати према важећим нормативима

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Д
Целина Д.14
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Планирана намена је у функцији заштите постојећих  бунара  сеоског водовода, који  се
налазе на катастарској парцели бр. 1076/2 КО Врба. Дозвољени су радови на одржавању и
осавремењавању постојећих водних објеката, у складу са условима надлежних предузећа,
према  свим  важећим  правилима  и  прописима  за  ову  врсту  објеката,  а  у  складу  са
посебним санитарно-хигијенским условима и зонама санитарне заштите.

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А/Б/Ц/Д

ВОДОТОК СА ОБЈЕКТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ

На подручју обухваћеним овим планом налазе се река Товарница и три потока: Клицан, 
Балабан и Плоча. 

Целине Ц.15/Д.15

Река  Товарница је  десна  притока Западне  Мораве.  Површина  слива  износи  20,3км² и
обухвата подручје северних обронака планине Гоч. Дужина главног тока износи око 13км,
при чему доњи ток је 2,8 км, средњи 3,6 км и горњи око 6,6 км. Река није регулисана ни у
једном свом делу. У доњем току Товарница пресеца магистрални пут Краљево-Крушевац,
50-так метара ниже железничку пругу Краљево-Сталаћ и око 100м низводно локални пут
Заклопача-Врба. Сви мостови наведених саобраћајница имају задовољавајући протицајни
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профил  као  и  дубину  фундирања  опораца.  Низводно  од  наведених  инфраструктурних
објеката  речни  ток  је равничарски, мање  више  праволинијски,  пролази  кроз  оранице и
ливаде. У  прошлости  су ова  поља  била  плављена  безброј  пута.  Штитећи  обрадиво
земљиште  мештани  су  изградили  одбрамбене  насипе  са  доста  добро  изабраним
протицајним  профилом.  Средњи  ток  Товарнице  је  најкритичнији,  обрастао  густим
растињем и дрвећем . Пресеца путни правац Метикоши – Старо Село,  низводно прати
локални пут у Врби који повезује Врбу са наведеним путним правцем. У овом делу тока
долази  до  изливања  и  плављења  стамбених,  инфраструктурних  објеката  и  обрадивих
површина  низводно. У  горњем  делу  свог  тока  река  Товарница   је  брдско-планински
бујични водоток где је заступљено главно рачвање корита. Ток је кривудав, неуједначен,
обрастао дрвећем и разним растињем. Предео око горњег тока је углавном ненасељен, са
појединачним домаћинствима велике разуђености.

• У наведеним целинама ће се у потпуности примењивати одредбе  Плана детаљне

регулације реке Товарнице, бр. 011-247/2016-III, од 29.11.2016. године, чија је
сврха израде била регулација овог водотока. 

• ПДР  је  урађен  на  основу  постојећег  Главног  пројекта  санације  водотока  реке
Товарнице  од  Старог  села  до  ушћа  у  Мораву,  из  децембра  2010.  године,  који
садржи хидрауличке и друге захтеване прорачуне.

Целине А.10/Б.10/Ц10/Д.10

Потоци  Клицан,  Балабан  и  Плоча нису  регулисани  ни  у  једном  свом  делу.  Највећа
активност ових  потока је у пролећним месецима.
У циљу спречавања плављења стамбених и обрадивих површина, Планом је дефинисанУ циљу спречавања плављења стамбених и обрадивих површина, Планом је дефинисан
јавни  интерес,  како  би  се  регулисали  све  нерегулисани  водотоци,  уз  сагледавањејавни  интерес,  како  би  се  регулисали  све  нерегулисани  водотоци,  уз  сагледавање
најрационалнијих решења у складу са стањем на терену, кроз израде пројеката регулације.најрационалнијих решења у складу са стањем на терену, кроз израде пројеката регулације.

• Планира  се  Планира  се  уређењуређењее корита  постојећих   корита  постојећих  водотока  на  територији  плана  (пводотока  на  територији  плана  (потоциотоци

Клицан, Балабан и ПлочаКлицан, Балабан и Плоча)), како би се омогућио несметани проток воде и пронос, како би се омогућио несметани проток воде и пронос
наноса. наноса. 

•• Приступе парцелама решити преко мостовских конструкција одређене висине. Приступе парцелама решити преко мостовских конструкција одређене висине. 
• Потребно јеПотребно је израдити инвестиционо-техничку документацију за регулацију потока. израдити инвестиционо-техничку документацију за регулацију потока.

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А/Ц
Целине А.13/Ц13
ОБЈЕКТИ  ОД  ОПШТЕГ  ИНТЕРЕСА:  ЖЕЛЕЗНИЧКА  ПРУГА  КРАЉЕВО

-СТАЛАЋ

Овим целинама обухваћена је постојећа јавна железничка инфраструктура:Овим целинама обухваћена је постојећа јавна железничка инфраструктура:
•• регионална једноколосечна  елрегионална једноколосечна  елеектрифицирана железничка  пруга  Сталаћ-Краљево-ктрифицирана железничка  пруга  Сталаћ-Краљево-

Пожега, у дужини око 4,027 км(од наспрам км 60+899 до наспрам км 64+926), наПожега, у дужини око 4,027 км(од наспрам км 60+899 до наспрам км 64+926), на
којој је организован јавни путнички и теретни саобраћајкојој је организован јавни путнички и теретни саобраћај

•• службено место:Врба стајалиште у км 62+300 предметне пругеслужбено место:Врба стајалиште у км 62+300 предметне пруге
•• путни прелази у км:путни прелази у км:
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-61+519 предметне пруге на месту укрштаја са некатегорисаним путем који је осигуран-61+519 предметне пруге на месту укрштаја са некатегорисаним путем који је осигуран
саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности,саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности,
-62+413 предметне пруге на месту укрштаја са некатегорисаним путем који је осигуран-62+413 предметне пруге на месту укрштаја са некатегорисаним путем који је осигуран
полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путуполубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путу
-64+378 и 64+926 предметне пруге на месту укрштаја са некатегорисаним путем, који су-64+378 и 64+926 предметне пруге на месту укрштаја са некатегорисаним путем, који су
осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности.осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности.

На  основу  развојних  планова  “Инфраструктура  железнице  Србије”  ад,  као  и  премаНа  основу  развојних  планова  “Инфраструктура  железнице  Србије”  ад,  као  и  према
Просторном  плану  Републике  Србије(  Сл.гласник  РС,  бр.  88/10),  планира  сеПросторном  плану  Републике  Србије(  Сл.гласник  РС,  бр.  88/10),  планира  се
ревитализација  и  модернизација  једноколосечне  електрифициране  железничке  пругеревитализација  и  модернизација  једноколосечне  електрифициране  железничке  пруге
Сталаћ-Краљево-Пожега,  са  изградњом  капацитета  за  повезивање  значајних  корисникаСталаћ-Краљево-Пожега,  са  изградњом  капацитета  за  повезивање  значајних  корисника
железничких  услуга,  уз  примену  општих  и  посебних  услова  добијених  од  странежелезничких  услуга,  уз  примену  општих  и  посебних  услова  добијених  од  стране
“Инфраструктура железнице Србије”ад , за потребе израде овог плана“Инфраструктура железнице Србије”ад , за потребе израде овог плана

6.   ПОДЕЛА  НА  УРБАНИСТИЧКЕ  ЗОНЕ  И  ЦЕЛИНЕ  ПРЕМА

УРБАНИСТИЧКИМ  ПОКАЗАТЕЉИМА  И  ДРУГИМ

КАРАКТЕРИСТИКАМА

Простор обухваћен границама Плана генералне регулације Врба, укупне површине од окоПростор обухваћен границама Плана генералне регулације Врба, укупне површине од око
492 ha, подељен је на четири  урбанистичке зоне.То су:492 ha, подељен је на четири  урбанистичке зоне.То су:

Зона  АЗона  А,   површине  око  118  ха,  припада  КО  Заклопача,  и  обухвата  подручје  које  је,   површине  око  118  ха,  припада  КО  Заклопача,  и  обухвата  подручје  које  је
ограничено северном и северозападном границом плана, границом катастарских општинаограничено северном и северозападном границом плана, границом катастарских општина
Заклопача и Врба и државним путем IБ реда 23.Заклопача и Врба и државним путем IБ реда 23.

Зона  БЗона  Б,   површине  око  126  ха,  припада  КO Заклопача,  и  обухвата  подручје  које  је,   површине  око  126  ха,  припада  КO Заклопача,  и  обухвата  подручје  које  је
ограничено западном границом плана, границом катастарских општина  Заклопача и Врбаограничено западном границом плана, границом катастарских општина  Заклопача и Врба
и државним путем IБ реда 23.и државним путем IБ реда 23.

Зона Зона ЦЦ,  површине око ,  површине око 103103 ха, припада К ха, припада КОО  ВрбаВрба, и обухвата подручје које је ограничено, и обухвата подручје које је ограничено
иисточном  сточном  границом  плана,  границом  катастарских  општина   Заклопача  и  Врба  играницом  плана,  границом  катастарских  општина   Заклопача  и  Врба  и
државним путем IБ реда 23.државним путем IБ реда 23.

Зона Зона ДД,  површине око ,  површине око 145145 ха, припада К ха, припада КОО  ВрбаВрба, и обухвата подручје које је ограничено, и обухвата подручје које је ограничено
југојугоиисточном и  јужном  сточном и  јужном  границом плана, границом  катастарских  општина   Заклопача  играницом плана, границом  катастарских  општина   Заклопача  и
Врба и државним путем IБ реда 23.Врба и државним путем IБ реда 23.

Ове четири урбанистичке зоне, подељене су на урбанистичке целине, које су одређене наОве четири урбанистичке зоне, подељене су на урбанистичке целине, које су одређене на
основу планираних намена, нове саобраћајне мреже и стечених услова.основу планираних намена, нове саобраћајне мреже и стечених услова.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНАТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА

Урбанистичка  целина Планирана претежна намена површина      

А.1/ Б.1/ Ц.1/Д.1А.1/ Б.1/ Ц.1/Д.1 породично становање са пољопривредомпородично становање са пољопривредом

А.1.1/  Ц.1.1А.1.1/  Ц.1.1 породично становање -реализоване целине упородично становање -реализоване целине у
потезу између железничке пруге и саобраћајницепотезу између железничке пруге и саобраћајнице

А.2/Б.2/Д.2А.2/Б.2/Д.2 пословање са становањемпословање са становањем

А.3/Б.3А.3/Б.3 пословањепословање

Ц.3.1Ц.3.1 пословање-реализоване целине у потезу измеђупословање-реализоване целине у потезу између
железничке пруге и саобраћајницежелезничке пруге и саобраћајнице

Ц.4Ц.4 Централне делатностиЦентралне делатности

Ц.4.1Ц.4.1 Централне делатности-реализоване целине уЦентралне делатности-реализоване целине у
потезу између железничке пруге и саобраћајницепотезу између железничке пруге и саобраћајнице

Ц.5Ц.5 Верски објекатВерски објекат

Ц.6Ц.6 здравствоздравство

Ц.7Ц.7 школствошколство

Ц.8Ц.8 Дечија заштитаДечија заштита

А.9А.9 Спорт и рекреацијаСпорт и рекреација

А.10/Б.10/Ц.10/Д.10А.10/Б.10/Ц.10/Д.10 Водоток са објектима регулацијеВодоток са објектима регулације

А.11/Б.11/Ц.11А.11/Б.11/Ц.11 шумашума

А.12/Б.12/Ц.12/Д.12А.12/Б.12/Ц.12/Д.12 Пољопривредно земљиштеПољопривредно земљиште

А.13/Ц.13А.13/Ц.13 железницажелезница

А.14/Д.14А.14/Д.14 заштитно зеленилозаштитно зеленило

А.15/Б.15/Ц.15/Д.15А.15/Б.15/Ц.15/Д.15 План детаљне регулације реке Товарнице (бр. 011-План детаљне регулације реке Товарнице (бр. 011-
247/2016-III, од 29.11.2016. године)247/2016-III, од 29.11.2016. године)

А.16/Б.16А.16/Б.16 План детаљне регулације за обилазницу-деоПлан детаљне регулације за обилазницу-део
аутопута Е 761 Појате-Прељина, и припадајућегаутопута Е 761 Појате-Прељина, и припадајућег
дела Западне Мораве ( бр. 011-61/2010-II, оддела Западне Мораве ( бр. 011-61/2010-II, од

17.09.2010. године.)17.09.2010. године.)
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА УТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА У

УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА  УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА  

ПЛАНИРАНА

ПРЕТЕЖНА

НАМЕНА

ПОВРШИНА

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА

А Б Ц Д

ПОРОДИЧНО

СТАНОВАЊЕ
0.5 ха / 0.6 ха /

ПОРОДИЧНО

СТАНОВАЊЕ СА
ПОЉОПРИВРЕДОМ

55.8ха 63.3ха 50 ха 69.8 ха

ПОСЛОВАЊЕ СА
СТАНОВАЊЕМ

2.6 ха 14.7ха / 10.6 ха

ПОСЛОВАЊЕ 3.6 ха 2.8 ха 0.2 /

ЦЕНТРАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ
/ / 0.9 ха /

ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ / / / 1.2 ха

ЗДРАВСТВО / / 0.08 ха /

ШКОЛСТВО / / 1.5 ха /

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА / / 0.1 ха /

СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈА

1.2 ха / / /

ВОДОТОК СА
ОБЈЕКТИМА

РЕГУЛАЦИЈЕ 0.3 ха 1.5 ха

ШУМА 0.4 ха 2.6ха 0.08 /

ПОЉОПРИВРЕДНО

ЗЕМЉИШТЕ
35.7 ха 32ха 31.8 ха 28.6ха

ЖЕЛЕЗНИЦА 4.0 ха / 3.6 ха /

ЗАШТИТНО

ЗЕЛЕНИЛО
0.1 ха / / 0.04 ха

ПДР реке ТоварницеПДР реке Товарнице
(бр. 011-247/2016-III,(бр. 011-247/2016-III,

од 29.11.2016.од 29.11.2016.
године)године) 1.6 ха 0.2 ха 6.7 ха 27.4 ха

ПДР за обилазницу-ПДР за обилазницу-
део аутопута Е 761део аутопута Е 761
Појате-Прељина, иПојате-Прељина, и
припадајућег делаприпадајућег дела

Западне Мораве ( бр.Западне Мораве ( бр.
011-61/2010-II, од011-61/2010-II, од

17.09.2010. године.)17.09.2010. године.)

5.7 ха 3.1 ха / /
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7.  ПРАВИЛА  ИЗГРАДЊЕ  У  ОКВИРУ  УРБАНИСТИЧКИХ  ЗОНА  И
ЦЕЛИНА

Урбанистички  показатељи  (Урбанистички  показатељи  (индекс изграђености  и  индекс заузетости земљишта))
приказани су  за  планиране намене површина, у оквиру урбанистичких зона и целинаприказани су  за  планиране намене површина, у оквиру урбанистичких зона и целина
одређених Планом.одређених Планом.

• БРУТО  РАЗВИЈЕНА  ГРАЂЕВИНСКА  ПОВРШИНА  јесте  збир  површина  свих
надземних етажа  објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере
ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

• ИНДЕКС  ИЗГРАЂЕНОСТИ  парцеле  јесте  однос  (количник)  бруто  развијене
грађевинске  површине  изграђеног  или  планираног  објекта  и  укупне  површине
грађевинске парцеле

• ИНДЕКС  ЗАУЗЕТОСТИ  парцеле  јесте  однос  габарита  хоризонталне  пројекције
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен
у процентима.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:   А / Б / Ц / Д
Целин  е     А.1 / Б.1 / Ц.1 / Д.1
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  СА ПОЉОПРИВРЕДОМ

Ова  намена,  која  је  најзаступљенија  по  површини,  подразумева  изградњуОва  намена,  која  је  најзаступљенија  по  површини,  подразумева  изградњу
пољопривредних домаћинстава,  са стамбеним и економским делом дворишта.пољопривредних домаћинстава,  са стамбеним и економским делом дворишта.

Урбанистички показатељи:

•• планирана је реконструкција постојећих и изградња нових  објеката 
•• тежити да се сачувају стари објекти који имају амбијенталну вредност, и који се

могу реконструисати
•• макс.индекс заузетости: 30% 
•• Висина нових објеката не треба да пређе П+2 
•• Минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2 

•• на већ изграђеним парцелама, које су мање него што је план прописао , дозвољена
је реконструкција и санација објекта у границама задате изграђености 

•• задржати  традиционалну  поделу  на  кућно  (стамбено)  двориште,  економско
двориште и башту(воћњак или повртњак)

• Економско  двориште  може  да  садржи  гаражу  или  надстрешницу  за  смештај
пољопривредне  механизације  и  алата, објекте  за  складиштење  и  узгој
пољопривредних  производа  (амбари,  кошеви,  трапови,  стакленици,  винарије,
вински  подруми  итд) као  и  остале  помоћне  пољопривредне  зграде.  Економски
објекти  који  се  граде  у  близини  стамбеног  објекта  су:  летња  кухиња,  млекар,
санитарни пропусник. Магацин хране и објекте намењене исхрани стоке лоцирати
у делу економског дворишта.
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• Економски  објекти  као  што  су:  живинарници,  сточне  стаје,  говедарници,
овчарници,  козарници,  испусти  за  стоку,  ђубришне  јаме,  пољски  клозети  и  сл.
могу се градити на простору економског дворишта и на прописној удаљености од
стамбеног  објекта,  чесме,  бунара  и  других  садржаја  на  које  штетно  делују.  Ови
објекти  могу  се  градити  самостално  или  повезивати  међусобно  зависно  од
просторних могућности и функционалних потреба, али да у том случају не угрозе
стамбени објекат.

• Међусобна  растојања  економских  објеката  зависе  од  организације  дворишта,  с
тим  да  се  прљави  објекти  могу  постављати  само  уз  ветар  у  односу  на  чисте
објекте. 

• У  оквиру  ове  намене  могуће  је  реализовати  и  мале  погоне  за  прераду
пољопривредних производа, лаку обраду, паковање итд. , уколико се за тим укаже
потреба,  односно  уколико  сама  парцела  и  њена  локација  пружају  услове  за  то.
Планирани  објекат  не  сме  да  угрожава  животну  средину  ,  као  ни објекте  на
суседним парцелама. За обављање неких врста делатности потребно је Анализом
утицаја потврдити да су предузете и планиране мере заштите и да изабрана врста
делатности неће имати штетног утицаја на животну средину.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:   А / Ц / 
Целин  е :  А.1.1/  Ц.1.1А.1.1/  Ц.1.1
ПОРОДИЧНО  СТАНОВАЊЕ  -РЕАЛИЗОВАНЕ  ЦЕЛИНЕ  У  ПОТЕЗУ  ИЗМЕЂУ

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ

• планирана  намена: затечено породично становање  
• Дозвољена  је  санација  и  реконструкција  постојећих  стамбених  објеката  иДозвољена  је  санација  и  реконструкција  постојећих  стамбених  објеката  и

помоћних објеката на парцелама помоћних објеката на парцелама   
• минимална површина грађевинске парцеле је 300 м2, 
• ппотребно је обезбедити  1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцелеотребно је обезбедити  1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле

објекта објекта 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:   А / Б / Д
Целин  е :  А.2/  Б.2/ Д.2А.2/  Б.2/ Д.2
ПОСЛОВАЊЕ СА СТАНОВАЊЕМ

У  циљу  веће  комерцијализације  простора  уз  главне  саобраћајне  токовеУ  циљу  веће  комерцијализације  простора  уз  главне  саобраћајне  токове,  ,  оова  наменава  намена
обухвата појас лево и десно од  Државног пута IБ реда број 23.обухвата појас лево и десно од  Државног пута IБ реда број 23.
Пословни садржаји који се у оквиру ове намене  могу реализовати су: Пословни садржаји који се у оквиру ове намене  могу реализовати су: 

•• трговина  (трговина  (продавнице  свих  типова  за  продају  прехрамбене  робе  и  робе  широкепродавнице  свих  типова  за  продају  прехрамбене  робе  и  робе  широке
потрошње, тржни центри и др), потрошње, тржни центри и др), 

•• услужно  занатство  (обућарске,  кројачке,  фризерске,  козметичарске,  фотографскеуслужно  занатство  (обућарске,  кројачке,  фризерске,  козметичарске,  фотографске
радње, перионице возила и тепиха, стаклорезачке и друге занатске радње),радње, перионице возила и тепиха, стаклорезачке и друге занатске радње),

•• услужне делатности( књижара, копирница, хемијске чистионице и др.),услужне делатности( књижара, копирница, хемијске чистионице и др.),
•• пословно-административне делатности (филијале банака, поште, представништва,пословно-административне делатности (филијале банака, поште, представништва,

агенције, пословни бирои..), агенције, пословни бирои..), 
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•• угоститељство(  ресторан,  таверна,  кафе  бар,  посластичарница,  пицерија  и  сл.),угоститељство(  ресторан,  таверна,  кафе  бар,  посластичарница,  пицерија  и  сл.),
здравство( апотеке, опште и специјалистичке ординације и сл.), здравство( апотеке, опште и специјалистичке ординације и сл.), 

•• социјална  заштита  (сервиси  за  чување  деце,  обданишта,  играонице  за  децу,социјална  заштита  (сервиси  за  чување  деце,  обданишта,  играонице  за  децу,
смештај и нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и др.), смештај и нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и др.), 

•• култура(галерије, специјалистичке библиотеке, читаонице и др.), култура(галерије, специјалистичке библиотеке, читаонице и др.), 
•• забава( интернет кафеи, билијар сале и сл.;), забава( интернет кафеи, билијар сале и сл.;), 
•• спорт (теретане, вежбаонице, аеробик, фитнес..),спорт (теретане, вежбаонице, аеробик, фитнес..),
•• пољопривреда(пољопривредна апотека, цвећара..).пољопривреда(пољопривредна апотека, цвећара..).
• Могућа  је  и  реализација  компатибилних  садржаја  као  што  су  комерцијалниМогућа  је  и  реализација  компатибилних  садржаја  као  што  су  комерцијални

садржаји  (изложбени  и  продајни  салони  са  пратећим  сервисним  услугама,  спасадржаји  (изложбени  и  продајни  салони  са  пратећим  сервисним  услугама,  спа
центри,  робне  куће,  хипермаркети,  дистрибутивни  центри  итд.),центри,  робне  куће,  хипермаркети,  дистрибутивни  центри  итд.),уколико  самауколико  сама
парцела и њена локација пружају услове за то .парцела и њена локација пружају услове за то .

•• Постојеће стамбене објекте у оквиру ове намене могуће је задржати.Постојеће стамбене објекте у оквиру ове намене могуће је задржати.

Урбанистички показатељи:Урбанистички показатељи:
• планирана је реконструкција и доградња постојећих стамбених и изградња новихпланирана је реконструкција и доградња постојећих стамбених и изградња нових

пословно-стамбених и пословних пословно-стамбених и пословних објеката објеката 
•• Уколико се горе поменуте намене комбинују са становањем, становање планиратиУколико се горе поменуте намене комбинују са становањем, становање планирати

на вишим етажама на вишим етажама 
• индиндекс изграђености:екс изграђености:1.51.5
• Висина нових објеката не треба да пређе Висина нових објеката не треба да пређе П+2П+2
•• однос  пословања  и  становања:  80-50% површине  за  пословање,  према  20-50%однос  пословања  и  становања:  80-50% површине  за  пословање,  према  20-50%

стамбене површинестамбене површине
•• мин.  дозвољена  ширина  уличног  фронта  грађевинске  парцеле  15м,  осим  умин.  дозвољена  ширина  уличног  фронта  грађевинске  парцеле  15м,  осим  у

изузетним случајевима када се објекат планира на парцели која се налази измеђуизузетним случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између
две већ реализоване локације или кад је у питању угаона градњадве већ реализоване локације или кад је у питању угаона градња

• У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити одређен број паркинг места,иУ оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити одређен број паркинг места,и
то :то :1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м22 пословног простора, у случају пословног простора, у случају
веће  површине  пословног  простора  по  једно паркинг место  до сваких  нареднихвеће  површине  пословног  простора  по  једно паркинг место  до сваких  наредних
30м30м22 пословног простора. пословног простора.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:   А / Б 
Целин  е :  А.3/  Б.3А.3/  Б.3
ПОСЛОВАЊЕ 

Ова намена предвиђа се на већим неизграђеним потезима, уз Државни пут IБ реда број 23Ова намена предвиђа се на већим неизграђеним потезима, уз Државни пут IБ реда број 23
и железничку пругу Краљево-Сталаћ.и железничку пругу Краљево-Сталаћ.
Намене  које  се  могу  јавити  у  оквиру  ових  локација  су:  трговина,  хипермаркети,Намене  које  се  могу  јавити  у  оквиру  ових  локација  су:  трговина,  хипермаркети,
изложбени и продајни салони са пратећим сервисним услугама мануфактурна и занатскаизложбени и продајни салони са пратећим сервисним услугама мануфактурна и занатска
производња,  магацини  и  складишта  робе,  грађевинског  материјала,  робно-транспортнипроизводња,  магацини  и  складишта  робе,  грађевинског  материјала,  робно-транспортни
центри, тржни и услужни  центри, робне куће и сл. као и пословни садржаји из доменацентри, тржни и услужни  центри, робне куће и сл. као и пословни садржаји из домена
здравстваздравства(  апотеке,  опште  и  специјалистичке  ординације..),социјалне  заштите(  апотеке,  опште  и  специјалистичке  ординације..),социјалне  заштите
(обданишта, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и(обданишта, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и
др.) и пољопривреде (пољопривредна апотека, ветеринарска станица..).др.) и пољопривреде (пољопривредна апотека, ветеринарска станица..).
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Дозвољене  су  групе  делатности,  које  не  утичу  негативно  на  становање  и  реализованеДозвољене  су  групе  делатности,  које  не  утичу  негативно  на  становање  и  реализоване
намене у контактним подручјима,  посебно у погледу стварања  буке,  вибрација,  гасова,намене у контактним подручјима,  посебно у погледу стварања  буке,  вибрација,  гасова,
миримирисаса, отпадних вода и других штетних дејстава., отпадних вода и других штетних дејстава.

Урбанистички показатељи:Урбанистички показатељи:

• индекс изграђености индекс изграђености 1.8;1.8;
• Максимална дозвољена спратност Максимална дозвољена спратност   ВП+2ВП+2;;
• минимална површина грађевинске парцеле: 800 мминимална површина грађевинске парцеле: 800 м22

•• обликовање  објеката треба да одликује  модеран  архитектонски израз  и употребаобликовање  објеката треба да одликује  модеран  архитектонски израз  и употреба
савремених грађевинских материјаласавремених грађевинских материјала

•• Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%.Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%.
•• Потребно  је  обезбедити  у  оквиру  грађевинске  парцеле  објекта   1  паркингПотребно  је  обезбедити  у  оквиру  грађевинске  парцеле  објекта   1  паркинг

место/70м²  пословног  простора  и  по  једно  паркинг  место  до  наредних  30м²место/70м²  пословног  простора  и  по  једно  паркинг  место  до  наредних  30м²
пословног просторапословног простора

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:    Ц / 
Целин  а:   Ц.3.1 Ц.3.1
ПОСЛОВАЊЕ  -РЕАЛИЗОВАНА  ЦЕЛИНА  У  ПОТЕЗУ  ИЗМЕЂУ  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ

ПРУГЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ

• планирана  намена: затечено пословање  
•• Дозвољена је санација и реконструкција постојећих  објекатаДозвољена је санација и реконструкција постојећих  објеката
• ппотребно  је  обезбедити  у  оквиру  грађевинске  парцеле  објекта   1  паркинготребно  је  обезбедити  у  оквиру  грађевинске  парцеле  објекта   1  паркинг

место/70мместо/70м²² пословног  простора   пословног  простора  ии по  једно  паркинг  место  до  наредних  30м по  једно  паркинг  место  до  наредних  30м²²
пословног просторпословног простораа

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:    Ц 
Целин  а:   Ц.4 Ц.4
ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планиране су на локацији која је већ формирана као центар насеља.

Културно-едукативне делатности одвијају се у објектима културе (вишенаменска дворана
за културне манифестације,  представе, изложбе, ревије итд, биоскопска сала, библиотека,
галерија, интернет-клуб и сл.) 

Пословно-управне делатности односе се на управне, административне, банкарске  објекте,
социјалне службе, службе безбедности..(зграда месне заједнице, банке, поште, пословне
зграде ...)

Комерцијално-услужне делатности подразумевају објекте угоститељског и комерцијалног
карактера, попут ресторана, кафана, кафеа, као и све типове услуга и самоуслуга.

Урбанистички показатељи :Урбанистички показатељи :
•• планирана је реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објекатапланирана је реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката
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• индекс изграђености индекс изграђености 1.31.3;;
• Максимална дозвољена спратност Максимална дозвољена спратност П+2П+2
•• У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити потребан број паркинг местаУ оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити потребан број паркинг места

према прописаним стандардима,у зависности од садржајапрема прописаним стандардима,у зависности од садржаја

На страни 28. овог текста дата су правила изградње која се односе на објекте јавне намене
у оквиру централних делатности у овој целини.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:    Ц 
Целин  а:   Ц.5 Ц.5
ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ

У  централном  делу  насеља  налази  се  стара  сеоска  црква  из  1903.године,  посвећена
Великој  Госпојини.  Поред  ње  је  је   црква-брвнара,  подигнута  1831. године,  посвећена
“младом” Св. Николи, заштићено непокретно културно  добро (Врба,црква брвнара,I/22,
1064/48), према евиденцији Завода за заштиту споменика културе Краљево.

Ово је реализована целина у којој је дозвољено проширено текуће одржавање објеката. 

Уколико  се  појави  потреба  за  новим  садржајима  који  су  у  функцији  верског  објекта,
могућа  је  њихова  реализација  у  оквиру  постојећег  комплекса,  у  зависности  од  мера
заштите поменутог заштићеног непокретног културног добра.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:    А 
Целин  а:   А.11/Б.11/Ц.11 А.11/Б.11/Ц.11
ШУМЕ

На  шумском  земљишту,  уз  обавезу заштите и  чувања  шумског  добра, се могу градити
објекти  за  туристичко-рекреативне  сврхе;  пратећи  објекти(  шанк-барови,настрешнице,
одморишта, просторије за опрему и сл.); и партерно уређење (одморишта, стазе за шумске
пешачке туре и сл.). Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује употреба
природних  материјала  (дрво,  камен,шиндра)  и  традиционалних  форми,  уз  сагласност
надлежног министарства.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:    А 
Целин  а:   А.14 А.14
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Заштитно  зеленило  предвиђено је  на  катастарским  парцелама  које  се  налазе  у
инфраструктурном појасу  железничке пруге  Сталаћ-Краљево-Пожега.Сталаћ-Краљево-Пожега.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА:    А/Б/Ц/Д 
Целин  а:   А.12/Б.12/Ц.12/Д.12 А.12/Б.12/Ц.12/Д.12
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
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Један  од  развојних  праваца  овог  плана  је  и  максимално  очување  пољопривредног
земљишта  кроз  рационално  коришћење  постојећег  грађевинског  земљишта  ,т.ј.
спречавање прекомерне пренамене пољопривредног у грађевинско земљиште.
Пољопривредне површине ван грађевинског подручја су воћњаци, њиве и ливаде.

У  складу  са  чл.  21   Правилника  о   општим  правилима  за  парцелацију,  регулацију  и
изградњу(Сл.гласник РС, бр 22/2015) на пољопривредном земљишту се могу градити :

• стамбени објекти  за пољопривредно домаћинство

• економски  објекти (за  смештај  стоке,  производни  објекти,  објекти  за  прераду
пољопривредних  производа,  производни  и  сервисно-радни  објекти  у  функцији
пољопривреде(хладњаче, магацини, прехрамбени производни погони и сл.)

• објекти за складиштење пољопривредних производа

• гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила, 

• помоћни  објекти  у  функцији  пољопривреде  (  гараже,кошеви,  амбари,  оставе,
надстрешнице и сл.) ,

• инфраструктурни објекти, уз сагласност надлежног министарства

• Постојеће  затечене  објекте  староседеоца  могуће  је  реконструисати  или  санирати,  у
циљу осавремењавања и побољшања животних услова.

Изградња  је  могућа  на  парцелама  које  имају  основне  инфраструктурне  претпоставке
(приступ на пут, минимални ниво комуналне опремљености - електричну енергију, интерни
систем водовода и канализације). 

8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ

ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

88.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ .1.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Општа  правила  парцелације  и  препарцелације су  елементи  за  одређивање  величине,
облика и површине грађевинске парцеле која се формира. 
Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 
Грађевинска парцела има облик и површину који омогућавају изградњу објекта у складу
са  решењима  из  планског  документа,  као  и  са  правилима  грађења  и  техничким
прописима. 
Грађевинска  парцела  може  се  укрупнити  препарцелацијом  и  може  се  делити
парцелацијом  до  минимума  утврђеног  планом  за  одговарајућу  намену  и  урбанистичку
целину,  односно  подцелину,  за  шта  је  потребна  израда  пројекта  парцелације,  односно
пројекта препарцелације. 
Исправка  границе  суседних  катастарских  парцеле  врши  се  спајањем  суседних
катастарских  парцела  истог  власника,  као  спајање  суседних  парцела  на  којима  је  исто
лице  власник  или  дугорочни  закупац  на основу ранијих прописа,  а врши  се на основу
елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела. 
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Приликом  израде  пројекта  препарцелације  мора  се  поштовати  правило  да  катастарска
парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну
грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 
Свака  грађевинска  парцела  мора  имати  излаз  на  јавну  површину  односно  улицу,
непосредно или преко приступног пута. 
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката уколико испуњава
услове:
• да се налази на простору на којем је планирана изградња
•  да  има  приступ  на  јавну  површину  (улица,  трг,  сквер)  у  најмањој  ширини  од  3,5 м
(противпожарни  и  евакуациони  приступ)  за  једносмерну  комуникацију,  односно  6м  за
двосмерни саобраћај
• да је површине и облика који омогућавају изградњу објекта у складу са решењима из
плана, правилима о грађењу и техничким прописима.

Грађевинска парцела одређена је регулационом линијом према јавном простору.
Свака  катастарска  парцела  може  се  мењати  и  у  складу  са  Законом  и  урбанистичким
планом путем мера парцелације и препарцелације до минимума одређене планским актом.

Парцелација – на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских
парцела под следећим условима:
• подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;
• све новообразоване парцеле морају имати приступ на јавни простор;
• нове парцеле се образују на основу урбанистичких параметара везаних за одређени тип
изградње и намену.

Препарцелација  –  на  већем  броју  катастарских  парцела  може  се  образовати  једна  или
више грађевинских парцела под следећим условима:
•  спајање  се  може  вршити  у  оквиру  граница  целих  парцела,  с  тим  да  граница
новообразоване парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
• за нову грађевинску парцелу важе урбанистички показатељи одређени за одређени тип
изградње и намену.
Поступци  парцелације  и/или  препарцелације  (деобе  и  укрупњавања  парцела)  врше  се
путем израде пројекта препарцелације и/или парцелације.

Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила 
• Смештај  возила  решавати  у  оквиру  сопствене  парцеле,  изван  површине  јавног

пута, изградњом паркинга по условима претходно наведеним. 
• Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле. 

88.2. ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ.2. ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ
                        

Систем елемената регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулационаСистем елемената регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулациона
линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне).линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне).
        

• Регулациона линијаРегулациона линија је линија   је линија  која раздваја површину одређене јавне намене одкоја раздваја површину одређене јавне намене од
површина предвиђених за друге јавне и остале наменеповршина предвиђених за друге јавне и остале намене..
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• Грађевинска линија  јесте  линија на, изнад и испод површине земље и воде до
које је дозвољено грађење основног габарита објекта. 

• Висинска регулација је одређена означеном спратношћу
• Нивелација је одређена планом 

88.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ

Правилима  изградње  уређују  се  дозвољене  претежне  намене,  постављање  објекта  уПравилима  изградње  уређују  се  дозвољене  претежне  намене,  постављање  објекта  у
односу  на  регулацију  и  у  односу  на  границе  грађевинске  парцеле,  удаљеност  објекта,односу  на  регулацију  и  у  односу  на  границе  грађевинске  парцеле,  удаљеност  објекта,
висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели,висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели,
постављање  ограде,  начин обезбеђивања  приступа  парцели, паркирање  и гаражирање  ипостављање  ограде,  начин обезбеђивања  приступа  парцели, паркирање  и гаражирање  и
др.,  а  исказује  се  системом  урбанистичких  правила  и  показатеља  (намена,  индексдр.,  а  исказује  се  системом  урбанистичких  правила  и  показатеља  (намена,  индекс
изграђености  или  индекс  односно степен  искоришћености) и  односе  се  на  појединачнеизграђености  или  индекс  односно степен  искоришћености) и  односе  се  на  појединачне
грађевинске парцеле.грађевинске парцеле.

ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

Изградња нових објеката одвијаће се у складу са планираном наменом.Изградња нових објеката одвијаће се у складу са планираном наменом.

УСЛОВИ  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ,  ДОГРАДЊУ  И  НАДГРАДЊУ  ПОСТОЈЕЋИХ

ОБЈЕКАТА

За  постојеће  стамбене,  стамбено-пословне  објекте  и  пословне објекте, у  зависности  од
њиховог положаја у простору, планиране намене и мреже саобраћајница предвиђа се:

•• Уклапање какви јесу Уклапање какви јесу 
•• Уклапање  са  могућношћу  реконструкције,  доградње  и  адаптације  доУклапање  са  могућношћу  реконструкције,  доградње  и  адаптације  до

планиране спратностипланиране спратности
•• Изградња  нових  објеката  према  плану  намене  површина  и  правилимаИзградња  нових  објеката  према  плану  намене  површина  и  правилима

грађењаграђења

•• Рушење  Рушење  (због дејства  силе-природних непогода, угрожености статичности
објекта услед дотрајалости и уграђености лоших грађевинских материјала,
због изградње нових објеката и другачије организације на парцели.)

•• За  породичне  објекте  који  се  налазе  у  појасу  између  грађевинске  и
регулационе линије  могућа је санација у постојећим габаритима.

Приликом  додавања  било  каквих  делова  на  постојеће  грађевине,  или  приликом
адаптације,  дозиђивања, надзиђивања,  отварања  и затварања  појединих делова, мењања
крова  и  др. потребно је да  сви  нови  делови  и  радови  буду изведени  у архитектонском
маниру у којем је изграђена постојећа зграда.
Као  предуслов  за  надзиђивање  обавезно  је  урадити  пројекат  провере  стабилности
постојећих објеката. 

ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНАВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА

        Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти за које се може захтевати        Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти за које се може захтевати
процена утицаја  на животну средину,  а за које се у прописаној процедури  не обезбедипроцена утицаја  на животну средину,  а за које се у прописаној процедури  не обезбеди
сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.
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  Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, или  Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, или
на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре.на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре.

ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТАГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулационуГрађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), илинију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и
то:то:
-излози  локала-0.30м,  по  целој  висини,  када  најмања  ширина  тротоара  износи  3,0 м,  а-излози  локала-0.30м,  по  целој  висини,  када  најмања  ширина  тротоара  износи  3,0 м,  а
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљуиспод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу
-излози локала -0.90 м по целој висини у пешачким зонама-излози локала -0.90 м по целој висини у пешачким зонама
-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже-2,0м, на целој-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже-2,0м, на целој
ширини објекта са висином изнад 3,0мширини објекта са висином изнад 3,0м
-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1.0 м од спољне ивице-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1.0 м од спољне ивице
тротоара  на  висини  изнад  3,0  м,  а  у  пешачким  зонама  према  конкретним  условиматротоара  на  висини  изнад  3,0  м,  а  у  пешачким  зонама  према  конкретним  условима
локацијелокације

-конзолне рекламе-1.20м, на висини изнад 3.0 м.-конзолне рекламе-1.20м, на висини изнад 3.0 м.
          
Испади  на  објекту  не  могу  прелазити  грађевинску  линију  више  од  1.60м,  односноИспади  на  објекту  не  могу  прелазити  грађевинску  линију  више  од  1.60м,  односно
регулациону линију више од 1.20 м, и  то на делу објекта вишем  од 3.0м.хоризонталнарегулациону линију више од 1.20 м, и  то на делу објекта вишем  од 3.0м.хоризонтална
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице  и  сл.)  на  нивоу  првог  спрата  могу  да  пређу  грађевинску  ,  односно,надстрешнице  и  сл.)  на  нивоу  првог  спрата  могу  да  пређу  грађевинску  ,  односно,
регулациону линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекцијерегулациону линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:испада), и то:
-на  делу  објекта  према  предњем  дворишту-1.20м,  али  укупна  површина  грађевинских-на  делу  објекта  према  предњем  дворишту-1.20м,  али  укупна  површина  грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземљаелемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
-на  делу  објекта  према  бочном  дворишту  претежно  северне  оријентације  (  најмањег-на  делу  објекта  према  бочном  дворишту  претежно  северне  оријентације  (  најмањег
растојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећирастојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% бочне фасаде изнад приземља30% бочне фасаде изнад приземља
-на  делу  објекта  према  бочном  дворишту  претежно  јужне  оријентације  (  најмањег-на  делу  објекта  према  бочном  дворишту  претежно  јужне  оријентације  (  најмањег
растојања од 2.50м )-0.90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећирастојања од 2.50м )-0.90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% бочне фасаде изнад приземља30% бочне фасаде изнад приземља
-на делу објекта према задњем дворишту ( најмањег растојања од стражње линије суседне-на делу објекта према задњем дворишту ( најмањег растојања од стражње линије суседне
грађевинске парцеле од 5.0 м ) -1.20 м, али укупна површина грађевинских елемената неграђевинске парцеле од 5.0 м ) -1.20 м, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
                              
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинскаОтворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска
линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м. Залинија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м. За
висину преко 0,90м степенице улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају нависину преко 0,90м степенице улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају на
бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
                                
Грађевински  елементи  испод  коте  тротоара-подрумске  етаже-могу  прећи  грађевинску,Грађевински  елементи  испод  коте  тротоара-подрумске  етаже-могу  прећи  грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталнеодносно регулациону линију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:пројекције испада), и то:
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-стопе темеља и подрумски зидови -0.15 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара,-стопе темеља и подрумски зидови -0.15 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара,
а испод те дубине-0.50ма испод те дубине-0.50м
-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.0м-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.0м
                            
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власникаСтопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле.или корисника парцеле.

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ГРАЂЕЊЕ  ПРЕМА  ЛИТОЛОШКОМ  САСТАВУ  ИПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ГРАЂЕЊЕ  ПРЕМА  ЛИТОЛОШКОМ  САСТАВУ  И
СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА 

За  подручје  обухваћено  планом  нема  података  везаних  за  истраживања  литолошког
састава  и  стабилности  терена.Уопштено,  према  основним  инжењерскогеолошким
карактеристикама  терена  (носивост  терена,  стабилност  терена,нагиб  терена,  дубина  до
подземне  воде  у  терену,  и  плављеност  терена) могу  се  издвојити следеће  основне
категорије терена:

• терени повољни за градњу,

• терени условно - повољни за градњу, и

• терени неповољни за градњу.

Терени повољни за градњу

У  ову  категорију  увршћени  су  делови  терена  са  тачно  утврђеним  елементима
инжењерскогеолошких услова:

- носивост терена је већа од 150kPa,
- терен је стабилан,
- нагиб терена је од 0-10º,
- дубина до подземне воде је већа од 3,0 m.

У ову категорију улазе следеће инжењерскогеолошке групе стена:
- старији алувијални наноси ,
- терасни седименти,
- језерски седименти , и
- ултрабазичне стене 

У  зони  ове  категорије  може  се  планирати  градња  свих  врста  грађевинских  објеката.
Међутим,  оваква  општа  оцена  подобности  терена  за  градњу  не  искључује  потребу
детаљног испитивања микролокација сваког објекта и тачног утврђивања услова његове
градње.

Терени условно - повољни за градњу

У ову категорију спадају терени у којима је испуњен један од следећих услова или више
њих:

- условно – стабилан терен,
- нагиб терена 10 - 30º,
- дубина до подземне воде је мање од 3,0 m,
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- повремено је плављен терен,
- носивост терена је од 100-150kPa.

У  грађи  терена  који  улазе  у  ову  категорију  учествују  следећи  инжењерскогеолошки
комплекси:

- старији алувијални нанос , уколико је дубина до подземне воде мања од 3,0 m или је
повремено плављен терен,

- пролувијални нанос , подложан повременом засипању бујичним токовима,
- делувијални нанос , условно-стабилан терен, са нагибом падина од  10 - 30º,
- лимнички квартарни седименти , условно-стабилан терен, са нагибом падина од

10 - 30º,
- млађе језерски седименти , условно-стабилни делови терена, са нагибом падина
од 10 - 30º,

- пирокластичан материјал , условно-стабилан терен,
- серпентинити и серпентинисани перидотити , условно-стабилни делови терена,
нагиба падина од 10 - 30º.

У зони  ове  категорије  терена може се  планирати  градња  свих  врста  објеката али  се  за
сваки објекат препоручују посебна испитивања терена на микролокацији, а у циљу тачног
утврђивања услова њихове градње.

Терени неповољни за градњу

Терене ове категорије карактерише испуњавање једног од следећих услова:
- носивост терена је мања од 100kPa,
- терен је нестабилан,
- нагиб терена је већи од 30º,
- мочваран и стално плављен терен.

Ове  терене  изграђују  следећи  инжењерскогеолошки  комплекси,  са  напред  наведеним
карактеристикама:

- савремени  алувијални  наноси,  мочварни  или  стално  олављени  површинским  или
подземним водама,

- старији алувијални наноси , мочварни или стално плављени, слабо носиви,
- пролувијални наноси , угрожени бујичним плављењем и засипањем,
- делувијални наноси , нестабилни терени, нагиба већег од 30º,
- терасни седименти  деформисани терасни одсеци, нестабилни делови терена,
- лимнички квартарни седименти, нестабилни делови падина, нагиба преко 30º,
- млађе језерски седименти , нестабилни делови терена, нагиба падина преко 30º.

У зони  ове  категорије се  не препоручује  урбанизована  градња.  Изузетно,  у зонама  где
нема појава активне нестабилности, може се планирати градња мање осетљивих објеката,
али  се  на  микролокацијама  морају  извести  посебна  испитивања  терена,  а  у  циљу
утврђивања услова градње и евентуалног побољшања тла. 
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ПАРКИРАЊЕПАРКИРАЊЕ

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објекатаЗа паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката
свих  врста  треба  да  обезбеде  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  извансвих  врста  треба  да  обезбеде  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  изван
површина јавног пута, и то-1 паркинг или  гаражно место на 1 стан.површина јавног пута, и то-1 паркинг или  гаражно место на 1 стан.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују просторЗа паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор
на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, на следећи начин:на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, на следећи начин:

• банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на
70м² корисног простора;

• пошта – 1 ПМ на 150 м² корисног простора;
•  трговина на мало - 1 ПМ на 100 м² корисног простора;
• угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
• хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
•• производни,  магацински  и  индустријски  објекат  –  1  ПМ  на  200м²  корисногпроизводни,  магацински  и  индустријски  објекат  –  1  ПМ  на  200м²  корисног

простора.простора.

ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈАОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА

              
Одводњавање површинских вода утврђује се тако да се оне са парцела одводе слободнимОдводњавање површинских вода утврђује се тако да се оне са парцела одводе слободним
падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
Површинске  воде  са  једне  грађевинске  парцеле  не  могу  се  усмеравати  према  другојПовршинске  воде  са  једне  грађевинске  парцеле  не  могу  се  усмеравати  према  другој
парцели.парцели.

АРХИТЕКТОНСКО  ОБЛИКОВАЊЕ,  МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА,  ЗАВРШНЕАРХИТЕКТОНСКО  ОБЛИКОВАЊЕ,  МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА,  ЗАВРШНЕ

ОБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГООБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГО

Спољни  изглед  објекта,  облик  крова,  примењени  материјали,  боје  и  други  елементиСпољни  изглед  објекта,  облик  крова,  примењени  материјали,  боје  и  други  елементи
утврђују се идејним архитектонским пројектом.утврђују се идејним архитектонским пројектом.

УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ ИУСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ИНВАЛИДНИХ ОСОБАИНВАЛИДНИХ ОСОБА

Код  изградње  јавних  саобраћајница,  пешачких  стаза  и  тротоара,  као  и  код  прилазаКод  изградње  јавних  саобраћајница,  пешачких  стаза  и  тротоара,  као  и  код  прилаза
објектима  за  јавно  коришћење,као  и  посебних  уређаја  у  њима,  морају  се  применитиобјектима  за  јавно  коришћење,као  и  посебних  уређаја  у  њима,  морају  се  применити
одредбе   одредбе   Правилника  о  техничким  стандардима  приступачности  Правилника  о  техничким  стандардима  приступачности  («Сл.гласник  РС»,  бр.(«Сл.гласник  РС»,  бр.
19/201219/2012), ),   као и као и   осталим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.осталим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.

9.  МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ,  ЕНЕРГЕТСКЕ,

КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ

             Ј ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” СЕПТЕМБАР
2018

страна
45



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВРБА”

9.9.    1.  1.      Саобраћајна инфраструктураСаобраћајна инфраструктура

ПУТНА МРЕЖА  --    планирано стањепланирано стање

Државни  пут IБ реда број 23 - Планом је предвиђено да се  задржи  траса  и елементи
државног  пута  IБ  реда  број  23  уз  уређење  саобраћајних  прикључака  и  увођење
саобраћајних површина за пешаке у границама регулације пута.

Планом је предвиђено уређење саобраћајних прикључака, и то:

− саобраћајни прикључак на КМ 67+982.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 68+542.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 68+642.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 68+892.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 69+170.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  реконструкција  постојећег  саобраћајног

прикључка проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке за лева
скретања уз промену геометрије на уливно-изливним грлима;

− саобраћајни прикључак на КМ 69+570.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни  прикључак  на  КМ  69+940.00  –  планирани  саобраћајни
прикључак  магистралне  везе  ДП  IБ  реда  број  23  и  ДП  IБ  реда  број  24
(приступ планираној петљи Ратина на ДП А5 Појате-Прељина); 

− путни  објекат  на  КМ  70+040.00 –  планирани  путни  објекат  (надвожњак)
магистралне  везе  ДП  IБ  реда  број  23  и  ДП  IБ  реда  број  24  (приступ
планираној петљи Ратина на ДП А5 Појате-Прељина); 

− саобраћајни прикључак на КМ 70+170.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 70+534.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
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очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 70+561.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 70+798.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 71+153.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка;

− саобраћајни прикључак на КМ 71+200.00 – саобраћајно уређење постојећег
саобраћајног  прикључка;  с  обзиром  на  функцију  приступне  улице  и
очекиване саобраћајне токове, планом није предиђено проширење коловоза
државног пута у зони прикључка.

ОПШТИНСКИ  ПУТ  Л1026 (Врба  – Старо  село) – Део  општинског  пута  обрађен  је
Планом детаљне регулације реке Товарнице.

МАГИСТРАЛНА ВЕЗА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ реда број 23 и    ДП    IБ реда број 24 –
Магистрална веза налази се у границама  Плана детаљне регулације за обилазницу,  део
аутопута Е761 Појате-Прељина.

СЕКУНДАРНА ПУТНА МРЕЖА – Насељске саобраћајнице са сабирном и приступном
функцијом планиране су углавном на трасама постојећих путева. 

Правила грађења-општи услови

Нова  улична  мрежа  подразумева  неопходну  реконструкцију  у  функцији  бољег
динамичког саобраћаја. У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се
коловозна површина и тротоар, у ширини приказаној на графичком прилогу. Планом су
одређене  регулације  за  јавне  саобраћајнице,  геометријским  дефинисањем  осовина
саобраћајница  и  елементима  нивелационог  плана.  У  оквиру  постојећих  и  планираних
„слепих“ улица потребно је обезбедити простор за промену смера кретања возила.

Коловозну конструкцију нових и реконструисаних саобраћајница утврдити према рангу
саобраћајнице, оптерећењу и структури возила која ће се њоме кретати.

Нивелациони план подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима уз
дефинисање  кота  нивелете  у  зони  раскрсница  и  подужних  нагиба  планираних
саобраћајница. Приликом израде техничке документације делова уличне мреже могуће су
мање корекције нивелационог положаја јавних саобраћајних површина.
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Елементи за обележавање и пренос података на терен дати су у графичком прилогу План
саобраћаја у виду аналитичких тачака и нивелационог положаја саобраћајнице.

У  појасу  регулације  улица,  приликом  израде  техничке  документације,  могуће  су  мање
корекције елемената трасе и попречног профила.

Могућа  је  фазна  реализација  саобраћајница,  при  чему  прва  фаза  обухвата  саобраћајно
уређење са елементима трасе и попречног профила прилагођеним тренутним потребама у
границама појаса регулације саобраћајница.

Приликом  пројектовања  уличне  мреже  потребно  је  урадити  и  пројекат  техничког
регулисања  саобраћаја  у  складу  са  Законом  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  и
Правилником о саобраћајној сигнализацији.

Коридори  секундарне  уличне  мреже  планирани  су  у  циљу  боље  повезаности  уличне
мреже, према просторним могућностима, постојећој изграђености и условима за безбедно
функционисање  саобраћајног  система.  Попречни  профил  саобраћајница  секундарне
уличне  мреже  са  сабирном  функцијом  чини  коловоз  са  две  саобраћајне  траке,  укупне
ширине регулације 8.0-10.0 метара. Елементи за обележавање и пренос података на терен
дати су у графичком прилогу План саобраћаја у виду аналитичких тачака (осовинских и
темених тачака) и нивелационог положаја саобраћајнице.

Насељске улице са основном приступном функцијом потребно је реконструисати тако да
се омогући квалитетно опслуживање подручја и безбедно одвијање саобраћаја. Попречни
профили омогућавају утврђени режим саобраћаја, а ширина коловоза дата је у графичком
прилогу План саобраћаја.

Услови паркирања и обезбеђења приступа парцели

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката
свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  изван
површине  јавног  пута,  и  то  –  једно  паркинг  или  гаражно  место  на  један  стан.  За
паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на
сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута.  Број  потребних паркинг
места  се  одређује  на  основу  намене  и  врсте  делатности,  и  то  по  једно  паркинг  или
гаражно место на следећи начин:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на 70м²
корисног простора;
- пошта – 1 ПМ на 150м² корисног простора;
 -трговина на мало - 1 ПМ на 100м² корисног простора;
- угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
- хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
- производни, магацински и индустријски објекат – 1 ПМ на 200м² корисног простора.

Димензије  паркинг  места  за  путнички  аутомобил  произилазе  из  услова  маневрисања
возила и потребе за приступом пешака од/до возила и отварањем врата, као и услова за
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обезбеђење довољног простора за највећи број европских типова путничких аутомобила.
Нормална  ширина  паркинг  модула  је  2.50m,  а  дужина  5.00m.  Код  паралелне  шеме
паркирања у профилима улица ширина паркинг модула је 2.0m, а дужина  6.0m. Места за
паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у
близини   улаза  у  стамбене  зграде,  објеката  за  јавно  коришћење  и  других  објеката  и
означавају  се  знаком  приступачности.  Најмања  ширина  места  за  паркирање  возила  са
посебним потребама у простору износи 350cm. Код управне шеме паркирања потребно је
обезбедити приступни пут ширине најмање 5.5m, а код подужне шеме паркирања 3.0m. За
паркиралишта за теретна возила не постоји универзални паркинг модул, већ се одређује
према меродавном теретном возилу.

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  или  гараже  обавезно  треба  предвидети
паркинг  места  резервисана  за  возила  лица  са  инвалидитетом,  у  складу  са  стандардом
SRPS U.А9.204.

Приступ до грађевинске парцеле за било који вид изградње мора се обезбедити са јавног
пута, директно са јавног пута за парцеле које имају излаз на јавни пут или приступним
путем  на  површини  за  остале  намене  који  излази  на  јавни  пут.  Минимална  ширина
приступног пута на површини за остале намене је:
• за индивидуалну стамбену изградњу 5.0 метара;
• за вишепородичну стамбену изградњу 6.0 метара;
• колско пешачке стазе 3.5 метара;
• пешачке стазе 2.0 метара.

Правила грађења за државне путеве

Коридор  државног  пута  IБ реда  број  23,  попречни  профил  као  и  ритам  прикључака,
планиран  је на основу категорије саобраћајнице, карактеристика саобраћајних токова и
услова безбедног одвијања саобраћаја. Заштитни појас који је дат у графичком прилогу
Урбанистичка  регулација  омогућава  заштиту  пута  и  саобраћаја  на  њему.  Пројектни
елементи  димензионисани  су према  возно-динамичким  карактеристикама  и  категорији
пута. Елементи за обележавање и пренос података на терен дати су у графичком прилогу
План  саобраћаја  у  виду  аналитичких  тачака  (осовинских  и  темених  тачака)  и
нивелационог положаја саобраћајнице. Заштитни појас са сваке стране државног пута IБ
реда број 23 има ширину 20 метара.

Приликом  пројектовања  саобраћајних  прикључака  на  државни  пут  IБ реда  број  23
потребно је:
- обезбедити зоне потребне прегледности,
- ширина коловоза приступног пута утврђена је Планом,
- коловозну  конструкцију  димензионисати  за  тежак  саобраћај  (осовинско

оптерећење од најмање 11,50 t по осовини).

Планом је обезбеђен заштитни појас уз државне путеве према категорији пута и условима
на терену.
Ограде и дрвеће поред јавних путева  могуће  је подићи тако да не ометају прегледност
јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
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Бициклистичке и пешачке стазе уз државне путеве пројектовати у складу са Правилником
о  основним  условима  које  јавни  путеви  изван  насеља  и  њихови  елементи  морају  да
испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја.
У  заштитном  појасу  јавног  пута  може  да  се  гради  инфраструктура  по  претходно
прибављеној  сагласности  управљача  јавног  пута  која  садржи  саобраћајно-техничке
услове.
Укрштање  инсталација  са  државним  путевима  вршити  тако  да  се  укрштање  са  путем
предвиди  искључиво  механичким  подбушивањем  испод  трупа  пута,  управно  на  пут,  у
прописаној заштитној цеви. Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1.35 метара. Минимална

дубина инсталација и цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1.0 метара.
Код  паралелног  вођења  инсталација  са  путем,  предметне  инсталације  морају  бити
постављене  минимално  3.0  метара  од  крајње  тачке  попречног  профила  пута,  изузетно
ивице реконструисаног коловоза.

Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити
Правилник  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).

ЖЕЛЕЗНИЧКА МРЕЖАЖЕЛЕЗНИЧКА МРЕЖА    --    планирано стањепланирано стање

На предметном подручју за које  се  израђује  план, налази се следећа  јавна железничкаНа предметном подручју за које  се  израђује  план, налази се следећа  јавна железничка
инфраструктура:инфраструктура:

4.4. регионална једноколосечна еликтрифицирана железничка пруга  Сталаћ-Краљево-регионална једноколосечна еликтрифицирана железничка пруга  Сталаћ-Краљево-
Пожега, у дужини око 4,027 км(од наспрам км 60+899 до наспрам км 64+926), наПожега, у дужини око 4,027 км(од наспрам км 60+899 до наспрам км 64+926), на
којој је организован јавни путнички и теретни саобраћајкојој је организован јавни путнички и теретни саобраћај

5.5. службено место: Врба стајалиште у км 62+300 предметне пругеслужбено место: Врба стајалиште у км 62+300 предметне пруге
6.6. путни прелази у км:путни прелази у км:
•• 61+519  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је61+519  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је

осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности,осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности,
•• 62+413  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је62+413  предметне  пруге  на  месту  укрштаја  са  некатегорисаним  путем  који  је

осигуран полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путуосигуран полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путу
•• 64+378 и 64+926 предметне пруге  на месту укрштаја са некатегорисаним путем,64+378 и 64+926 предметне пруге  на месту укрштаја са некатегорисаним путем,

који су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледностикоји су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности

Велики број неправилно распоређених пружних прелаза неповољно утиче на безбедностВелики број неправилно распоређених пружних прелаза неповољно утиче на безбедност
саобраћаја.  Постојећи  подвожњаци  немају одговарајућу  ширину регулације  и  слободансаобраћаја.  Постојећи  подвожњаци  немају одговарајућу  ширину регулације  и  слободан
профил.профил.
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Планирани развој железнице у обухвату подручја предметног планаПланирани развој железнице у обухвату подручја предметног плана
Циљеви развоја железничког саобраћаја на територији Града Краљева су:Циљеви развоја железничког саобраћаја на територији Града Краљева су:

•• очување постојећих коридора, уз спречавање даље градње уз пружни појас;очување постојећих коридора, уз спречавање даље градње уз пружни појас;
•• побољшање квалитета пружне мреже, реконструкцијом и модернизацијом;побољшање квалитета пружне мреже, реконструкцијом и модернизацијом;
•• обнова и заштита објеката железничке инфраструктуре;обнова и заштита објеката железничке инфраструктуре;
•• повећање учешћа железничког саобраћаја у превозу роба и добара.повећање учешћа железничког саобраћаја у превозу роба и добара.

Развој железничког саобраћаја подразумева:Развој железничког саобраћаја подразумева:
•• електрификацију магистралних пруга;електрификацију магистралних пруга;
•• реконструкцију железничке станице Краљево;реконструкцију железничке станице Краљево;
•• изградња нове ранжирне станице;изградња нове ранжирне станице;
•• смањивање броја укрштаја у нивоу, изградњом паралелних саобраћајница;смањивање броја укрштаја у нивоу, изградњом паралелних саобраћајница;
•• реконструкцију путних прелаза ради унапређења безбедности;реконструкцију путних прелаза ради унапређења безбедности;
•• повећање  безбедности  на  путним  прелазима  уграђивањем  сигнално–сигурноснеповећање  безбедности  на  путним  прелазима  уграђивањем  сигнално–сигурносне

опреме;опреме;
•• обнову горњег строја пруга, пружних објеката, мостова, тунела, пропуста, итд.обнову горњег строја пруга, пружних објеката, мостова, тунела, пропуста, итд.

На  основу  развојних  планова  “Инфраструктура  железнице  Србије”  ад,  као  и  премаНа  основу  развојних  планова  “Инфраструктура  железнице  Србије”  ад,  као  и  према
Просторном плану Републике Србије( Сл.гласник РС, бр. 88/10), планира се:Просторном плану Републике Србије( Сл.гласник РС, бр. 88/10), планира се:

1.1. ревитализација  и  модернизација  једноколосечне  електрифициране  железничкеревитализација  и  модернизација  једноколосечне  електрифициране  железничке
пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са изградњом капацитета за повезивање значајнихпруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са изградњом капацитета за повезивање значајних
корисника железничких услугакорисника железничких услуга

2.2. “Инфраструктура  железнице  Србије”ад  задржава  земљиште  на  којем  се  налазе“Инфраструктура  железнице  Србије”ад  задржава  земљиште  на  којем  се  налазе
капацитети  јавне  железничке  инфраструктуре,  као  и  коридоре  свих  ранијекапацитети  јавне  железничке  инфраструктуре,  као  и  коридоре  свих  раније
укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.

Планом  генералне  регулације  остварује  се  унапређење  безбедности  железничкогунапређење  безбедности  железничког
саобраћаја планском заштитом пружног и инфраструктурног појаса, као и дефинисањемсаобраћаја планском заштитом пружног и инфраструктурног појаса, као и дефинисањем
путно-пружних прелаза.путно-пружних прелаза.

Услови железнице за израду предметног планаУслови железнице за израду предметног плана

Посебни услови Посебни услови 
На  основу  Закона  о  железници  (Сл.гласник  РС  број  91/15),  Закона  о  безбедности  иНа  основу  Закона  о  железници  (Сл.гласник  РС  број  91/15),  Закона  о  безбедности  и
интероперабилности  железнице(Сл.гласник  РС  број  92/15),  Правилника  који  важе  наинтероперабилности  железнице(Сл.гласник  РС  број  92/15),  Правилника  који  важе  на
железници  и  расположиве  документације,  услови  “Инфраструктура  железницежелезници  и  расположиве  документације,  услови  “Инфраструктура  железнице
Србије”а.д. су следећи:Србије”а.д. су следећи:

1.1. Приликом  израде  предметног  плана  пружно  земљиште  мора  остати  јавноПриликом  израде  предметног  плана  пружно  земљиште  мора  остати  јавно
грађевинско  земљиште  са  постојећом  наменом  за  железнички  саобраћај  играђевинско  земљиште  са  постојећом  наменом  за  железнички  саобраћај  и
реализацију развојних програма железницереализацију развојних програма железнице

2.2. Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљиштаМогуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта
чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и путачији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и пута
буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребнибуде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни
за обављање саобраћаја на прузи и путу , с тим да износи најмање 8 м рачунајућиза обављање саобраћаја на прузи и путу , с тим да износи најмање 8 м рачунајући
од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја путаод осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута
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3.3. Приликом  израде  предметног  плана  не  планирати  нове  укрштаје  друмскихПриликом  израде  предметног  плана  не  планирати  нове  укрштаје  друмских
саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу, већ саобраћајне токовесаобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу, већ саобраћајне токове
усмерити на постојеће путне прелазе у км 61+519, 62+413, 64+378 и км 64+926усмерити на постојеће путне прелазе у км 61+519, 62+413, 64+378 и км 64+926

4.4. С обзиром да је растојање између постојећих путних прелаза који су у обухватуС обзиром да је растојање између постојећих путних прелаза који су у обухвату
предметног плана мање од 2000 м, потребно је сагледати могућност и предложитипредметног плана мање од 2000 м, потребно је сагледати могућност и предложити
решење за усклађивање растојања између путних прелаза, а у складу са решењемрешење за усклађивање растојања између путних прелаза, а у складу са решењем
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 340-06-42/2015-18Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 340-06-42/2015-18
од  26.02.2015.године  и  чланом  49.  Закона  о  железници  којим  је  дефинисано  даод  26.02.2015.године  и  чланом  49.  Закона  о  железници  којим  је  дефинисано  да
размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може даразмак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да
буде мањи од 2000 м. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисанимбуде мањи од 2000 м. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним
путевима  изводи  се  усмеравањем  тих  путева  на  најближи  јавни  пут  ,  који  сепутевима  изводи  се  усмеравањем  тих  путева  на  најближи  јавни  пут  ,  који  се
укршта  са  односном  железничком  инфраструктуром.  Ако  то  није  могуће,  требаукршта  са  односном  железничком  инфраструктуром.  Ако  то  није  могуће,  треба
међусобно  повезати  некатегорисане  путеве  и  извести  њихово  укрштање  самеђусобно  повезати  некатегорисане  путеве  и  извести  њихово  укрштање  са
железничком инфраструктуром на заједничком местужелезничком инфраструктуром на заједничком месту

5.5. при  изради  предметног  плана  ,  објекте  планирати  на  растојању  већем  од  25 м,при  изради  предметног  плана  ,  објекте  планирати  на  растојању  већем  од  25 м,
рачунајући  од  осе  колосека  предметне  железничке  пруге.  Изузетно  се  могурачунајући  од  осе  колосека  предметне  железничке  пруге.  Изузетно  се  могу
планирати  објекти  који  нису  у  функцији  железничког  саобраћаја  ,  а  на  основупланирати  објекти  који  нису  у  функцији  железничког  саобраћаја  ,  а  на  основу
издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, уиздате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, у
уколико  је  изградња  тих  објеката  предвиђена  урбанистичким  планом  локалнеуколико  је  изградња  тих  објеката  предвиђена  урбанистичким  планом  локалне
самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописанесамоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане
мере  заштите  тих  објеката.  Уколико  је  због  просторних  ограничења  предвиђенамере  заштите  тих  објеката.  Уколико  је  због  просторних  ограничења  предвиђена
изградња  објеката  на  растојању мањем  од  25 м  ,  изузетно  се  ради  омогућавањаизградња  објеката  на  растојању мањем  од  25 м  ,  изузетно  се  ради  омогућавања
приступа железничкој инфраструктури , објекти могу планирати на следећи начин:приступа железничкој инфраструктури , објекти могу планирати на следећи начин:

•• ако  се  железничка  пруга  налази  у  нивоу  терена,  објекти  се  могу  планирати  наако  се  железничка  пруга  налази  у  нивоу  терена,  објекти  се  могу  планирати  на
удаљености од најмање 13 м од осе најближег колосека, али не на мање од 5м одудаљености од најмање 13 м од осе најближег колосека, али не на мање од 5м од
стабилних постројења електричне вучестабилних постројења електричне вуче

•• ако  се  железничка  пруга  налази  на  насипу,  објекти  се  могу  планирати  наако  се  железничка  пруга  налази  на  насипу,  објекти  се  могу  планирати  на
удаљености  не  мањој  од  6м  од  ножице  насипа,  али  не  мање  од  12  м  од  осеудаљености  не  мањој  од  6м  од  ножице  насипа,  али  не  мање  од  12  м  од  осе
најближег колосеканајближег колосека

•• објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железницаобјекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железница

6.6. Уколико се предметним планом локалне самоуправе предвиди изградња стамбенихУколико се предметним планом локалне самоуправе предвиди изградња стамбених
објеката  у  инфраструктурном  појасу,  надлежни  орган  општине  Краљево  је  уобјеката  у  инфраструктурном  појасу,  надлежни  орган  општине  Краљево  је  у
обавези  да  предузме  све  мере  заштите  објеката  од  негативног  утицаја  одвијањаобавези  да  предузме  све  мере  заштите  објеката  од  негативног  утицаја  одвијања
железничког  саобраћаја  (бука,  вибрација,  физичка  заштита  лица  и  објеката..).железничког  саобраћаја  (бука,  вибрација,  физичка  заштита  лица  и  објеката..).
Уколико  нема  штетних  утицаја  услед  близине  железничке  пруге  на  предметнеУколико  нема  штетних  утицаја  услед  близине  железничке  пруге  на  предметне
објекте, исто би требало недвосмислено назначити у предметном плануобјекте, исто би требало недвосмислено назначити у предметном плану

7.7. У складу са напред наведеним потребно је израдити Стратешку процену утицаја наУ складу са напред наведеним потребно је израдити Стратешку процену утицаја на
животну средину у  току израде  предметног  плана.  У делу “Мера  за спречавањеживотну средину у  току израде  предметног  плана.  У делу “Мера  за спречавање
негативних  утицаја  на  животну средину”  предвидети  мониторинг  нивоа  буке  нанегативних  утицаја  на  животну средину”  предвидети  мониторинг  нивоа  буке  на
репрезентативним  местима.Добијени  резултати  су  основ  за  дефинисање  мерарепрезентативним  местима.Добијени  резултати  су  основ  за  дефинисање  мера
заштите од буке(израда звучних зидова, повећање звучне изолације на објектима,заштите од буке(израда звучних зидова, повећање звучне изолације на објектима,
постављање  зеленила...)али  и  других  објеката  за  повећање  безбедностипостављање  зеленила...)али  и  других  објеката  за  повећање  безбедности
становништва.  Реализација  ових  мера  не  може  бити  део  инвестицијестановништва.  Реализација  ових  мера  не  може  бити  део  инвестиције
“Инфраструктура железнице Србије”а.д.“Инфраструктура железнице Србије”а.д.
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8.8. У  заштитном  пружном  појасу  ,  на  удаљености  50м  од  осе  колосека  предметнеУ  заштитном  пружном  појасу  ,  на  удаљености  50м  од  осе  колосека  предметне
пруге,  или  другој  удаљености  у  складу  са  посебним  прописом  ,  не  могу  сепруге,  или  другој  удаљености  у  складу  са  посебним  прописом  ,  не  могу  се
планирати  објекти  као  што  су  рудници,  каменоломи  у  којима  се  користепланирати  објекти  као  што  су  рудници,  каменоломи  у  којима  се  користе
експлозивн  асредства,  индустрија  хемијских  и  експлозивних  производа,експлозивн  асредства,  индустрија  хемијских  и  експлозивних  производа,
постројења и други слични објектипостројења и други слични објекти

9.9. заштитни  зелени  појас  могуће  је  планирати  на  растојању  минимум  од  10 м  одзаштитни  зелени  појас  могуће  је  планирати  на  растојању  минимум  од  10 м  од
пружног појаса, односно 16-18 м од осе колосекапружног појаса, односно 16-18 м од осе колосека

10.10. Приликом  уређења  предметног  простора  забрањено  је  свако  одлагање  отпада,Приликом  уређења  предметног  простора  забрањено  је  свако  одлагање  отпада,
смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу . Не сме се садитисмећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу . Не сме се садити
високо дрвеће , постављати знакови, извори јаке светлости или било који предметивисоко дрвеће , постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети
и  справе  које  бојом  ,  обликом  или  светлошћу  смањују  видљивост  железничкихи  справе  које  бојом  ,  обликом  или  светлошћу  смањују  видљивост  железничких
сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знаковасигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова

11.11. У  инфраструктурном  појасуи  могу  се  постављати  каблови  ,  електрични  водовиУ  инфраструктурном  појасуи  могу  се  постављати  каблови  ,  електрични  водови
ниског  напона  за  осветљаваље,  телеграфске  и  телефонске  ваздушне  линије  иниског  напона  за  осветљаваље,  телеграфске  и  телефонске  ваздушне  линије  и
водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења , канализације иводови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења , канализације и
цевоводи  и  други  водови  и  слични  објекти  и  постројења  на  основу  издатецевоводи  и  други  водови  и  слични  објекти  и  постројења  на  основу  издате
сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решењасагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења

12.12. могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасоммогуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом
железничке пруге али ван граница железничког земљиштажелезничке пруге али ван граница железничког земљишта

13.13. укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничкомукрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком
пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати подпругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под
углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износитиуглом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити
минимум 1.80м, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитнеминимум 1.80м, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне
цеви цевовода (продуктовода)цеви цевовода (продуктовода)

14.14. на  основу  Закона  о  планирању  и  изградњи  (Сл.гласник  РС  број  72/09,  81/09-на  основу  Закона  о  планирању  и  изградњи  (Сл.гласник  РС  број  72/09,  81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14)исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14)
“Инфраструктура  железнице  Србије”а.д.као  ималац  јавних  овлашћења  ,  има“Инфраструктура  железнице  Србије”а.д.као  ималац  јавних  овлашћења  ,  има
обавезу утврђивања услова  за изградњу објеката , односно, издавање локацијскихобавезу утврђивања услова  за изградњу објеката , односно, издавање локацијских
услова  ,  грађевинске  и  употребне  дозволе  ,  услова  за  прикључење  науслова  ,  грађевинске  и  употребне  дозволе  ,  услова  за  прикључење  на
инфраструктурну  мрежу , као и за упис  права  својине на изграђеном објекту.  Уинфраструктурну  мрежу , као и за упис  права  својине на изграђеном објекту.  У
складу са тим, сви остали елементи за изградњу објеката , друмских саобраћајницаскладу са тим, сви остали елементи за изградњу објеката , друмских саобраћајница
као  и  за  сваки  продор  комуналне  инфраструктуре  кроз  труп  железничке  пругекао  и  за  сваки  продор  комуналне  инфраструктуре  кроз  труп  железничке  пруге
(цевовод,  гасовод,  оптички  и  електроенергетски  каблови  и  друго)  ће  бити(цевовод,  гасовод,  оптички  и  електроенергетски  каблови  и  друго)  ће  бити
дефинисани  у  оквиру  посебних  техничких  услова  “Инфраструктура  железницедефинисани  у  оквиру  посебних  техничких  услова  “Инфраструктура  железнице
Србије”а.д. Кроз обједињену процедуру.Србије”а.д. Кроз обједињену процедуру.

Општи услови железнице које треба имати у виду при изради предметног плана, а премаОпшти услови железнице које треба имати у виду при изради предметног плана, а према
Закону  о  железници  и  Закону  о  безбедности   и  интероперабилности  железнице,  као  иЗакону  о  железници  и  Закону  о  безбедности   и  интероперабилности  железнице,  као  и
другим прописима који важе на железници, су следећи:другим прописима који важе на железници, су следећи:

1. железничко подручјежелезничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга,
објекти,  постројења  и  уређаји  који  непосредно  служе  за  вршење  железничкогобјекти,  постројења  и  уређаји  који  непосредно  служе  за  вршење  железничког
саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунеласаобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела

2. железничка  инфраструктуражелезничка  инфраструктура обухвата:доњи  и  горњи  строј  пруге,  објекте  на обухвата:доњи  и  горњи  строј  пруге,  објекте  на
прузи,станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна,прузи,станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна,
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електроенергетска и остала постројења и уређаје  на прузи, опрему пруге,  зградеелектроенергетска и остала постројења и уређаје  на прузи, опрему пруге,  зграде
железничких  станица  са  припадајућим  земљиштем  и  остале  објекте  нажелезничких  станица  са  припадајућим  земљиштем  и  остале  објекте  на
железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисањажелезничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања
железничког саобраћаја са земљиштем које служи  тим зградама, пружни  појас ижелезничког саобраћаја са земљиштем које служи  тим зградама, пружни  појас и
ваздушни  простор  изнад  пруге  у  висини  од  12 м, односно 14 м  код  далеководаваздушни  простор  изнад  пруге  у  висини  од  12 м, односно 14 м  код  далековода
напона  преко  220  кV,  рачунајући  од  горње  ивице  шине.Железничканапона  преко  220  кV,  рачунајући  од  горње  ивице  шине.Железничка

инфраструктура  обухвата  и  изграђени  путни  прелаз  код  укрштања  железничкеинфраструктура  обухвата  и  изграђени  путни  прелаз  код  укрштања  железничке
инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини одинфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од
3 м, рачунајући од осе колосека , укључујући и простор између колосека када се на3 м, рачунајући од осе колосека , укључујући и простор између колосека када се на
путном прелазу налази више колосекапутном прелазу налази више колосека

3. пружни  појас  пружни  појас  је  земљишни  појас  са  обе  стране  пруге,  у  ширини  од  8  м,  ује  земљишни  појас  са  обе  стране  пруге,  у  ширини  од  8  м,  у
насељеном месту 6 м, рачунајући од осе крајњих колосека , земљиште испод пругенасељеном месту 6 м, рачунајући од осе крајњих колосека , земљиште испод пруге
и ваздушни простор у висини од 14 м. Пружни појас обухвата и земљични простори ваздушни простор у висини од 14 м. Пружни појас обухвата и земљични простор
службених места(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) којислужбених места(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који
обухвата све техничко -технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни путобухвата све техничко -технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут
до најближег јавног путадо најближег јавног пута

4. инфраструктурни појасинфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25
м,рачунајући  од  осе  крајњих  колосека  који  функционално  служи  за  употребу,м,рачунајући  од  осе  крајњих  колосека  који  функционално  служи  за  употребу,
одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуреодржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре

5. заштитни пружни појасзаштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100 је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100
м, рачунајући од осе крајњих колосекам, рачунајући од осе крајњих колосека

9.2. В9.2. В    одоводнодоводн    а, а,      фекалн фекалн    аа     и атмосферск и атмосферск    аа     инфраструктур инфраструктур    аа

Водоводна мрежа-б  удуће стање

Планом  се  предвиђа  изградња  нових  улица  ,  које  ће  довести  до  повећања  броја
становника, т.ј. до густине насељености на целом подручју урбанистичке зоне. У погледу
квалитетнијег  водоснабдевања,  као  и  побољшању  услова  за  живот  потребно  је
испројектовати и изградити уличну водоводну мрежу.
Предвидети прикључак новопројектоване водоводне мреже за целу урбанистичку зону на
јединствен  водоводни  систем  града  Краљева  преко тзв. Гружанског  цевовода у насељу
Заклопача,  ради  снабдевања  становничтва  санитарном,  тј,  пијаћом  водом.  Такође  је
потребно  предвидети  на  месту  постојеће  шахте  прикључка  (Шпр)  и  станицу  за
дохлорисање воде.
Сходно  Студији  развоја  јединственог  дистрибутивног  водоводног  система  општине
Краљево, планирано је да се кроз урбанистичку зону изгради цевовод  Ø600мм, како је у
приложеној ситуацији дато.Тачна траса ће се дефинисати осталом планском и техничком
документацијом.
У оквиру система планирано је и формирање резервоарског простора на коти 268 мнв са
могућношћу изградње више зона водоснабдевања и резервоаром на коти 330 мнв.
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Услови који морају да се испуне при пројектовање уличне водоводне мреже су:
• прикључење  новопројектоване  водоводне  мреже  извршити  на  постојећу  шахту

водоводне мреже, како је у приложеној ситуацији дато и уградњом свих потребних
припадајућих ЛГ елемената и фазонских комада , као и вентила које је потребно
предвидети  пројектном  документацијом.  Све  вентиле  и  припадајуће  ливено-
гвоздене  елементе  предвидети  са  епокси  заштитом,  и  исте  поставити  у
новопројектованом водоводном окну

• цевовод  минималног  пречника  110  мм  како  би  могло  да  задовољи  потребе  у
погледу  уредног  снабдевања  становништва  као  и  потребом  за  изградњу  и  рад
уређаја  за  гашење  пожара  .  Из  овог  разлога  потребно  је  предвидети  радове  на
изградњи будућих цевовода и пратеће опреме

• новопројектовану водоводну мрежу поставити на постељицу од песка минималне
дебљине 10.0 цм, и цев обложити песком тако да цела буде  обавијена песком у
слоју минималне дебљине 10.0цм

• након   полагања  новопројектоване  водоводне  мреже  неопходно  је  извршити
испитивање  и  дезинфекцију  истог,  признатим  методама,  према  свим  важећим
правилима и прописима за ову врсту радова

• након испитивања и дезинфекције приступити затрпавању рова. Затрпавање рова
врши се шљунком природне гранулације или материјалом из ископа у слојевима од
по 30 цм, са набијањем. Уколико се врши затрпавање рова материјалом из ископа
исти  мора  бити  треће  ,  евентуално  четврте  категорије,  под  условом  да  у  овом
материјалу нема  комада  крупнијих  од 5 цм.  Први  слој од  30 цм  који  се  ставља
преко песка  не сме садржати комаде крупније од 2-3 цм.

• Све радове је потребно извршити у складу са свим важећим правилима за ту врсту
радова

Фекална канализациона   мрежа-б  удуће стање   :

Новим  регулационим  планом  предвиђа  се  изградња  нових  улица,  које  ће  довести  до
повећања  броја  становника,  тј,  до  веће  густине  насељености  на  целом  подручју
урбанистичке  зоне  и  због  побољшања  услова  за  живот  потребно  је  фекалну
канализациону  мрежу  испројектовати  и  изградити  у  свим  улицама  предвиђеним
регулационим планом.
Органи локалне самоуправе  Краљева  и одговарајуће  стручне  службе  у последње време
придају посебну пажњу планирању третмана отпадних вода насеља на територији града
Краљева  као  стратешком  и  планском  опредељењу  за  дугорочни  период.  Потпуно
комунално  уређење,  дакле  и  изградња  канализационе  мреже  и  постројења  за
пречишћавање отпадних вода представља приоритетни задатак будућег развоја града.
Решење  сакупљања  и  одвођења  употребљених  отпадних  вода,  приказано  у
Студији,условљено  је  конфигурацијом  терена  у  насељима,  густином  насељености,
међусобном  удаљеношћу  насеља,  положајем  у  односу  на  водене  токове  и
инфраструктурне објекте и потенцијалним локацијама постројења за пречишћавање.

 Планирано је формирање шест тзв. “подсистема” на територији града. 
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Пет  система  формирају  насеља  која  се  могу  груписати  око  централног  постројења  за
пречишћавање  ,  а  део  урбанистичке  зоне  која  је  обухваћена  овим  планом  припада
“подсистему 3”.

Подсистему 3 припадају насеља Ратина (део у сливу Западне Мораве), Заклопача и Врба.
Планирано  је  заједничко  постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода  на  локалитету
Шангај  у  зони  насеља  Врба,  на  десној  обали  Западне  Мораве.  У  наставку  су  описани
основни елементи система сакупљања и одвођења отпадних вода.

Главни колектор од Ратине до Заклопаче ради се пречником DN 200 у дужини око 2,7 км,
а  од Заклопаче  до локације  PPОV пречником   DN 300 дужине  око  1.2 км.  Процењена
дужина примарне сабирне мреже у Ратини је 2.3 км, Заклопачи 6.7 км и Врби 2.5 км.
Ситуациони план планираног система за сакупљање , одвођење и пречишћавање отпадне
воде са основним елементима приказан је у графичком прилогу.

Важно  је  напоменути  да  су  дужине  мреже  оријентационе.  Тачне  дужине  и  падови
дефинисаће  се  у  наредним,  вишим  фазама  израде  пројектне  документације  ,  а  након
детаљног геодетског снимања терена.

Спецификација цевног материјала

У табели је приказана спецификација цевног материјала по пречницима

пречник DN 200(м) DN 300(м)

Ратина 5000

Заклопача 6700 1200

Врба 2500

УКУПНО 14200 1200

CPPОV

Предвиђени  капацитет  централног  постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода
подсистема  3  је  4000 ЕS.  Предлаже  се  изградња  компактног  CPPОV са  технологијом
заснованом  на  процесу  продужене  аерације.Поступак  пречишћавања  требало  би  да
обухвата примарно и секундарно пречишћавање. Потребна површина локације за CPPОV
 била би око 2800 м² (40x70 м). Пречишћене отпадне воде уливале би се у реку Западну
Мораву.

Насеље Број становника

Ратина (део) 1357

Заклопача 1223

Врба 1357

PPОV 4000(3866)
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Атмосферска канализациона мрежа :

За разматрано подручје најпре је потребно урадити анализу стања постојећих отворених и
затворених  канала  за  атмосферске  воде  и  дати  предлог  мера  за  њихову  евентуалну
санацију  уколико  је  потребно  .  За  део  насељене  урбанистичке  зоне  у  којој  не  постоји
изграђена  атмосферска  канализација  потребно  је  урадити  пројектну  документацију
одвођења  атмосферских  вода  отвореним  и  затвореним  системом  канала.  На  местима
изливања  атмиосферске  канализације  у  реципијенте,  потребно  је  пројектовати  изливне
грађевине и узводну и низводну регулацију потока на месту изливања.

9.3. Е9.3. Е    лектроенергетска мрежа

Постојеће стање електроенергетских објеката напонског нивоа 10 кV (каблови, 
далеководи и трафостанице)дато је у графичком прилогу плана.Такође су уцртане и 
оријентационе позиције планираних ТС 10/04 кV, и њима припадајућих кабловских 
водова 10 кV као и далековода 10 кV.
Будуће ТС 10/0.4 кV требало би планирати као типске стубне бетонске, грађевински део 
предвиђен за инсталисану снагу 250 кVА.

Посебни услови за ТС 10/0.4 кVА:
• све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током 

целог века експлоатације(трајно)
• за потребе стубних ТС  потребан је простор за радно уземљење на удаљености на 

20 м од ТС (троугластог облика , страница 10x10x10 м)
• пожељно је да се по завршетку изградње ТС и уземљивача асфалтира око целе ТС 

појас ширине 1.5м
• све ТС морају поседовати поље јавне расвете

1. прикључење  нових  стубних  ТС  10/0.4  кV   предвидети  далеководима 10  кV са
проводником  минималног  пресека  АlFе   3x50 мм²  на  бетонским  стубовима  или
проводником XNE 48/О-А 3x(1x50)+50 мм²

2. заштитни  појас  за  надземне  електроенергетске  водове,  са  обе  стране  вода  од
крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

• за напонски ниво 1  кV до 35  кV
-за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра
-за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра
-за самоносеће кабловске снопове 1 метар

Објекти планирани за изградњу у зони постојећих ДВ МОРАЈУ имати посебно одређене
услове изградње и прикључења  на електроенергетску  (дате Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1  кV
до 400  кV(“Сл.лист СФРЈ”, бр. 65/88 и “Сл.лист СФРЈ, бр. 18/92) и Законом о енергетици
донетог децембра 2014. године. Под тим се подразумева да ће при изградњи објекта бити
неопходно да се испоштују прописана растојања од најближих проводника. У супротном
би постојеће ДВ требало или изместити или каблирати , а прикључак оваквих објеката би
требало извести подземним кабловима
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3. заштитни  појас  за  подземне  електроенергетске  водове(каблове),  од  ивице
армиранобетонског канала, за напонски ниво 1 кV до 35 кV , укључујући и 35 кV
износи 1 метар

4. трасе  за  каблове  0.4  кV  и  каблове  јавног  осветљења  биће  одређиване  кроз
појединачна  одобрења  за  прикључење  и  кроз  услове  за  изградњу  објеката
појединачних  потрошача,  а  према  динамици  њихових  потреба.  Доминантан  вид
прикључака требало би да буде надземни уз  коришћење самоносивог кабловског
снопа.За  оне  потрошаче  који  захтевају  већу  снагу,  ЕД  Краљево  ће  издавати
посебне  услове  који  би  требало  да  буду  у  складу  са  могућностима
електроенергетске мреже

5. Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за
изградњу објекта

6. објекте  градити  на  прописном  одстојању  од  постојећих  електроенергетских
објеката испоручиоца. Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће
испунити , инвеститор је дужан да огранку Електродистрибуција Краљево поднесе
захтев за измештање , као и да финансира измештање електроенергетских објеката
на прописом утврђено одстојање

Према  плану  развоја  преносног  система  за  период  од  2017.  године  до  2026.  године  и
Плану  инвестиција  у  обухвату  Нацрта  плана  је  планирана  изградња  новог  400   кV
далековода Крагујевац 2-ТС Краљево 3.
Обзиром на то, свака градња испод или у близини далековода је условљена:

• Законом о енергетици (“Сл.гласник РС, бр. 145/2014)
• Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

• Правилником  о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних

електроенергетских водова називног напона од 1  кV до 400  кV(Сл.лист СФРЈ, бр.
65 из 1988.год , Сл.лист СРЈ бр.18 из 1992.год.)

• Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног
напона изнад 1000 V(Сл.лист СФРЈ, бр.4/74)

• Правилником  о  техничким  нормативима  за  уземљења  електроенергетских
постројења називног напона изнад 1000 V(Сл.лист СРЈ, бр.61/95)

• Законом  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења(Сл.гласник  РС,  бр.  36/2009)  са
припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо “Правилник о границама
нејонизујућим зрачењима”(Сл.гласник РС, бр. 104/2009) и “Правилник о изворима
нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса,  врстама  извора,  начину и  периоду
њиховог испитивања”(Сл.гласник РС, бр. 104/2009)

• “SRPS N.CO.105 Техничким условима  заштите подземних металних цевовода од
утицаја електроенергетских постројења”(Сл.лист СФРЈ бр. 68/86)

• “SRPS  N.CO.101  Заштитом  телекомуникационих  постројења  од  утицаја
електроенергетских постројења-заштита од опасности”

• “SRPS  N.CO.102-Заштитом  телекомуникационих  постројења  од  утицаја

електроенергетских постројења -заштита од сметњи”(Сл.лист СФРЈ бр.68/86), као
и 
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• “SRPS N.CO.104-заштита  телекомуникационих  постројења  од  утицаја  -Увођење
телекомуникационих водова  у електроенергетска  постројења  “(Сл.лист СФРЈ бр.
49/83)

У случају градње испод или у близини постојећег и планираног далековода , потребна је
сагласност “Електромрежа Србије” А.Д. , при чему вађе следећи услови:

•• сагласмост би се дала на елаборат који инвеститор планираних објеката треба да
обезбеди  ,  у  коме  је  дат  тачан  однос  далековода  и  објеката  чија  је  изградња
планирана  ,  уз  задовољење  горе  поменутих  прописа  и  закона,  и  исти  може
израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове.трошкови израде
Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката

•• за  израду  Елабората  користити  податке  из  пројектне  документације  далековода
који  вам  на  захтев  достављамо,  као  и  податке  добијене  на  терену  геодетским
снимањем који се обављају о трошку Инвеститора плнираних објеката

•• елаборат доставити у минимално три примерка (два остају у трајном власништву
“Електромрежа Србије”А.Д.), као и у дигиталној форми

•• У Елаборату приказати  евентуалне  радове  који  су потребни да би  се  међусобни
однос ускладио са прописима

У случају градње испод или у близини постојећег и планираног далековода , потребна је
сагласност “Електромрежа Србије”А.Д. , при чему важе следечи услови:

• сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да
обезбеди,  у  којима  је  дат  тачан  однос  далековода  и  објеката   чија  је  изградња
планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити
пројектна  организација  која  је  овлашћена  за  те  послове.  Трошкови  израде
Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката

• Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити
за  температуру  проводника  од  +80ºC,  за  случај  да  постоје  надземни  делови,  у
складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке
из  пројектне  документације  далековода  коју  вам  на  захтев  достављамо,  као  и
податке  добијене  на  терену  геодетским  снимањем  који  се  обављају  о  трошку
Инвеститора планираних објеката

• Елаборат доставити у минимално три примерка (два остају у трајном власништву
“Електромрежа Србије”А.Д.), као и у дигиталној форми

•• У Елаборату приказати  евентуалне  радове  који  су потребни да би  се  међусобни
однос ускладио са прописима

Претходно наведени услови важе приликом израде:
1.1. Елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу

далековода

Заштитни појас далековода износи 25 м са обе стране далековода напонског нивоа 110 кV
од крајњег фазног проводника и 30 м са обе стране далековода напонског нивоа 400 кV од
крајњег фазног проводника
напомена:у случају да се планира постављање стубова јавне реасвете у заштитном појасу
далековода , потребно је исте уважити при изради Елабората

2.2. Елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од
електропроводног материјала.
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Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја , потребно је анализирати
на максималној удаљености до 1000 м од осе далековода

3.3. Елабората  утицаја  далековода на телекомуникационе водове (овај Елаборат  није
потребно разматрати у случају да се користе оптички каблови)

овај  утицај,  у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  насељености  подручја,
потребно  је  анализирати  на  максималној  удаљености  до  3000  м  од  осе  далековода  у
случају градње телекомуникационих водова

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  далековода  и  планираних  објеката  са
пратећом  инфраструктуром  и  уколико  се  утврди  јавни  (општи)  интерес  планираног
објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију ) од стране
надлежних органа, потребно је да се:

• приступи  склапању  Уговора  о  пословно-техничкој  сарадњи  ради  регулисања
међусобних  права  и  обавеза  између  “Електромрежа  Србије”А.Д.   и  свих
релевантних  правних  субјекатау  рализацији  пројекта  адаптације  или

реконструкције далековода , у складу са законом о енергетици (Сл.гласник РС, бр.
145/2014)  и  Законом  о  планирању  и  изградњи  (''Службени  гласник  РС'',  број
72/2009, 81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12, 42/2013-одлука  УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

• о  трошку  Инвеститора  планираних  објеката  ,  а  на  бази  планираних  задатака
усвојених  на  Стручном  панелу  за  пројектно-техничку  документацију

“Електромрежа  Србије”А.Д.,  уради  техничка  документација  за  адаптацију  или
реконструкцију и достави “Електромрежа Србије”А.Д. На сагласност

• о  трошку  Инвеститора  планираних  објеката,  евентуална  адаптација  или
реконструкција  далековода,  односно  отклањање   свих  колизија  констатованих
Елаборатом)  изврши  пре  било  каквих  радова  на  планираним  објектима  у
непосредној близини далековода

Препорука је да се било који објекат , планира ван заштитног појаса  далековода како би
се  избегла израда  Елабората о могућностима  градње  планираних објеката у заштитном
појасу  далековода  и  евентуална  адаптација  или  реконструкција  далековода.  Такође,
препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и
инсталација , од било ког дела стуба далековода буде 12 м, што не искључује потребу за
Елаборатом.
Остали општи технички услови:

•• приликом  извођења  радова  као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних
објеката, водити рачуна да се не наручи сигурносна удаљеност од 5 м у односу на
проводнике  далековода  напонског  нивоа  110  кV,  односно  7м  у  односу  на
проводнике далековода напонског нивоа 400 кV

•• испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може
приближити на мање од 5 м у односу на проводнике далековода напонског нивоа
110 кV,односно  не  мање  од  7м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског
нивоа 400 кV. Као и у случају пада дрвета

•• забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 м од  проводника далековода
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напонског  нивоа  110  кV,  односно  на  мање  од  7м  од  проводника  далековода
напонског нивоа 400 кV

•• забрањено  је  складиштење  лако  запаљивог  материјала  у  заштитном  појасу
далековода 

•• нисконапонске,  телефонске  прикључке,  прикључке  на  кабловску  телевизију  и
друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом

•• приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова  ,  нивелације  терена,
земљаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода,  ни  на  који  начин  се  не  сме
угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не
сме насипати.

•• Све  металне  инсталације(електроинсталације,  грејање  и  сл.)  и  други  метални
делови (ограде и сл.)морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна
о изједначењу потенцијала

•• пре  почетка  било  каквих  радова  у  близини  далековода  о  томе  обавесте
представници “Електромрежа Србије”А.Д.

Уобичајена  је  пракса  да  се  у  постојећим  коридорима  далековода  и  постојећим
трансформаторским  станицама  (разводним  постројењима  )  могу  изводити  санације  ,
адаптације  и  реконструкције,  ако  то  у  будућности  због  потреба  интервенција  и
ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у
овом часу.

9.4. Грејање 

Планирано стање гасификациј  е

Потрошња гаса  је предвиђена за  потребе: загревање објеката, кување, припрему топле
потрошне  воде и  технолошке  потребе.  Потрошачи  гаса  су  индивидуална  домаћинства,
домаћинства у колективним зградама и технолошки потрошачи.
Снабдевање потрошача широке потрошње предвиђено је са МРС ”Ратина”. МРС Ратина 
обухваћена је планом генералне регулације "Ратина" и лоцирана је на  к.п. бр. 1586/2. 
Капацитет ове МРС је 2.000 m3/h. 
 Траса полиетиленског дистрибутивног гасовода je углавном предвиђена да се води 
сеоским путевима са обе или са једне стране пута, зависно од густине насељености 
одређених делова насеља. Дистрибутивна мрежа креће од МРС и грана се у три правца. 
Источни правац ка магистралном путу и даље десном страном према насељу Врби.
Уколико постоји потреба да се у близини гасовода граде грађевински и други објекти и 
постројења, постављају електроенергетски и други подземни каблови, потребно је пре 
приступања изградњи прибавити услове и сагласност за изградњу од надлежног органа.
Услови  за  изградњу  су  у  оквиру  одговарајућих  техничких  прописа,у  циљу  пре  свега
сигурности људи и имовине и безбедности гасовода.

Планирано стање грејање

Сагледавајући постојеће стање у оквиру инсталације грејања и објективних могућности , 
планиране термотехничке инфраструктуре/грејања, састоји се у планирању нових 
инфраструктурних објеката пре свега гаса.
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За грејање објеката на овом подручју може се узети у обзир коришћење пелета као 
основног енергента,и као и до сада дрва.
Пелет је гориво које се добија од дрвета, млевењем, сушењем и пресовањем под високим 
притиском, без додавања адитива.
Због свог облика и величине пелет омогућава аутоматски рад  – пуњење горионика и 
сагоревање у пећима. У потпуности испуњава високе еколошке стандарде, при 
сагоревању чиме побољшава квалитет живота и не угрожава околину и природу.
Предност овог горива је што се може користити  и као течно – аутоматски, па није 
потребно као код дрва и угља ложити сваких пар сати и сваки дан чистити пепео и 
шљаку. Искористивост енергије код пелета је преко 90% а код дрва и угља до 
75%.Сагоревањем пелета не настају штетни гасови и  оксиди као код фосилних горива.
Котлови ложени пелетом имају квалитетнију регулацију рада што такође доприноси 
уштеди њиховог горива, јер нема неконтролисаног загревања, које се ложењем дрветом 
често дешава.  Бољој регулацији доприноси и могућност даљинског укључивања и 
искључивања котла.

Планирани потрошачи топлотне енергије на подручју обухваћеним планом Генералне 
регулације “Врба”:

− Породично становање
− Породично становање са пољопривредом
− Централне делатности
− Пословање са становањем
− Пословање

− Здравство

− Дечија заштита
− Школство

− Верски објекат 
За  индивидуалне  објекте  -  породично  становање,породично  становање  са

пољопривредом,најповољније би било да то буде појединачно/индивидуално грејање, код
кога   се  за  енергент  може  користити  чврсто  гориво/пелет  или  као  до  сада  дрва, са
инсталацијама у објекту (цевна мрежа и радијатори).
За  верски  објекат  и  сл.  предвидети  сопствену  котларницу  у  склопу  објекта  или  ван
њега,обзиром да их треба третирати као индивидуалне објекте. 
За  објекте  који  су  сконцентрисани  на  једној  целини,  предвидети  да  се  заједничка
котларница /топлотна подстаница смести у једном објекту, односно да постоји централно
снабдевање топлотном енергијом .
Заједничке котларнице имају смисла, ако се ради о групи објеката одређене намене, где
би  близина  објеката  омогућила  да  заједнички  извор  топлоте  замени  више  ложишта.
Котларница  би  била  смештена  у  посебном  објекту  или  у  склопу  неког  објекта,у
просторији  предвиђеној  за  смештај  оваквог  типа  инсталације  и  пратеће  опреме.Од
котларнице/топлотне  подстанице, би  се  до  сваког  појединачног  објекта   изводио,
углавном, предизоловани топловод (укопан у земљи)..
Топловодна  мрежа  система   се  изводи  од  фабрички  предизолованих  цеви  са
одговорајућим  такође предизолованим фитингом (рачве, колена и др.) и то комбинација
челичне предизоловане цеви  за веће димензије цевовода и флексибилне полиетиленске
предизоловане цеви.
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На појединим местима рачвања топловода предвидети предизоловане вентиле којима се
може  искључити  поједина  деоница  топловода  са  неколико  прикључака.  Изнад  ових
вентила су шахтови малих димензија, само за вретено вентила до кога се долази скидањем
поклопца са шахта који је у равни површине у којој се налази.   
Цеви топловода се воде у рову укопане у земљу. Дубина укопавања цеви је мин 0,6m од
горње ивице цеви.
Око цеви се поставља ситан песак гранулације 0-4mm без каmена и грубих честица и то
испуњава простор око цеви, испод цеви и изнад плашта цеви mин. 10 cm.
Остатак рова се затрпава материјалом према захтеву уређења површине којом се топловод
води (саобраћајница, тротоар, травната површина).
За сваког индивидуалног потрошача неопходно је предвидети мераче утрошка топлотне
енергије  (калориметре),како  би  се  на  адекватан  начин  извршила  расподела  трошкова
утрошене топлотне енергије.

   Очекивани ефекти   

Изградња  гасоводне  инфраструктуре  има  економске  ,социјалне  и  еколошке  ефекте  на
развој насеља. Природни гас је еколошки најпогодније гориво ,које се једноставно и лако
транспортује  до потрошача.Коришћење  пелета, као основног горива, који у  потпуности
испуњава високе еколошке стандарде, при сагоревању,  доприноси  побољшању квалитет
живота у еколошком погледу,јер не  угрожава околину и природу.

Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.

У обухвату плана  налази се следећи гасни објекти у надлежности ЈП”Србијагас”:

•• транспортни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (МОР)50 bar.
Разводни  гасовод  РГ  08-02/1  Краљево-Врњачка  Бања  ,  пречника  Ø  273  мм,
изграђен и у функцији, што је приказано на ситуацији приложеној уз услове.

• Трасе  гасовода  дате  у  прилогу  су  информативног  карактера  и  за  израду
документације користити званичне и ажурне податке о висинском и ситуационом
положају изведених инсталација ЈП”Србијагас” из надлежног катастра и катастра
подземних водова. Због могућег одступања података из катастра подземних водова
од  стања  на  терену,  прии  извођењу  радова  неопходно  је  извршити  пробне
ископе(”шлицовања”)  ради  утврђивања  тачног  положаја  гасовода  (при  извођењу
објеката  за  које  су  издати  локацијски  услови  и  грађевинска  дозвола  на  основу
плана).

Да  би  се  омогућило  снабдевање  природним  гасом  потенцијалних  потрошача  у  оквиру
плана, ПГР-ом “Врба” је потребно предвидети изградњу:

•• дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви МОР 4 bar
•• гасних прикључака (у текстуалном делу плана) са мерним местима код потрошача

Изградњу  дистрибутивне  гасоводне  мреже   од  полиетиленских  цеви  МОП  4  bar
предвидети  до  потенцијалних  будућих  потрошача,  имајући  у  виду  карактер  насеља  и
густину  и  намену  објеката  у  оквиру  плана  и  непосредној  околини  плана  .  Гасоводе
планирати  у  регулационом  појасу  саобраћајница  ,  у  јавном  земљишту,  у  зеленим
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површинама  или  тротоарима  са  једне  или  обе  стране  саобраћајнице  ,  зависно  од
потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно прикључење на дистрибутивни
гасовод. Мрежа ће се снабдевати природним гасом из мерно регулационе станице МРС

“Ратина” ван обухвата плана( у правцу западне границе плана).

При  изради планске документације  потребно је поштовати  сва  прописана  растојања  од
постојећих и планираних гасних инсталација у складу са :

• Правилником  о  условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  природног  гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar (Сл.гласник Рс, бр. 37/13, 87/15 )

• Правилником о условима  за  несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar(Сл.гласник РС , бр.86/2015)

• и Техничким условима за изградњу гасовода  и гасоводних објеката и објеката у
заштитном појасу гасовода и гасоводних објеката(датим у наставку текста)

Технички  услови  за  изградњу  гасовода  и  гасоводних  објеката  и  објеката  у
заштитном појасу гасовода и гасоводних објеката :

1.1. Планирани гасоводи 
при  избору  трасе  планираних  гасовода  мора  се  осигурати  безбедан  и  поуздан  рад
гасовода,  као  и  заштита  људи  и  имовине,  т.ј.,  спречити  могућност  штетних  утицаја
околине на гасовод и гасовода на околину
При избору трасе гасовода мора се осигурати :

1. да  гасовод  не  угрожава  постојеће  или  планиране  објекте  ,  и  планирану  намену
коришћења земљишта у складу са планским документом

2. рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине
3. испуњеност  услова  у  погледу  техничких  захтева  других  инфраструктурних

објеката у складу са посебним прописима
4. усклађеност са геотехничким захтевима

Дистрибутивне  гасоводе  планирати  у  регулационом  појасу  саобраћајница  ,  у  јавном
земљишту,  у зеленим површинама или тротоарима,  и трасе синхронизовати са осталим
инфраструктурним водовима.

2.2. Транспортни гасоводи од челичних цеви МОР 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Ширина експлоатационог појаса гасовода за пречник 150<DN≤500мм износи 12 м(6м са
обе  стране  гасовода)  и  у  овом  појасу  је  забрањено  градити  све  објекте  који  нису  у
функцији  гасовода.  У  овом  појасу  је  забрањено  изводити  радове  и  друге  активности
(постављање  трансформаторских  станица,  пумпних  станица,  подземних  и  надземних
резервоара, сталних камп-места, возила за камповање , контејнера, складиштења силиране
хране и тешко-транспортујућих материјала , као и постављање ограде са темељом и сл.)
изузев пољопривредних радова дубине до 0.5 метара без писменог одобрења оператора
транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и
друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 м, односно, за које је потребно да
земљиште обрађује дубље од 0.5 м.
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 Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи , на растојањима
мањим од 30м.
Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних
објеката са гасоводом је 0.5м.
Минимална  растојања  од  путева,  железничких  колосека,  подземних  линијских
инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала предвидети у складу са
чланом  19.  Правилника  о  условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  природног  гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar:

ПРИТИСАК 
16 ДО 55  bar 

(м)

ПРИТИСАК ВЕЋИ 
ОД  55  bar 

(м)

DN≤
150

150<
DN≤
500

500<
DN≤
1000

DN>
1000

DN≤
150

150<
DN≤
500

500<
DN≤
1000

DN>
1000

Некатегорисани путеви 
(рачунајући од спољне 
ивице земљишног појаса)

1 2 3 5 1 3 3 5

Општински путеви путеви 
(рачунајући од спољне 
ивице земљишног појаса)

5 5 5 5 10 10 10 10

Државни путеви II реда 
(рачунајући од спољне 
ивице земљишног појаса)

5 5 7 10 5 10 10 15

Државни путеви I реда, осим
аутопутева (рачунајући од 
спољне ивице земљишног 
појаса)

10 10 15 15 10 15 25 50

Државни путеви I реда-
аутопутеви(рачунајући од 
спољне ивице земљишног 
појаса)

20 20 25 25 50 50 50 50

Железнички колосеци 
(рачунајући од спољне 
ивице пружног појаса)

15 15 15 15 50 50 50 50

Подземни линијски 
инфраструктурни објекти 
(рачунајући од спољне 
ивице објекта)

0.5 1 3 5 3 5 10 15

Регулисан водоток или 
канал (рачунајући од 
брањене ножице насипа)

10 10 10 10 25 25 25 25
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Минимална   растојања  надземне  електро  мреже  и  стубова  далековода  од  подземних
гасовода су:

Паралелно вођење (м) При укрштању (м)

<20кV 10 5

20кV<U≤35кV 15 5

35кV<U≤110кV 20 10

110кV<U≤220кV 25 10

220кV<U≤440кV 30 15

Минималнo растојањe из  става  1. овог  члана  се  рачуна  од  темеља  стуба  далековода  и
уземљивача.

Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.
На укрштању гасовода са путевима угао осе гасовода према путу мора износити између
60º и 90º.

Минимална  дубина  укопавања  гасовода  мерена  од  горње  ивице  цеви  је  0.8 м  за  класу
локације  I, 1.0 м за класу локације  II,  III и  IV, а код укрштања са путевима је 1.35 м до
горње коте коловозне конструкције пута.

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви , код укрштања са
другим објектима је:

3. Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви МОР 4 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 1 м.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине
надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини,
испод коловоза и сл.)

Минимална висина надслоја  у односу на укопан гасовод и зеленој површини је 0.8 м.
Минимална висина надслоја  у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1.0 м.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим
углом  у  односу  на  осу  саобраћајнице  .  Уколико  то  није  могуће  извести  дозвољена  су
одступања до угла од 60º.
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Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње  коте  коловозне  конструкције  , без  примене  посебне  механичке  заштите  ,  ако  се
статичким  прорачуном  цевовода  на  саобраћајно  оптерећење  утврди  да  је  то  могуће,
износи 1.35 м.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње  коте  коловозне  конструкције   када  се  гасовод  механички  штити  полагањем  у
заштитну  цев  износи  1.0  м,   ако  се  статичким  прорачуном  цевовода  на  саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће.

При  паралелном  вођењу  гасовода  са  другим  инсталацијама  ,  потребно  је  поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar:

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и РЕ гасовода МОР≤

4  bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Минимално дозвољено растојање (м)

Укрштање Паралелно вођење

Гасоводи међусобно 0,2 0,6

Од гасовода до  водовода и
канализације

0,2 0,4

Од гасовода до вреловода и
топловода

0.3 0.5

Од гасовода до проходних канала
вреловода и топловода

0.5 1.0

Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова

0.2 0.4

Од гасовода до
телекомуникационих и оптичких

каблова

0.2 0.4

Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида 0.2 0.6

Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности станице
за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају,

мањих пловила, мањих
привредних и спортских

ваздухоплова

- 5.0
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Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за

складиштењезапаљивих и горивих
течности укупног капацитета

највише 3 м³

- 3.0

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за

складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета више

од 3 м³ а највише 100 м³

- 6.0

Од гасовода до извора опасности
постројења и ообјеката за

складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета

преко 100 м³

- 15

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за

складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета највише 10 м³

- 5.0

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за

складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета  више од 10 м³

а највише 60 м³

- 10.0

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за

складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета преко 60 м³

- 15

Од гасовода до шахтова и канала 0.2 0.3

Од гасовода до високог зеленила - 1.50

* растојање се мери до габарита резервоара

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.
Није дозвољено постављање шахти изнад гасовода.
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4.  Минимална  хоризонтална  растојања  подземних  гасовода  максималног  радног
притиска 16 bar од надземне електро мреже и стубова далековода су:

                                                                             Минимално растојање

Називни напон При укрштању(м) При паралелном вођењу(м)

1кV≥U 1 1

1 кV<U≤20 кV 2 2

20 кV<U≤35 кV 5 10

35 кV<U 10 15

5.Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова

У случајевима када се локацијски услови издају само на основу планског документа (без
прибављања услова)потребно је предвидети посебне мере заштите изграђених гасовода.

1. У појасу ширине по 5м са сваке стране, рачунајући од осе транспортног гасовода
максималног радног притиска 50 bar, на местима укрштања и паралелног вођења ,
предвидети  извођење  свих  земнљаних  радова  ручним  ископом.  Уколико  се
пројектант  одлучи  за  други  начин  ископа  на  овим  локацијама,  потребно  је
предвидети посебне мере заштите које се морају образложити како би се доказало
да  њихова  примена  обезбеђује  исти  ниво  безбедности  за  лица  која  обављају
радове, као и за гасовод, као ручни ископ

2. у  појасу  ширине  по  3  м  са  сваке  стране,  рачунајући  од  осе  дистрибутивног
гасовода  максималног  радног  притиска  16 bar  и  4 bar,  на  местима  укрштања  и
паралелног вођења , предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом.
На растојању 1 м до 3 м ближе ивици рова од спољне ивице гасовода , могуће је
предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима (“шлицовањем”)
недвосмислено  утврди  тачан  положај  гасовода  и  кад  машински  ископ  одобри
представник ЈП “Србијагас” на терену

3. уколико  на  местима  укрштања  и/или  паралелног  вођења  дође  до  откопавања
гасоводне цеви, оштећена изолациона трака(за гасоводе од челичних цеви) се мора
заменити  новом.  Замену  обавезно  изводе  радници  ЈП”Србијагас”о  трошку
инвеститора , а по достављању благовременог обавештења

4. Уколико  на  местима  укрштања  и/или  паралелног  вођења  дође  до  откопавања
гасоводне  цеви  и  оштећења  гасовода  о  овоме  се  хитно  мора  обавестити
ЈП”Србијагас”ради предузимања потребних мера  које ће се одредити након увида
у стање на терену

5. У случају оштећења гасовода које настане услед извођења радова у зони гасовода,
услед непридржавања утврђених услова , као и услед непредвиђених радова који
се  могу јавити  прилоком извођења  објекта, инвеститор је обавезан  да сноси  све
трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед
евентуалног прекида дистрибуције гаса
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6. приликом  извођења  радова  грађевинска  механизација  мора  прелазити  трасу
гасовода  на  обезбеђеним  прелазима  урађеним  тако  да  се  не  изазива  појачано
механичко напрезање гасовода

7. Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на
механичка својства и стабилност гасовода

8. У зони 5 м лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање
постојећег терена), скидање химуса , односно промена апсолутне коте терена која
је постојала пре извођења радова

9. Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви
потребно  је  применити  све  мере  за  спречавање  изазивања  експлозије  или
пожара:забрањено  је  радити  са  отвореним  пламеномм  ,  радити  са  алатом  или
уређајима који могу при употреби изазвати варницу , коришћење возила која при
раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са
нормативим  апрописаним  у  одговарајућим  стандардима  СРПС  за

противексплозивну заштиту , одлагање  запаљивих  материја   и  држање  материја
које су подложне самозапаљењу

10.инвеститор је обавезан , у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл.гласник РС, бр.
4/2009) да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода , обавести ЈП
“Србијагас”у  писаној  форми  ,  како  би  се  обезбедило  присуство  њиховог
представника за време трајања радова у близини гасовода

Контрола спровођења мера из ових услова врши се о трошку инвеститора.

6. Заштита гасовода

Уколико постоји потреба за изградњом саобраћајница и објеката у оквиру плана за које се
не  може  обезбедити  поштовање  услова  о  потребним  удаљењима  и  нивелационим
растојањима  од  гасних  инсталација,  потребно  је  предвидети  заштиту  гасовода-
постављање  гасоввода  у  заштитну  цев,  механичку  заштиту  гасовода  и/или  измештање
гасовода. Измештање дистрибутивних гасовода се може извести само у јавну површину.за
измештени  гасовод  је  потребно  обезбедити  плански  основ  са  елементима  за  детаљно
спровођење за нову трасу гасовода.
За  заштиту  гасовода  за  коју  је  неопходна  интервенција  на  гасоводу  потребно  је  пре
усвајања  плана  прибавити  начелну  сагласност  “ЈП  Србијагас”.  Прибављена  начелна
сагласност је привремена до склапања Уговора о измештању са ЈП “Србијагас” којим се
дефинишу све међусобне обавезе инвеститора објеката у оквиру плана и ЈП”Србијагас”.
Склапање уговора се покреће на основу обраћања Инвеститора објеката у склопу плана
тзв. Писмом о намерама за склапање Уговора о измештању , а све у складу са чл. 322
Закона о енергетици.
Измештање  гасовода  и/или  изградња  дела  гасовода  се  ради  у  посебном  поступку  (по
посебној грађевинској дозволи).
Сви  трошкови  приликом  извођења  радова  на  заштити  гасовода  и  измештању  гасовода
и/или  изградња  дела  гасовода  (као  последица  измештања  гасовода),  падају  на  терет
Инвеститора новопројектованог објекта у оквиру плана.
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10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ

Општи санитарни услови
Ови услови морају бити обезбеђени за сваки објекат који подлеже санитарном надзору:

1.1. објекат се налази на простору:
-који омогућава повезивање објекта са спољним саобраћајницама;
-на  којем  објекат  неће  бити  изложен  природним  штетним  утицајима  околине,  као  ни
другим штетним утицајима који потичу од објеката из непосредног окружења:
-који  поседује  довољну  површину  потребну  за  изградњу  објекта  и  уређење  његовог
непосредног окружења,  односно  површину која  одговара  намени  и  капацитету објекта,
као и броју и величини пратећих објеката који су у саставу главног објекта:
-који омогућава прикључење објекта на постојеће мреже комуналне инфраструктуре или
који омогућава да се на други начин обезбеди редовно снабдевање објекта електричном
енергијом и континуирано снабдевање хигијенски исправном водом за пиће, као и одвод
отпадних  вода  и  уклањање  чврстих  и  других  отпадних  материја  на  хигијенски  начин
(објекат се прикључује на постојећу канализациону мрежу или непропусну септичку јаму
одговарајућег капацитета, у складу са законом. Место септичке јаме одређује се на начин
којим се спречава  штетан утицај исте на хигијенско стање у објекту,  хигијенско стање
њиховог  непосредног  окружења  и  омогућава  несметан  приступ  јами  ради  пражњења  и
чишћења.)

2. Објекат се не може налазити :
-на  местима  на  којима  конфигурација  земљишта  и  карактеристике  терена  (ниво
подземних вода , плавност терена, ружа ветрова и сл.) могу штетно утицати на хигијенско
стање у објекту;
-поред  неуређених  депонија  ,  нехигијенски  отворених  канала,  несанираних  септичких
јама,  као  ни  у  близини  других  објеката  који  својим  утицајем(  испуштањем  штетних
материја,  отпадних  вода,  гасова,  паре,  дима,  прашине  и  др.)  могу  штетно  утицати  на
хигијенске услове у објекту;
-на местима на којима би, због делатности која се у објекту обавља, могао штетно утицати
на постојеће  објекте  у околини.

Водни објекти
Водни објекти за коришћење вода су објекти за снабдевање водом за пиће и санитарно-
хигијенске потребе-водозахвати (бунари, каптаже, захвати  из водотока, канала, језера и
бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи иу
резервоари са уређајима који им припадају.
Водни  објекат  за  снабдевање  водом  за  пиће  и  санитарно-хигијенске  потребе  и  његово
непосредно окружење  морају испуњавати  посебне  санитарно-хигијенске услове  у циљу
спречавања и сузбијања путева преношења заразних болести водом.
Водни  објекти  се  обезбеђују  зонама  санитарне  заштите(шира,  ужа  и  зона  непосредне
заштите)које  се  уносе  у  план  управљања  водама,  просторни  (просторни  план  јединице
локалне  самоуправе)  и  урбанистички  (генерални  и  регулациони)  план.  Зоне  санитарне
заштите  представљају  заштићену  област  и  одређују  се  у  складу  са  хидролошким  ,
хидрогеолошким и другим својствима земљишта, врстом изворишта и његовог окружења,
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капацитетом  изворишта  и  другим  чиниоцима  који  утичу  на  издашност  изворишта  ,  а
одржавају на начин којим се не угрожава здравствена исправност воде на изворишту.
Изградња и одржавање водних објеката се врши у складу са Законом о водама(Сл.гласник
РС”, бр.30/2010), Закона о изменама  и  допунама  Закона  о  водама(“Сл.гласник  РС”, бр.
101/2016)  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите
изворишта водоснабдевања (“Сл.гласник РС”, бр. 92/08).

Објекти културе,физичке културе , спорта и рекреације
Објекти  културе  су  пратећи  садржаји  насеља.  За  објекте  физичке  културе,  спорта  и
рекреације  обезбеђују  се  посебне  површине  издвојене  из  насеља  са  специјалним
условима.Правилником  о  условима  за  обављање  спортских  активности  и  спортских
делатности (“Сл.гласник РС”, бр. 17/2013)прописани су ближи услови за наведене објекте.

Васпитно-образовна делатност
Школски  и  предшколски  објекти  се  лоцирају  у  стамбеним  зонама  ,  у  близини
саобраћајница,  заштићени  од  буке  и  аерозагађења.Локација  треба  да  има  довољно
простора за изградњу пратећих садржаја. Као што су дечија игралишта, спортски терени и
сл.Објекти  морају  бити  снабдевени  довољном  количином  хигијенски  исправне  воде  за
пиће  и  хигијенским  уклањањем  отпадних  вода.  Наведена  област  је  регулисана
Правилником  о  ближим  условима  за  почетак  рада  и  обављање  делатности  установа  за
децу   (“Сл.гласник  РС”,  бр.  50/94  и  6/96),  Правилником  о  нормативима  школског
простора , опреме и наставних средстава за основну школу  (“Сл.гласник СРС”, бр. 4/90) и
Правилником о ближим условима у погледу простора , опреме и наставних средстава за
гимназију  (“Сл.гласник СРС”, бр. 5/90)

Објекти за производњу и промет животних намирница и предмета опште употребе
(ПОУ)
Лоцирање објеката детерминисано је општим санитарним условима.
Ближи услови за ове објекте регулисани су следећим прописима:Законом о безбедности
хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/09),Законом о здравственој исправности предмета опште
употребе  (“Сл.гласник  РС”,  бр.  92/2011),  Правилником  о  санитарно-хигијенским
условима  за  објекте  у  којима  се  обавља  производња  и  промет  животних  намирница  и
ПОУ (“Сл.гласник РС”, бр.6/97 и 52/97)

Угоститељски објекти
Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских  услуга,  разврставању  угоститељских  објеката  и  минималним  техничким
условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Сл.гласник РС”, бр. 48/2012),
прописују  се  услови  за начин  и  обављање  угоститељских  делатности  , начин  пружања
угоститељских  услуга,  разврставање  угоститељских  објеката  у  зависности  од  начина
услуживања  и  врсте  услуга  које  се  претежно  пружају  у  угоститељском  објекту   и  ван
угоститељског  објекта  ,  у  покретном  објекту,  у  домаћој  радиности  и  у  сеоском
туристичком домаћинству.

Објекти здравствене делатности и социјалне заштите
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Планирање болничког простора зависи од броја становника који гравитирају центру, а не
само од становника који живе у том насељу. Када је реч о болничкој зони, мисли се на
простор где су смештене стационарне установе, болнице, клинике, болнички институти.
Амбулантно-поликлиничке установе обично се лоцирају у насељима у виду амбуланти и
здравствених станица. Ближи  услови  су одређени  Правилником  о  ближим  условима  за
обављање  здравствене  делатности  у  здравственим  установама  и  другим  облицима
здравствене  службе  (“Сл.гласник  РС”,  бр.  43/06,112/09,  50/2010,79/2011  и  10/2012-
др.правилник).

Ближи  услови  за  објекте  социјалне  заштите  регулисани  су  Правилником  о  ближим
условима  за  почетак  рада  и  обављање  делатности  и  нормативима  и  стандардима  за
обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих
лица (“Сл.гласник РС”, бр. 44/93, 60/93, 73/02, 66/03, 102/2004, 76/2005 и 34/2009).
Напомена:
На  основу  члана  17.  Закона  о  санитарном  надзору  (“Сл.гласник  РС”,  бр.  125/2004),  у
поступку изградње и реконструкције објеката у којима ће се обављати делатност:
-снабдевања становништва водом за пиће
-производње животних намирница путем индустријских постројења, и 
-здравствена делатност
прописана  је  обавеза претходног  прибављања  санитарне  сагласности  на  идејни
пројекат,  а  затим  и  прибављање  санитарне  сагласности  за  коришћење  објекта,  пре
почетка обављања делатности.

11. ОПШТИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Поштовањем овог Плана биће створени предуслови за заштиту животне средине, јер су
њене одреднице уграђене у све његове делове.

Непоходно  је  за  све  објекте,  односно  радове  који  могу  угрозити  животну  средину
израдити  елаборат  о Анализи  утицаја  тог  објекта на  околину а  у  складу са  Законом  о
заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 66/91 ) и Правилником о анализи утицаја
радова, односно објеката на животну средину ( Сл. гласник РС бр. 61/92). 
Планирани  садржаји  по  намени  не  представљају  потенцијалну  опасност  за  животну
средину у било ком погледу.

12.  УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  ОД  ИНТЕРЕСА  ЗА  ОДБРАНУ  ИУРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  ОД  ИНТЕРЕСА  ЗА  ОДБРАНУ  И
ЗАШТИТУ  ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВАЗАШТИТУ  ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА

   Kада је у питању уређење простора од интереса за одбрану и заштиту од ратних дејстава
у  свему  се  треба  придржавати  Закона  о  ванредним  ситуацијама  и  Правилника  о
техничким нормативима за склоништа (Сл. лист СФРЈ 55/83).
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13.   МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

            У складу са чл. 2. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/2009 и
81/2009), појам  унапређења  енергетске  ефикасности односи  се  на  смањење  потрошње
свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања , изградње и употребе објеката.
Под  појмом  унапређења  енергетске  ефикасности  у  зградарству  подразумева  се
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих
врста  енергије  уз  исте  или  боље  услове  у  објекту.  Као  последицу  смањења  потрошње
необновљивих  извора  енергије  (фосилних  горива)  и  коришћење  обновљивих  извора
енергије,  имамо  смањење  емисије  штетних  гасова  (CO2 и  др.)  што  доприноси  заштити
природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју земље.
Бројна  истраживања,  анализе  и  дугогодишње  искуство  стручњака,  као  најделотворније
мере за повећање енергетске ефикасности у зградама препознају:
• доношење и примену прописа за топлотну заштиту и уштеду енергије базираних на

стандардима енергетске ефикасности;
• информисање  јавности  о  енергетској  ефикасности  путем  енергетских  извештаја  за

зграде,  енергетских  ознака  за  опрему  и  систем,  као  и  практичних  приручника  за
управљање енергијом у зградама;

• стимулисање истраживања и развоја енергетски ефикасних технологија;
• упознавање тржишта са мерама енергетске ефикасности и деловање у циљу повећања

удела енергетски ефикасних материјала, уређаја и система доступних тржишту.

За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће: За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће: 
1. изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности; 
2. детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима индустрије саобраћаја, зградарства и комуналних 
услуга); 

3. формирање и развој тржишта услуга енергетске ефикасности; 
4. увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање 

привредних субјеката и становништва да примењују мере енергетске ефикасности; 
5. развој даљинског грејања, развој гасоводне мреже (када се за то буду стекли 

услови), која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и 
класичних фосилних енергената; 

6. утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње 
енергије. 

7. унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за праћење 
енергетске ефикасности. 

8. развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама 
заштите животне средине и унапређења стања, 

9. коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији и 
коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање 
простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве 
енергије), 
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10. унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у 
стамбеном и терцијарном сектору, 

11. подршка локалне управе. 

Типичне  мере  за  повећање  енергетске  ефикасности  у  зградарству  односе  се  на  омотач
зграде  (кров,  зидови,  прозори),  грејање  (котларница,  подстаница  ,  регулација)  и
осветљење (инкадесцентно, флуоресцентно). 
Мере  за  унапређење  енергетске  ефикасности  у  зградарству,  на  нивоу  домаћинства,
пословног објекта или објекта јавне намене могу бити:

•• замена  спољних  прозора  и  врата  столаријом  од  Al  или PVC вишекоморних
профила са термопрекидом;

•• термичка изолација спољних зидова зграде (полистирен, стиродур и др.)
•• термичка изолација кровова (минерална вуна и др.)
•• обрада шпалетни, израда и монтажа спољних и унутрашњих солбанка;
•• уградња ролетни;
•• замена  обичних  (волфрамових)  сијалица  флуоресцентним  (штедним)  сијалицама

или цевима;
•• редовно одржавање система за грејање према упутствима произвођача;
•• коришћење соларних система за припрему топле воде у домаћинствима (соларни

колектори 3-4 m2 постављени на јужно оријентисан кров);
•• замена  дотрајалих  котлова  на  чврата  горива  котловима  на  природни  гас  са

прикључењем објеката на мрежу гасовода;
•• уградња термостатских радијаторских вентила (могу се постићи уштеде енргије до

20%) и др.
Искуства  показују  да  се  спровођењем  разних  мера  енергетске  ефикасности  у  зградама
могу постићи значајне уштеде свих типова енергије.
При  пројектовању  и  изградњи  објеката  обавезно  се  придржавати  Правилника  о
енергетској  ефикасности  зграда  ("Сл.гласник  РС",  бр.61/2011  од  дана  19.8.2011.)  и
Правилника  о  условима,  садржини  и  начину  издавања  сертификата  о  енергетским
својствима зграда ("Сл.гласник РС", бр.61/2011 од дана 19.8.2011.)

14.  ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Надзор  над  применом  и  спровођењем  Плана  врши  надлежни  орган  Градске  управеНадзор  над  применом  и  спровођењем  Плана  врши  надлежни  орган  Градске  управе
Краљево.  Краљево.  Достављање, архивирање, умножавање и уступање Плана врши се у складу са
Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и
урбанистичког планирања  (''Сл. гласник РС'', бр. 64/2015) .

Овај  План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  ''Службеном  листу градаОвај  План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  ''Службеном  листу града
Краљевa".Краљевa".                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

             Ј ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” СЕПТЕМБАР
2018

страна
75



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВРБА”

      Г Р А Ф И Ч К И      Д Е О      Г Р А Ф И Ч К И      Д Е О
          

             Ј ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” СЕПТЕМБАР
2018

страна
76



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВРБА”

                

             Ј ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” СЕПТЕМБАР
2018

страна
77

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
          


