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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 "Витановац'' под бр.
011-180/2017-I од  14.07.2017.године,  приступило  се  изради  Плана  генерелне  регулације
"Витановац'' у утврђеним границама Плана, у површини од око 233.14ha, а израда Плана
поверена је Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”..

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, 145/2014 и 83/2018.), прописано је да се по
објављивању Одлуке о изради планског документа приступи изради  Раног јавног увида.
За потребе израде  Раног јавног увида носилац  израде плана  организовао је упознавање
јавности  са  општим  циљевима  и  сврхом  израде  плана,  могућим  решењима  за  развој
просторне целине, могућим решењима и ефектима планирања.  

Комисија за планове Града Краљева је материјал за рани јавни увид разматрала на
7. седници  одржаној  26.12.2017. године,  након  чега  је  плански  материјал  прослеђен  у
даљу процедуру.

У складу са чл. 48. 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, 145/2014 и 83/2018.), носилац израде плана је
израдио Нацрт планског документа.

Комисија  за  планове  Града  Краљева  је  материјал  за  Нацрт разматрала  на  15.
седници одржаној 19.10.2018. године, након чега је плански материјал прослеђен у даљу
процедуру.

У  складу  са  Другом  изменом  и  допуном  Програма уређивања  грађевинског
земљишта за 2017. годину  (бр.011-296/2017-I ид 05.11.2017.године), на позицији В.1.20 –
специјализоване услуге, предвиђена је израда Плана генералне регулације ''Витановац''.
     
Плански  основ  за  израду  Плана  генералне  регулације  ''Витановац''  је  Просторни  план
Града Краљева, бр. 011-1/2011-II 11. марта 2011. године. 
       ..
       
Правни основ за израду  Плана генералне регулације ''''ВитановацВитановац '''' 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, 145/2014 и 83/2018.);

•• Одлука  о изради Плана генерелне  регулације  ''В''Витановац'итановац''' бр. 011-180/2017-I од
14.07. 2017. године (" Службени лист Града Краљева" бр. 16);
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• Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  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. 22/2015 од 27.02.2015.год.).

2.     ГРАНИЦА  И ПОДЛОГА 

2.1.     ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

          Граница плана почиње од тачке пресека пута Краљево-Крагујевац и парцеле 4221
поток Беринац. Иде ка истоку  јужном  границом парцеле 4221 до реке Груже. Ту сече
реку и левом обалом иде ка југу, пресеца пут ка Чукујевцу и наставља ка југу до потока
Бековац, парцела број 4224. Ту сече Гружу, пругу и пут па левом обалом потока Бековац
иде ка западу до међе парцела 2416 и 2415/1. Западном границом парцела 2415/1, 2418
иде ка северу до пута 4206, па западном границом пута иде даље ка северу до међе 2438 и
2423/2 где  сече  пут  и  ка  истоку иде  јужном  међом   парцеле  2423/2. Скреће  ка  северу
источним међама 2424/3, 2424/1, 2451, 2455, 2456, 2463, 2165/1, 2168, 2171/1, 2170, 2174
до пута 4205. Скреће ка западу јужном границом путa 4205 до међе парцела 1993 и 2134
где сече пут  и иде ка северу западним међама 2134, 2132, 2131, 2130, 2129, сече поток
Мујинац 4223 па наставља ка североистоку јужном међом 2014, 2022, 2027 и ка северу
источним  међама  2028,  2024  до  пута  4201.  Јужном  границом  пута  4201  иде  ка
северозападу до пута 4200. Сече га и ка североистоку иде јужном  ивицом пута 4200 до
међа  парцела  800  и  802.  Наставља  ка  североистоку  западним  странама  802,  801/2  па
скреће ка југоистоку источним странама 801/2, 795/2, 794, 787, 771/2, сече парцелу 769 и
наставља  ка  југу  источним  странама  парцела  766, 763 где  скреће  ка  југоистоку.  Сече
парцелу 756 и 755 до међе 775/2 и 754. Ка истоку иде северном страном 754, 751, 750, 749,
747, 746 до пута 4200. Ту северном страном пута иде ка истоку до потока Беринац 4221,
јужном страном потока иде ка истоку до пута тј. почетне тачке.
Површина плана износи  233.14Површина плана износи  233.14ha.ha.
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Граница грађевинског подручја 
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Опис грађевинског подручја
бр.тач У Х

1 7483453.07 4842971.93
2 7483454.65 4842989.00
3 7483459.60 4842996.74
4 7483464.70 4843000.39
5 7483488.30 4843014.82
6 7483499.29 4843015.70
7 7483511.81 4843015.87
8 7483523.88 4843026.54
9 7483542.77 4843034.63
10 7483542.96 4843061.38
11 7483546.34 4843089.52
12 7483551.13 4843123.84
13 7483519.37 4843130.41
14 7483527.10 4843148.76
15 7483506.70 4843156.21
16 7483516.57 4843174.41
17 7483527.07 4843191.20
18 7483535.33 4843197.23
19 7483523.32 4843223.22
20 7483521.79 4843226.27
21 7483517.85 4843234.18
22 7483514.84 4843240.17
23 7483500.00 4843261.80
24 7483495.47 4843268.40
25 7483480.60 4843291.13
26 7483466.75 4843321.08
27 7483471.15 4843324.65
28 7483475.76 4843330.31
29 7483475.36 4843352.11
30 7483475.33 4843365.46
31 7483478.37 4843381.29
32 7483470.36 4843396.39
33 7483458.10 4843410.07
34 7483448.48 4843425.36
35 7483433.75 4843444.19
36 7483423.95 4843457.26
37 7483408.89 4843474.41
38 7483395.66 4843492.01
39 7483388.55 4843504.05
40 7483384.62 4843510.71
41 7483376.69 4843517.82
42 7483364.22 4843530.14
43 7483346.84 4843542.28
44 7483336.32 4843552.78
45 7483323.16 4843576.88
46 7483297.41 4843591.66
47 7483284.29 4843604.17
48 7483273.16 4843610.07
49 7483265.62 4843615.41
50 7483258.41 4843619.60
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Територија ван грађевинског подручја – бр.1Територија ван грађевинског подручја – бр.1

Граница  полази  од  тачке  1  и  иде  према  североистоку  пратећи  тачке  са  координатама
1.Y=7483341.14 X=4842073.21, 2.Y=7483340.71 X=4842070.17,
3.Y=7483343.07 X=4842057.98, 4.Y=7483352.45 X=4842049.86,
5.Y=7483363.17 X=4842045.56, 6.Y=7483374.19 X=4842042.26,
7.Y=7483385.62 X=4842040.98, 8.Y=7483406.30 X=4842040.54,
9.Y=7483423.34 X=4842035.84, 10.Y=7483436.09 X=4842023.59,
11.Y=7483445.75 X=4842008.08, 12.Y=7483467.10 X=4841984.96,
13.Y=7483495.45 X=4841971.32, 14.Y=7483552.52 X=4841956.14,
15.Y=7483586.87 X=4841951.06, 16.Y=7483621.49 X=4841953.80,
17.Y=7483628.51 X=4841955.16, 18.Y=7483651.12 X=4841965.36,
19.Y=7483666.79 X=4841984.59.Од тачке 19 скреће према истоку обилази око кп.бр.
2496  КО  Витановац  где  долази  до  четворомеђе  кп.бр.2496,2499/1,2498  и  2497  КО
Витановац,а од ње обилази око кп.бр.2498 КО Витановац и долази до границе плана ПГР
Витановац и даље прати ту границу до тачке 1 одакле је опис почео.

Територија ван грађевинског подручја – бр.Територија ван грађевинског подручја – бр.22

Граница изузећа  полази од тромеђе кп.бр.2170,2173 и 2174 КО Витановац  и иде према
истоку  северном  границом  кп.бр.2170 и  2171/1 КО  Витановац  пресеца  кп.бр.2138 КО
Витановац  и  долази  до  тачке  1.У=7483466.66  Х=4842746.40,где  скреће  према  истоку
пратећи  северну  границу  кп.бр.2138,2140,2145,2146/1,2146/3,2164,где  долази  до  међне
тачке  кп.бр.2155/2  и  2164  КО  Витановац.Од  међне  тачке  граница  скреће  према  југу
пратећи источне границе кп.бр.2587,2586,2589/1,2589/2,2591/1,2593,2597,2600,2602,
2603,2608,2486,2479/2  и  2477  где  долази  до  тромеђе  кп.бр.2480,2477  и  2488  КО
Витановац. Од међне  тачке граница скреће  према западу пресеца  кп.бр.2475 и пратећи
тачке 2.У=7483827.67  Х=4842196.62,3.У=7483809.55  Х=4842186.10,
4.У=7483793.72  Х=4842180.45,а од тачке 4 обилази око кп.бр.2474 где долази до тачке
5.У=7483743.16 Х=4842206.58. Граница даље пресеца кп.бр.2460/2 преко тачака 
5.У=7483743.16  Х=4842206.58, 6.У=7483734.70  Х=4842194.99,
7.У=7483729.37  Х=4842195.31, 8.У=7483700.87  Х=4842204.07,
9.У=7483684.65   Х=4842212.95,  10.У=7483682.30   Х=4842214.94,скреће  према  северу
пратећи  кп.бр.2460/2,обилази  око 2460/1,скреће према западу,пресеца  кп.бр.2461/2,даље
прати  кп.бр.2461/1,2464/4,,обилази  2464/4,скреће  према  југу  пресеца  кп.бр.2456 и  2455
где  скреће  према  истоку  пратећи  северну  границу  кп.бр.2455  и  долази  до  тачке
11.У=7483561.65 Х=4842248.38.Граница преко тачака 
12.У=7483567.97  Х=4842243.26,13.У=7483573.59  Х=4842249.14,
14.У=7483581.30  Х=4842255.78,15.У=7483601.41  Х=4842263.29,
16.У=7483621.58  Х=4842255.94,17.У=7483668.61  Х=4842216.07,
18.У=7483683.64  Х=4842201.83,19.У=7483714.52  Х=4842191.50,долази до тачке 20.
У=7483746.26  Х=4842181.74. Од тачке 20 граница скреће према југу пратећи кп.бр.2449 и
2448 КО Витановац и долази до тромеђе кп.бр.2448,2427 и 2446 КО Витановац где скреће
према истоку пратећеи кп.бр.2448,2426 и 2450 КО Витановац,обилази око кп.бр.2453 где
скреће према југу пратећи кп.бр.2424/2,2424/4,2437/1,2437/3,2437/4 и 2441 КО Витановац
и долази до тромеђе кп.бр.2441,2443 и 4206 КО Витановац. Од тромеђе граница скреће
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према  северозападу  пратећи  тачке  21.  У=7483482.00   Х=4841985.05,  22.У=7483465.44
Х=4841996.70,
23.У=7483452.53  Х=4842012.31,24.У=7483442.87  Х=4842027.81,
25.У=7483427.29  Х=4842042.79,26.У=7483406.46  Х=4842048.54,
27.У=7483386.22  Х=4842048.97,28.У=7483350.59  Х=4842061.05,
29.У=7483348.83  Х=4842064.85,30.У=7483348.62  Х=4842069.04,
31.У=7483349.27  Х=4842073.60,где  даље продужава  кп.бр.2439,2438 и долази  до тачке
32.У=7483343.92   Х=4842108.97,33.У=7483340.84   Х=4842117.23  где  се  даље  граница
поклапа са границом плана ПГР Витановац и долази до почетка овог описа.

Територија ван грађевинског подручја – бр.Територија ван грађевинског подручја – бр.33

Граница полази од тромеђе кп.бр.1996,2129 и 4223 КО Витановац и иде према југоистоку
пратећи десну страну кп.бр.4223 поток Мујинац где долази до тромеђе кп.бр.2092,2093/2
и 4223 КО Витановац,скреће према југу до тачке1.У=7484057.05
Х=4842717.68 а онда према западу до тачке 2.У=7484019.16 Х=4842745.55.
Од тачке 2 граница иде према северу до тачке 3.У=7484035.63 Х=4842771.03,где скреће
према  западу  пресеца  кп.бр.2094  и  2093/1  пратећи  тачке  4.У=7484019.707
Х=4842781.330,5.У=7484003.940  Х=4842791.520где даље прати међне границе кп.бр.2095
и долази до тачке 6. У=7483958.86  Х=4842798.51.
Од тачке 6 граница пресеца кп.бр.2097,2098,2100/1,2100/2 КО Витановац пратећи тачке 
7.У=7483939.94  Х=4842804.20,8.У=7483920.21  Х=4842810.13,
9.У=7483898.04   Х=4842816.79,10.У=7483881.95   Х=4842829.53,где  даље  прати  међу
кп.бр.2101 и преко тачака 11.У=7483829.04  Х=4842849.57,
12.У=7483800.46   Х=4842842.57,13.У=7483743.60   Х=4842850.43  пресеца  кп.бр.2102  и
2105 КО Витановац  где долази до тачке 13 а од ње продужава  у истом смеру пратећи
кп.бр.2106,2111,2113 и долази до тачке 14. Даље граница са тачкама 
14.У=7483614.81 Х=4842837.29,15.У=7483591.62 Х=4842845.01  и пратећи кп.бр. 2119,
2123/2,2126,2132 КО  Витановац  долази  до  границе  плана  и  њом  иде  према  северу  до
почетка описа.

Територија ван грађевинског подручја – бр.Територија ван грађевинског подручја – бр.44

Граница креће од тромеђе кп.бр.2048,2035 и 2036 КО Витановац и иде према југу пратећи
кп.бр.2036 и  2037 где  долази  до  тромеђе  кп.бр.2037,2043 и  2044 КО  Витановац,скреће
према истоку пратећи кп.бр.2043.2054,2053,2056/2,2059,2057/3,
2066/1,2066/2 и 2073 КО Витановац и долази до тачке 1.У=7483988.36 Х=4843004.86
где са тачком 2.У=7483997.35 Х=4843007.98 пресеца кп.бр.2073 КО Витановац. Од тачке
2 граница скреће ка југу до тачке 3.У=7483979.00 Х=4842938.51па према истоку до тачке
4.У=7484025.35 Х=4842913.25 пресеца кп.бр.2076 и даље прати међне границе кп.бр.2083
и  долази  до  тачке  5.У=7484083.76  Х=4842875.96 где  даље  са  тачкама  6.У=7484093.89
Х=4842861.55, 7.У=7484094.75  Х=4842859.52,
8.У=7484122.93  Х=4842834.76 пресеца  кп.бр.2083 и  2580 КО  Витановац  и  долази  до
тачке  8. Од  тачке  8 граница  скреће  према  југу  до  тромеђе  кп.бр.2580,2579 и  4223 КО
Витановац  а  од  тромеђе  скреће  према  западу  пратећи  десну  страну  кп.бр.4223 поток
Мујинац и долази до тачке 9.У=7483452.98 Х=4842970.91. Даље граница скреће ка северу
пресеца кп.бр.2031,2042.2041,2040,2038,2037 КО Витановац пратећи тачке 

             Ј ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА АВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” страна  11



                                ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИТАНОВАЦ

9.У=7483452.98  Х=4842970.91
10.У=7483453.07  Х=4842971.92,11.У=7483461.05  Х=4842970.18,
12.У=7483463.37  Х=4842978.02,13.У=7483467.12  Х=4842987.46,
14.У=7483470.20  Х=4842993.47,15.У=7483474.35  Х=4842998.80,
16.У=7483486.02  Х=4843007.07,17.У=7483492.26  Х=4843009.17,
18.У=7483498.78  Х=4843010.10,19.У=7483503.08  Х=4843010.31,
20.У=7483515.93  Х=4843012.52,21.У=7483527.88  Х=4843017.75,
22.У=7483554.09  Х=4843033.25,23.У=7483561.99  Х=4843037.92,
24.У=7483568.59  Х=4843041.82,25.У=7483582.48  Х=4843053.60,
26.У=7483591.67  Х=4843069.34,где  даље  граница  обилази  око  кп.бр.2036 и  долази  до
почетне тачке описа.

Територија ван грађевинског подручја – бр.Територија ван грађевинског подручја – бр.55

Граница полази од тачке 1.У=7483787.89 Х=4843551.67 на граници парцела кп.бр.824/1 и
821 КО Витановац пресеца кп.бр.824/1 преко тачке 2.У=7483788.81 Х=4843547.69
долази  до  тачке  3.У=7483792.06 Х=4843545.22. Од  тачке  3 граница  скреће  према  југу
пратећи границе кп.бр.824/1,821/2,863/1 и 859/1 КО Витановац и долази до тачке 
4.У=7483711.08 Х=4843388.17. Од тачке 4 граница пресеца кп.бр.859/1 са тачком 
5.У=7483695.28  Х=4843355.79 и  даље  продузава  у  истом  смеру  и  долази  до  тромеђе
кп.бр.859/2,868/4 и 859/1 КО Витановац. Од тромеђе граница скреће према западу пратећи
кп.бр.868/3,866,884,883 и 887 КО Витановац и долази до тачке 6.У=7483511.87
Х=4843260.42. Од тачке 6 граница скреће према северу пратећи тачке 
6.У=7483511.87  Х=4843260.42,7.У=7483491.46  Х=4843296.18,
8.У=7483485.78  Х=4843310.48,9.У=7483484.27  Х=4843325.78,
10.У=7483485.99  Х=4843366.19,11.У=7483483.17  Х=4843388.07,
12.У=7483473.20  Х=4843407.74,13.У=7483386.86  Х=4843523.81,
14.У=7483382.47  Х=4843529.10,15.У=7483377.54  Х=4843533.90,
16.У=7483347.00  Х=4843560.66 ,пресецајући кп.бр.887,888,889,890,892/1,892/2,893,
894,897,898  и  914  КО  Витановац.Од  тачке  16  граница  прати  кп.бр.914  и  913  КО
Витановац и долази до тачке 17 где граница далје скреће према југоистоку са тачкама
17.У=7483288.09  Х=4843632.70,18.У=7483291.20  Х=4843634.06,
19.У=7483298.87  Х=4843636.75,20.У=7483306.86  Х=4843638.28,
21.У=7483380.39  Х=4843646.87,22.У=7483395.52  Х=4843648.58,
23.У=7483424.56  Х=4843654.09,24.У=7483452.50  Х=4843663.73,
25.У=7483461.88  Х=4843668.02,26.У=7483499.40  Х=4843687.62,пресца кп.бр.913,912,
911,899/2 КО Витановац и код тачке 26 скреће према истоку пратећи кп.бр.889/2,907/2,
906,863/1,819,820 и 824/1 где долази до тачке 1 одакле је опис почео.

Територија ван грађевинског подручја – бр.Територија ван грађевинског подручја – бр.66

Граница креће од тромеђе  кп.бр.2695,2693 и 2694 КО Витановац и иде ка југу  пратећи
кп.бр.2693 пресеца кп.бр.2703 КО Витановац и долази до тромеђе кп.бр.2706/3,2705/3 и
2703 КО Витановац. Од тромеђе граница скреће ка југоистоку пратећи северне границе
кп.бр.2705/3,2705/1,2706/1,2688 и 2725 КО Витановац,долази до тромеђе кп.бр.2725,2723
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и  2724/1 КО Витановац,скреће према  северу  где  долази  до тачке  1 и  са тачкама  2 и  3
1.У=7484253.51  Х=4843210.37,2.У=7484259.48  Х=4843197.37
3.У=7484265.08  Х=4843187.47 пресеца  кп.бр.2724/1 и скреће  према југу  где  долази  до
тромеђе кп.бр.2724/1,2724/2 и 2725 КО Витановац.
Од тромеђе граница скреће ка југоистоку до тачке 4.У= 7484267.73 Х=4843118.39 где са
тачкама 5.У=7484287.19  Х=4843119.99,6.У=7484309.81  Х=4843117.39,
7.У=7484312.55  Х=4843105.75,8.У=7484318.64  Х=4843088.49,
9.У=7484328.28   Х=4843072.94,10.У=7484350.69   Х=4843044.21,пресеца  кп.бр.2724/3  и
2660 КО Витановац  и даље пратећи  међу кп.бр.2660 КО Витановац  долази  до тромеђе
кп.бр.2660,2661 и  2726 КО  Витановац.  Од  тромеђе  граница  једним  делом  обилази  око
кп.бр.2660  и  2664  КО  Витановац,скреће  према  северозападу  пратећи
кп.бр.2670/3,2670/2,2670/1 и даљ продужава у истом смеру и са тачкама 
11.У=7484211.67  Х=4843112.85,12.У=7484196.03  Х=4843123.92,
13.У=7484184.22  Х=4843132.28,14.У=7484172.97  Х=4843140.24,
15.У=7484154.60  Х=4843153.26,16.У=7484128.69  Х=4843146.40,
17.У=7484107.61  Х=4843145.56,18.У=7484073.82  Х=4843146.43,пресца кп.бр.2673/3,
2673/1,2672,2675/2,2674/2 и 2678 КО Витановац. Од тачке 18 граница иде истим смером
пратећи кп.бр.2687 КО Витановац и долази до тачке 19.У=7483996.36 Х=4843175.64
где са тачкама 20.У=7484043.03  Х=4843167.22,21.У=7484089.01  Х=4843176.33,
22.У=7484133.38  Х=4843191.09,пресеца  кп.бр.2687 КО  Витановац  ,обилази  око  исте  и
даље  истим смером  долази  до  пута  кп.бр.875 КО Витановац.  Ту граница скреће  према
северу и са тачкама 23.У=7483888.55  Х=4843266.39,24.У=7483881.59  Х=4843278.79,
25.У=7483877.73  Х=4843289.10,26.У=7483871.78  Х=4843317.73,
27.У=7483871.33  Х=4843329.65,28.У=7483874.79  Х=4843341.06,
29.У=7483890.64  Х=4843372.97,30.У=7483895.18  Х=4843390.32,
31.У=7483892.41  Х=4843408.04,32.У=7483890.62  Х=4843412.82,
33.У=7483881.94  Х=4843424.97, пресеца кп.бр.2689,2690,2692 и 855 КО Витановац,
обилази око кп.бр.855 и долази до почетне тачке овог описа.

Територија ван грађевинског подручја – бр.Територија ван грађевинског подручја – бр.77

Граница полази од тромеђе кп.бр.2729,2728 и 4200 КО Витановац и пратећи кп.бр.2929,
2732/1,2733/11,2733/1 и 2735 КО Витановац иде према југу где долази до тачке 1.
У=7484457.11  Х=4843023.82  и  са  тачком  2.У=7484447.81  Х=4843016.11  пресеца
кп.бр.2735 скреће према југозападу до тачке 3.У=7484402.70 Х=4843002.69.
Граница са тачкама 3. У=7484402.70 Х=4843002.69,4.У=7484380.96  Х=4843023.12,
5.У=7484365.20  Х=4843041.95 пресца кп.бр.2733/1 КО Витановац обилазећи око исте и
наставља према  северу пратећи границе кп.бр.2733/11,2732/1 и 2729 КО Витановац где
долази до почетка овог описа.

Попис катастарских парцела у обухвату   Плана

КО Витановац
целе парцеле:
801/2, 806 ,807, 809/2, 812 ,832, 795/1, 795/2 ,808 ,809/1, 802 ,801/1, 830 ,817, 794 ,813/4,
810, 833, 818/1, 834, 787, 829/1, 836, 835, 829/2 ,813/2 ,827/2, 771/2, 813/3, 842, 811, 841,
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816, 837, 843, 828, 768, 909, 813/1, 910, 766, 839/1, 818/2, 815 ,844 ,908, 839/2, 899/2 ,826 ,
814, 845 ,907/2, 819, 911, 846, 821, 912 ,762, 917 ,904 ,763 ,847 ,905, 820, 906, 822, 913,
899/1 ,853, 848 ,903, 902, 4201, 760, 898, 823, 850, 914, 861, 852, 758, 901 ,851 ,916, 756,
761, 897, 895, 825, 824/1, 900 ,849, 759, 824/2, 863/1, 915, 893, 854, 757 ,894, 892/2, 892/1,
889, 857, 2695, 2696, 2697, 754 ,2698, 856 ,891/1, 2699/2, 747, 2693, 891/2, 863/2 ,855, 860 ,
749 ,2694, 750 ,751, 2709/1, 890 ,858, 2699/1, 2709/2, 746, 870/3, 870/2, 859/1 ,2710, 864/1,
2691/3, 2701 ,2787/7, 2727/8, 2716/1, 2740/1, 2691/2, 864/2, 870/1, 2707 ,2708 ,2740/2, 2716/2
,2727/2, 2739, 2703 ,865/1, 2731/4, 2728, 2717/1 ,2717/2 ,2700, 888, 2691/1, 2738/4, 865/2,
2692 ,2727/10,  2787/5 ,2711,  865/3,  859/2 ,2727/1 ,869 ,2704,  2738/3,  2727/7,  866 ,2729,
2705/3, 2730 ,2787/1, 868/3 ,2727/9 ,2787/2, 2731/3, 2738/2, 2715/2, 868/4, 2787/6 ,2714/2,
2727/6, 2705/1, 2706/3 ,2727/4, 2788 ,887, 2738/1, 2721/1, 2719, 868/1, 2721/2 ,2690, 2706/1,
884, 2720 ,2736/2, 2732/1,  2705/2,  868/2,  881/2 ,871/1 ,2731/5 ,2712, 2727/11, 883 ,2689,
871/2, 2787/3, 878/1, 2727/5, 2789, 2706/2, 2718, 2685/2, 2736/1 ,2737/1, 886/1, 2688, 2713/1,
2722/1, 881/1, 2790, 872 ,2786, 2722/2, 2727/12, 2737/2 ,2787/4, 875 ,2713/2 ,882, 2685/3,
873,  2731/1,  2685/1,  880,  2731/6,  2731/2,  886/2,  2791/1,  2733/12,  879  ,2785  ,2733/6  ,
2733/5,878/2 ,885 ,2723, 2733/8 ,2792, 2684/1, 2686, 2733/7, 2724/1 ,877/3, 2687, 2733/13,
2684/2 ,2733/4, 2733/3 ,2733/2, 877/2, 2024, 2677/1, 2793 ,2784, 2677/2, 877/1, 2733/11, 2030,
2025, 2794, 2741, 2724/2 ,2725, 2733/9, 874, 2032 ,2033, 2683, 2049 ,2029, 2783, 2682 ,
2734/1,  2724/3  ,2047  ,2742/3,  876,  2034,  2048,  2670/1,  2674/2  ,2742/2,  2681/1,  2681/2,
2734/3 ,2795, 2046/1, 2670/2, 2734/2, 2742/1 ,2679, 2733/1, 2058/2, 2028 ,2050, 2676, 2680 ,
2670/3, 2051 ,2673/1, 2035, 2056/1, 2046/2 ,2672, 2678, 2675/2, 2058/1, 2726 ,2058/3 ,2045 ,
2669/1 ,2742/4 ,2660 ,2669/2, 2070 ,2036 ,2664, 2796/1, 2052, 2673/3, 2057/1, 2057/2, 2071/1,
2044, 2674/1, 2796/2 ,2067 ,2669/3 ,2071/2, 2742/5, 2797/3, 2735, 2037, 2056/2, 2038, 2797/4,
2068, 2072, 2053, 2663, 2675/1, 2659, 2673/4 ,2769/3, 2797/5, 2057/3, 2733/10 ,2059, 2078/1 ,
2743/5, 2043 ,2662 ,2078/2, 2673/2 ,2031, 2066/2, 2661, 2668/1, 2797/1, 2078/3 ,2073, 2061/1,
2041, 2040 ,2042, 2066/1, 2665 ,2039, 2743/4, 2658, 2079, 2077, 2769/2, 2054, 2121, 2061/2,
2743/1,  2063,  2129,  2060/3,  2743/2  ,2743/6,  2666,  2065,  2128,  2657/1  ,2743/10,  2743/9,
2743/7, 2743/8, 2744/2, 2130 ,2743/3, 2657/2, 2127, 2114, 2064/2, 2074, 2112, 2060/1, 2123/1,
2654/3, 2120 ,2076, 2799/1, 2113, 2653 ,2744/1, 2060/2, 2062, 2131 ,2064/1 ,2080, 2748 ,
2745 ,2111, 2652, 2126 ,2083 ,2657/4 ,2075, 2123/2, 2106 ,2654/2 ,2081, 2132, 2119, 2082 ,
2101 ,2747/1, 2654/4, 2746, 2115, 2749, 2116, 2107, 2110 ,2995, 2651 ,2654/1, 2085, 2105,
2134, 2656/1 ,2800 ,2750, 2580, 2118, 2102 ,2996/2, 2108/1 ,2095, 2133, 2578/1, 2100/2 ,2109,
2125, 2655 ,2996/1, 2098, 2103 ,2747/2, 2124, 2100/1 ,2649/6 ,4208, 2656/2, 2122, 2747/3,
2753, 2578/4, 2117 ,2751, 2578/3, 2104, 2752/1, 3000/1, 2649/3 ,2649/4, 2997, 3000/5, 2108/2 ,
2097 ,2578/2, 2755/1, 3000/2, 2998, 2096, 2148/2, 2756/1, 2579, 2649/5, 2093/1, 2174 ,2135,
2752/3,  2752/2  ,2136  ,2648,  3000/3,  2094,  2755/3,  2577/1,  2754/1,  2137/2  ,2142,  2752/4,
3001/1, 2650 ,3001/2, 2144/2, 3000/4, 2170 ,2756/3, 2171/1, 2148/1 ,2752/5, 2143 ,2647/2 ,
2137/1 ,2577/3 ,3005, 2093/2 ,2147/3 ,2147/1 ,2760/2, 2169, 3001/3, 2647/3, 2144/1, 2577/2 ,
2755/2,  2141, 2574 ,3004/2 ,2137/3,  2152, 3006,  2754/2 ,2756/2,  3001/5,  3001/4 ,2756/4 ,
2647/1, 2092, 2760/5, 2760/1 ,3004/1, 2090, 2146/1, 2575, 2091, 2573, 2149 ,2146/3, 3007,
2760/3, 2153, 3004/3, 2155/1 ,2140, 3012/3, 3002, 2757 ,2088 ,2151 ,2576, 2145, 3011/2 ,2138,
2761  ,2168,  2154,  3011/4  ,3012/1,  2150,  2572,  3011/3,  2164,  3008,  2139,  3003,  3012/2,
2568/2 ,3011/1, 3009, 2568/1, 2760/4, 2089 ,2158, 2155/2, 2759/1, 2581, 2162/3, 2585, 2587,
2586, 2571, 3015/1, 2569, 2762/1, 2086, 2782 ,2163, 2584 ,2646, 3010, 2589/1 ,2570 ,2567/1 ,
3015/2, 2762/3, 2159, 2162/2 ,2645, 2157, 2583, 2644/1, 2567/3, 3019 ,2588 ,2161 ,3014 ,
3015/3, 2589/2, 3013, 2762/2, 2781, 2644/2, 2566 ,2582/1, 2565, 2567/2, 2759/2, 3016, 2643,
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2467 ,2156,  2769/4,  2778 ,2779, 3020,  2582/2,  2759/3,  2582/3,  2780 ,3021,  2160 ,2763/1,
2759/5 ,2642/3 ,2759/4, 2590 ,2592, 2591/1,  2772, 2642/1,  2165/1, 2768/2 ,2469/2 ,2636/1,
2763/3, 2469/1, 2162/1 ,3027 ,2768/3, 3022, 2768/1 ,3018, 2642/4, 3026 ,2764/3 ,2771/1, 2767 ,
2470,  2593,  2642/2,  2771/5  ,3017/1,  2763/2,  2468,  2466/3,  2640/1,  2591/2,  3025,  3017/2,
2636/2 ,2563/1, 2638 ,3030/2, 2771/6, 2764/1, 2766/1 ,3028, 2764/2 ,3032/2, 3024 ,2636/3 ,
2466/2 ,2771/2, 2640/2 ,2766/2, 2639/1, 3032/1 ,3030/1 ,3029 ,2594, 2466/1, 3033/2 ,2635,
2611, 2771/3 ,2639/3, 2613, 2639/2 ,2765/1, 3023, 3033/1, 2615 ,2614 ,2771/4, 2765/2, 2770/3 ,
2595, 2640/3 ,2465, 2634, 2563/3, 3031 ,2641, 3030/3, 3035, 2596/2 ,2637, 2596/1, 2770/2,
2597 ,2564/1, 2478/1,  2612, 3034, 2601 ,2562, 2471, 2563/2,  2632/2, 2631, 4189 ,2770/1 ,
2600  ,2564/2  ,2564/3  ,3038/4  ,2464/2  ,2464/3,  3040/2  ,2610  ,3038/5  ,3038/3  ,3042  ,2561,
3037/6 ,2633,  2602 ,3037/2 ,2464/1,  2599 ,2616,  2487,  2609 ,2560/2,  2603,  2777, 3037/7,
3038/6,  2557/1,  2560/1,  2557/2  ,3037/1,  2617,  2559, 3036/3,  2598  ,2557/3  ,2461/2,  2608,
3038/2 ,2776, 2463, 2630, 3037/3 ,2478/2,  3039/1,  2558 ,2556/1,  3039/10,  3039/2,  2460/1,
3037/5, 3039/4, 3039/7, 2464/5, 3039/8 ,2464/4 ,2607, 3037/4 ,2605, 2618/2 ,2556/2, 3039/3,
2555/1 ,2536/5 ,2461/1 ,2604, 2536/2, 2774/1, 2629 ,2536/4, 3039/5 ,2486, 2554/1, 2473/1 ,
2536/1,  2555/2,  3041  ,3039/6,  2473/2,  3043,  3040/1  ,3044,  2456,  2554/2  ,2536/3  ,2556/3,
2459/2 ,2479/1, 2555/3 ,2628 ,2774/2, 2537, 2485, 2618/1, 2554/3 ,2553, 2606 ,2555/4 ,2479/2 ,
2455 ,2556/4, 2484, 2554/4, 2618/3, 2555/5 ,2627 ,2619, 2459/1, 3045, 2554/5, 2458 ,2483,
2626, 2476 ,2460/2, 3046/1 ,2555/6, 2480 ,2457 ,2554/6, 2625/1, 2555/7 ,2625/3 ,2477 ,2554/7,
2481 ,2450 ,2552/1, 2620 ,2451 ,2554/8 ,2625/2 ,3046/2 ,2474 ,2482, 2453, 2624/2, 2554/9,
2621, 2475, 2538, 2556/5 ,2488, 2554/10, 2449, 2424/2, 2622/1, 2472, 2425, 2424/1 ,2554/11,
2552/3 ,2447 ,2426, 2490, 2552/2, 2495/2, 2424/6, 2448, 2622/2, 2424/4 ,2623, 2424/3 ,2548 ,
2427,  2424/5  ,2491/1  ,2624/1  ,2550,  2541/1,  2539,  2551/3  ,2491/2,  2446 ,2495/1  ,2492/1,
2437/1 ,2540 ,2551/1, 2434 ,2492/2, 2438, 2433, 2541/2, 2494/2, 2489, 2549 ,2428, 2493/2,
2524, 2492/3, 2436, 2493/1, 2551/2, 2541/3,  2494/1, 2437/3 ,2521/1, 2435/1, 2525/1, 2439,
2522/4, 2541/6, 2541/4, 2437/4, 2429 ,2551/4, 2505/1, 2435/2, 2430 ,2521/2, 2522/3, 2541/5 ,
2432 ,4206, 2551/5 ,2541/7 ,2542 ,2522/6, 2504/1, 2503/2, 2522/5 ,2440 ,2431 ,2525/2 ,2444,
2443, 2543/1, 2531, 2505/2, 2520/1, 2500, 2499/2, 2525/3 ,2544/2 ,2547, 2418 ,2504/2, 2526 ,
2442,  2501/3,  2509/2  ,2545/3,  2441,  2544/1  ,2445,  2520/2,  2543/2,  2545/1,  2528,  2503/1,
2499/1, 2506, 2501/1 ,2501/2, 2527, 2415/1, 2508, 2502 ,2509/1 ,2415/2, 2496 ,2519/2, 2519/1 ,
2545/2, 2498, 2414/1, 2507 ,2546/1, 2414/3, 2501/4, 2546/2, 2414/2, 2529 ,2530, 2497, 2510,
2517, 2511, 2513, 2515 ,2512 ,2516 ,2514, 2518/4 и 2532.

делови парцела:
4219,4205,4223 и 4200.

НАПОМЕНАНАПОМЕНА: : Попис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарскихПопис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарских
подлога  од  стране  надлежне  Службе  за  катастар  непокретности  Краљево  за  потребеподлога  од  стране  надлежне  Службе  за  катастар  непокретности  Краљево  за  потребе
израде овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарскихизраде овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарских
парцела услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребнопарцела услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребно
је  да  се  надлежној  Служби  за  катастар  непокретности  Краљево  уз  овај  пописје  да  се  надлежној  Служби  за  катастар  непокретности  Краљево  уз  овај  попис
катастарских  парцела,  достави  и  граница  плана  (обухват)  у  државном  координатномкатастарских  парцела,  достави  и  граница  плана  (обухват)  у  државном  координатном
систему да би  се избегла, могућа  неажурност  бројева катастарских парцела за које јесистему да би  се избегла, могућа  неажурност  бројева катастарских парцела за које је
потребно извршити пренамену из пољопривредног у грађевинско земљиште у складу сапотребно извршити пренамену из пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са
овим планским актом.овим планским актом.
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Попис парцела за јавно земљиште 

ВОДОТОК:
целе пк.бр.
4219 и 2164.
делови кп.бр.
2790,2791/1,2792,2794,2793,2795,2796/1,2797/1,2799/1,2995,2996/1,2998,3001/2,3001/3,300
1/4,3001/5,3002,3003,3012/2,3011/1,3013,3014,3029,3030/3,3044,3043,3046/1,3046/2,2538,25
39,2540,2541/6,2541/5,2541/5,2541/7,2542,2543/2,2544/2,2544/1,2545/3,2545/1,2545/2,2546/1
,2546/2,4223,2525/2,2525/1,2549,4208,4223,2517,2646,2155/2 и 4224.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА:
целе пк.бр.
2787/5,2787/6,2776,2780,2781,2782,2784,2785 и 2786.
делови кп.бр.
4221,2787/7,2787/1,2787/2,2787/3,2787/4,2789,2790,2792,2793,2795,2796/1,2796/2,
2797/3,2797/4,2797/5,2797/1,2799/1,2800,3000/1,3005,3006,3007,3008,3009,3014,3015/1,301
5/2,3015/3,3016,3017/1,3017/2,3023,3038/5,3038/6,2552/1,2552/2,2552/3,2550,2549,
4223,2525/1,2525/2,2525/3,2526,2528,2529,2532,2531,2516,2517,2519/2,2520/2,2520/1,
2522/5,2522/6,2522/3,2522/4,2521/1,2524,2488,4208,2556/5,2554/11,2774/2,2774/1,4189,2779
,2783,2740/2,2740/1 и 4221.

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО:
целе пк.бр.
2742,2770/1,2770/2,2770/3,2771/4,2771/3,2771/2,2771/6,2771/5,2771/1,2772 и 2778.
делови кп.бр.
2774/1,4189,2157,2155/2,4205 и 2788.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА:
део кп.бр. 2538

ШКОЛСТВО:
целе кп.бр.2759/1.

ПОШТА:
целе кп.бр.2754/2,2756/2 и 2756/4.

ДОМ КУЛТУРЕ:
целе кп.бр. 2755/2

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА:
део кп.бр.2762/2

ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ:
део кп.бр. 2552/1.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА:
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целе кп.бр.
846,826,2727/8,2717/2,2727/7,2727/6,2721/2,2727/5,2722/2,2731/6,2733/12,2726,916,
2031,2658,2726,2769/3,2743/10,2744/2,2743/9,2743/8,2743/7,2743/3,2769/4,2556,2570,
2637,2488,2489,2508,2553,2551/5,4208,2531,2777 и 4189.

део.кп.бр.
4200,913,912,911,899/2,910,818/1,817,813/4,812,813/3,813/2,809/1,809/2.808,806,807,832,83
0,802,801/1,833,834,835,836,795/1,795/2,787,771/2,769,837,766,768,837,839/2,763,762,
853,839/1,845,851,848,847,849,824/1,821,760,854,915,759,2695,2696,2697,2698,757,756,
755,2709/1,2709/2,2710,2716/1,2716/2,2717/1,754,751,750,749,747,746,2727/2,2731/4,
2728,2729,2727/10,2727/1,2727/9,2727/4,2721/1,2727/11,2722/1,2727/12,2723,2731/2,
2724/1,2733/6,2724/2,2733/3,2724/3,2734/3,2734/2,2660,2733/1,2733/10,917,4201,914,
898,897,857,860,856,870/2,870/3,855,2691/3,2691/2,2692,2691/1,2690,869,871/2,2689,875873
,2685/3,2684/1,2684/2,894,893,892/2,892/1,890,889,888,887,886/1,886/2,2024,2025,
2030,2014,2042,2041,2040,2038,2027,2028,2037,2035,2028,2034,2029,2032,2033,2049,
881/1,878/2,877/3,2049,2047,2046/1,2046/2,877/2,877/1,2050,876,874,2056/1,2058/2,2070,268
1/2,2682,2681/1,2679,2680,2678,2674/1,2676,2071/1,2071/2,2072,2078/2,2078/3,2079,2673/2,
2080,2666,2080,2083,2652,2580,2578/1,2578/4,2578/3,2651,2578/2,2577/1,2649/3,2649/5,257
7/3,2577/2,2648,2574,2575,2647/1,2653,2665,2654/2,2654/3,2657/2,2663,2662
2657/1,2661,2733/10,2742/5,2742/4,2741,2737/1,2729,2740/1,2739,2743/4,2743/2,2743/6,2743
/1,2744/1,2745,2657/4,2656/1,2656/2,2752/1,2753,2656/2,2654/1,2655,2752/3,2655,
2650,2647/2,2647/1,2760/2,2760/1,2760/3,2576,2760/4,2762/1,2762/3,2568/1,2569,2567/1,256
7/3,2567/2,2762/2,2566,2571,4223,2086,2089,2155/2,2092,2155/1,2153,2152,2093/2,
2094,2093/1,2096,2097,2098,2100/1,2100/2,2103,2148/1,2148/2,2102,2105,2104,2147/3,
2147/1,2143,2144/2,2108/2,2144/1,2110,2141,2137/3,2137/2,2115,2116,2137/1,2136,2118,211
7,2122,2135,2138,2174,2125,2124,2133,3134,4205,2156,2636/1,2642/1,2642/2,2636/2,
2638,2636/3,2635,2634,2639/1,2639/2,2641,2633,2632/2,2631,2640/3,2615,2614,2616,
2617,2612,2598,2605,2604,2618/2,2618/1,2619,2627,2626,2620,2606,2482,4223,2524,
2521/1,2495/2,2490,2481,2472,2477,2475,2447,2474,2449,2458,2460/2,2459/1,2457,2461/1,24
56,2455,2450,2492/1,2492/3,2446,2429,2505/1,20503/2,2503/1,2501/2,2501/3,2501/1,
2430,2431,2499/2,2500,2499/1,2432,2445,2496,2414/1,2414/3,2443,2441,2442,2440,2439,
2438,4206,2494/1,2520/1,2504/1,2504/2,2509/2,2506,2507,2512,2509/1,2788,2787/1,2789,278
7/3,2787/4,2790,2792,2791/1,2794,2795,4189,2797/1,2800,2995,2996/2,2997,300/5,
300/1,300/2,300/3,300/4,3005,3007,3012/3,3012/1,3011/1,3008,3009,3010,3014,3021,3027,301
6,3030/2,3017/1,3032/2,3031,3040/2,3040/1,3038/6,2536/1,3039/1,3038/4,3039/2,
2536/3,2536/4,2537,2538,3030/1,3041,3045,3046/2,4219,2552/1,2552/3,2552/2,2550,2540,254
1/1,2551/2,2551/4,2542,2543/1,2544/2,2544/1,2545/3,2547,2549,2525/2,2525/3,2526,2527,273
6/1,2783,2747/2,2768/1,2767,2766/1,2766/2,2765/1,2563/2,2558,2524,2521/1,
2521/1,2516,2518/4,2774/2,2774/1 и 2779.

2.2.     ПОДЛОГЕ 

        За потребе  израде Плана, а 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,  145/2014  и
83/2018.) поднет је захтев надлежном Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
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комуналне  делатности  Градске  управе  града  Краљева  за  прибављање  катастарских
подлога  од стране  Службе  за  катастар  непокретности-Краљево  Републичког  геодетског
завода.

Дана  20.10.2017.године  достављене  су  геореференциране  растерске  подлоге  за
потребе израде плана. Катастарске парцеле су нанете из ДКП-а. Извршено је топографско
снимање постојећег садржаја на терену у границама плана.

За  целовито  сагледавање  терена  коришћен  је  дигитални  орто-фото  снимакЗа  целовито  сагледавање  терена  коришћен  је  дигитални  орто-фото  снимак
резолуције резолуције 1010цм из епохе 20цм из епохе 200808.године..године.

2.3.   ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА2.3.   ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
                  
Просторни план Града Краљева,   бр. 011-1/2011-II 11. марта 2011. године
 

       Израда Плана генералне регулације Витановац је предвиђена планом вишег реда,
односно Просторним планом Града Краљева. 

4.1. ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА

ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

Велика површина, различити потенцијали и разноликост територије Града Краљева, одређују потребу израде

различите планске документације:

• за део територије Града усвојен је Просторни план подручја посебне немене Парка природе Голија;

• за део територије у току су активности око израде ППППН РВС Лопатница;

• за део територије у току су активности око израде ППППН Ибарске хидроелектране;

• за део територије у току су активности око израде ППППН Студеница;

• за подручје града Краљева у изради је Генерални урбанистички план и планови генералне регулације

за читаво подручје ГУП-а; 

• за  секундарне  центре  (Матарушка  бања  са  Конаревом,  Ушће  и  Витановац)  и  бањски

центар Богутовац, радиће се планови генералне регулације; 

• за центре заједнице села раде се шеме развоја (Витковац, Самаила и Годачица) и план генералне

регулације (насеље Лађевци са аеродромом);

• за села са развијеним центром раде се шеме (Гокчаница,  Роћевићи, Врба,  Сирча, Мрсаћ, Закута и

Мланча) и плана генералне регулације (Рудно, туристичка зона);

• за остала насеља локацијска дозвола ће се издавати директно из овог Плана.  

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.
ВВитановацитановац припада  насељима  са  развијеним  центром.  То  су  насеља  која  у  систему припада  насељима  са  развијеним  центром.  То  су  насеља  која  у  систему
обједињују два или више примарних села у  једну просторно -функционалну целину . Оваобједињују два или више примарних села у  једну просторно -функционалну целину . Ова
насеља  поред  унутрашњих  имају  развијене  и  спољашње  функције  према  примарнимнасеља  поред  унутрашњих  имају  развијене  и  спољашње  функције  према  примарним
насељима.насељима.  
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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. 

Правило 134.

Основни  садржаји  сваког  сеоског  насеља  су  дворишта.  Код  свих  категорија  насеља  дворишта  одређују

карактер урбанистичке структуре села.

Организација сеоског дворишта требало би да се одвија у оквиру грађевинског подручја сеоских насеља уз пут

или улицу. Препорука је да се нова дворишта формирају или у близини сеоског центра или уз трасе постојећих

или новопланираних насељских путева. Избегавати формирање нових сеоских кућишта потпуно изолованих

ван насељских групација и саобраћајница.

Дворишта  морају  бити  функционално  организована,  да  омогуће  удобност  становања,  пруже  основне

хигијенске услове живота и рада и да задовоље естетску функцију.

Организација сеоских дворишта зависиће и од места насеља које оно заузима у хијерархијској структури, као и

од  морфолошког  типа  насеља.  У  секундарним  центрима  и  приградским  насељима  биће  доминантно

непољопривредно  становништво,  што  ће  условити  постојање  претежно  непољопривредних  домаћинстава.

Мешовита,  а  посебно  пољопривредна  биће  заступљена  у  мањем  обиму.  У  селима  са  сеоским  центром  и

примарним насељима претежно ће бити мешовито и пољопривредно становништво, тако да ће и организација

дворишта  бити у складу са категоријом становништва.

Правило 135.

На подручју Града Краљева, а у зависности од привредних активности у сеоским насељима биће три основна

типа (са варијацијама) дворишта:

• Пољопривредно, 

• Мешовито,

• Непољопривредно.

Приликом  одређивања  локација  за  нове  објекте  на  селу  у  оквиру  сеоских  домаћинстава  и  изради

локацијске дозволе за њихову изградњу потребно је задржати традиционалну поделу и организацију на кућно

двориште,  економско  двориште  и  башту.  Објекти  за  потребе  сеоског  домаћинства  могу  се  градити  на

слободном простору у  оквиру  постојећег  домаћинства,  на простору проширене  окућнице или на  простору

локације која се одређује формирањем новог домаћинства. Приликом изградње нових објеката на селу тежити

да се сачувају стари објекти који имају амбијенталну вредност и који се могу реконструисати.

На сеоском пољопривредном двориштву обављају се две основне функције и то становање и производња. Код

ових дворишта највећу површину имаће економски део дворишта.

Сеоска домаћинства која су мешовита имаће мање развијен економски део дворишта.

Непољопривредно становништво имаће двориште без економског дела или са њим веома мале површине. Непољопривредно становништво имаће двориште без економског дела или са њим веома мале површине. 

Правило 136.
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Да би дворишта  могла да буду  организована  на повољан начин  и као  таква  да функционишу,  морају  да

задовоље  одређене  критеријуме  као  што  су  величина  парцеле,  ширина  фронта,  диспозиција  објеката  у

дворишту у зависности од намене и др.

Табела 4.2. Оптималне величине делова дворишта и ширина фронта парцеле
Врста сеоског 

домаћинства

Укупно 

    м2

Стамбени део 

         м2

Економски део 

          м2

Окућница 

 м2

Ширина фронта 
      м

Непољопривредна 400-600 400-600 15.0

Мешовита 600-1200 400-600 200-400 400-600 15.0-20.0

Пољопривредна 1200-2500 400-600 800-1400 МАX 500

               
Више од 20

Правило 142.

Зоне  етно  насеља  формирати  у  оквиру  постојећих  или  планираних  грађевинских  подручја  са  стамбеним

јединицама за туристе и објекатима друштвених и услужних функција. Изградњом етно насеља унапређује се

простор природних резервата (шума, шумских појасева, излетишта у околини, пајзажа, ловних и риболовних

подручја, планинских извора и њихове околине,  планинских река,  сеоских насеља која су у близини саме

зоне). 

У централним деловима етно насеља могу бити заступљени објекти са следећим функцијама:

• угоститељски објекти, продавнице (рукотворине, млечни производи, пића, лековите траве,

сувенири…),  пошта,  рецепција  за  објекте  у  појединачним  или  груписаним  апартманима,
верски објекти, културно–историјско обележје (споменик) и друго...

• урбанистички показатељи су 

1. максимални индекс заузетости 30%;
2. макси спратност мални индекс изграђености 0.8;

3. максимална П+1+Пк. 
Центри етно насеља се уређују тако да служе за окупљање, одмор и разоноду.

Правило 143.

Зона хотела, одмаралишта, спорта и рекреације има за циљ повећање атрактивности подручја и туризма и

очување изворних ресурса на којима је базиран развој. У овим зонама предвиђа се:

- изградња нових објеката за развој туризма и пратећих садржаја и функција;

- реконструкција  и  трансформација  постојећих  туристичких  објеката  (према  могућностима
локације) у више категорије;

- квалитетна  реконструкција  постојећих  стамбених  објеката  на  простору  зоне  хотела  и

одмаралишта;
- максимални индекс заузетости 60%;

- максимални индекс изграђености 1,2;
- максимална спратност П+2+Пк.

Изградња пратећих објеката, адаптација, реконструкција и опремање постојећих објеката врши се у складу са

општим правилима уређења и правилима изградње.

 «Викенд становање» чине групације индивидуалних стамбених објеката лоцираних у природном окружењу

који се користе повремено (одмор, рекреација, боравак викендом ван града итд.). Објекти су са једним, два

или три стана. Урбанистички показатељи су:

• максимални индекс заузетости 25%;

• максимални индекс изграђености 0,6;
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• максимална спратност П+1+Пк;

• минимум зелених површина 40%;

уколико је парцела већа од 1000м2 урбанистички параметри се примењују на део парцеле који је опредељен

за изградњу – стамбени део.

САОБРАЋАЈ

Према Просторном плану дефинисани су коридори саобраћајне инфраструктуре и
смернице за даљу разраду плановима нижег реда. 

Потенцијали  за  развој  саобраћајне  инфраструктуре  леже  у  чињеници  да  је
постојећа путна мрежа добро распоређена и да је хијерархијски добро постављена, а као
посебно вредан потенцијал истиче се положај државних путева I и II реда у путној мрежи
Града.

Према Просторном плану задржавају се коридори државног пута IБ реда број 24 и
државног пута IIА реда број 187.

Железничка  пруга  Лапово-Краљево-Рашка  планира  се  као  двоколосечна.
Планирана је и електрификација магистралне пруге.

2.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Општи циљ израде овог плана је утврђивање услова под којима ће се ово подручје
просторно и  функционално дефинисати, у складу са одредбама  и елементима  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, 145/2014 и 83/2018.). 

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, 

• унапређење постојећих бањских капацитета и развој туристичке понуде; 
• одређивање основне и друге намене локација и објеката,
• дефинисање објеката и површина јавне намене, 
• дефинисање оптималних урбанистичких параметара,
• дефинисање правила уређења и грађења,
• дефинисање, планирање  и  изградња  саобраћајне  инфраструктуре,  са  јасним

функционалним дефинисањем саобраћајне мреже,
• стварање  услова  да  се  изграде  приступне  улице  према  графичким  прилозима  за

приступ локацијама и садржајима у непосредном окружењу,
• дефинисање  услова  за  изградњу  и  утврђивање  обима  и  капацитета  комуналне

инфрастуктуре,
• унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника,
• покретање  општег  економског  развоја  стварањем  јасних  и  економски  повољних

услова за привређивање и стварање добити,
• утврђивање начина за спровођење плана,
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• унапређење општих услова живота у насељу и коришћења овог простора
• очувања природних вредности простора.

− Водопривредна инфраструктура — општи циљеви:
          -  побољшање снабдевања водом свих корисника;
          -  усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама;
          -  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 спољних и унутрашњих вода;
          - уређење корита и приобаља водотока у циљу стварању бољих услова за за живот;
         - све мере и радови предвиђају се на начин који је у складу са унапређењем животне
средине.  

3.  ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА3.  ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊАПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

1. Положај и природне карактеристике подручја

 План  обухвата  простор  источно  од  центра  града,  из  правца  Доситејеве  улице,
односно Државног пута IБ реда број 24, преко реке Мораве - Камиџорског моста, где даље
наставља Државни путем IIА реда број 187. 

 Планско  подручје  сконцентрисано  је  са  леве  и  десне  стране  Државног  пута  IIА
реда број 187, до реке Груже са источне стране. 

Налази  се у  подручју  умерене  континенталне  климе,  а  доминантни  ветрови  се
јављају из правца исток-југоисток.
    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  
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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  

   Витановац је  насеље  које  административно  припада  граду  Краљеву,  Рашком
округу. Према  попису  из 2011.године било  је  1524 становника.  До  1965.године  је  обо
насеље седиште општине Витановац, коју су чинила насељена места: Чукојевац, Дрлупа,
Гледић,  Годачица,  Лешево,  Милаковац,  Милавчоћи,  Печеног,  Петропоље,  Раваница,
Сибница, Стубал, Шумарице Витановац, Витковац и Закута. После укидања самосталне
општине, територија бивше општине у целини улази у састав општине Краљево. 

У  насељу  Витановац  живи  1330  пунолетних  становника,  а  просечна  старост
становништва износи 41,7 година (40,3 код мушкараца и 43,0 код жена). У насељу има
514 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,21. 

Редни

број Назив Насеља

пописни периоди Пројекција

1991. 2002. 2010. 2015. 2025.

Витановац 1.829 1.836 1.841 1.844 1.848

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.

Геолошка грађаГеолошка грађа    

Геолошки састав планског подручја углавном чине стене палеозојске, мезозојске и
кенозојске старости.  

Геоморфолошке карактеристикеГеоморфолошке карактеристике

Подручје Плана генералне регулације Витановац припада геоморфолошкој целини
Краљевачка котлина,  која је иначе настала радом унутрашњих сила у далекој геолошкој
прошлости Земље, а које данас представљају примарне елементе у рељегу овог простора.
Тектонски  покрети  и  његове  последице  у  рељефу  и  данас  су  од  значаја  за  размештај
становништва, као и  на појаву термоминералних извора. 

             Ј ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА АВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” страна  23



                                ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИТАНОВАЦ

Инжењерско–геолошке карактеристике и сеизмика Инжењерско–геолошке карактеристике и сеизмика 

  На  основу  инжењерско-геолошке  карте  СФРЈ,  констатује  се  да  Град  Краљево
својим средишњим и јужним планинским делом припада теренима чија сеизмичност не
прелази  6оMCS  скале.  Простор  који  покрива  План  генералне  регулације  Витановац  је
евидентиран као трусно подручје 7.29оMCS  на југоистоку и  7.37оMCS на североистоку.

Висинска структура рељефаВисинска структура рељефа

Терен,  односно  земљиште  обухваћено  Планом  је  релативно  равно  са  успоном
надморске висине према истоку. Надморска висина креће се од коте 200м до коте 250м. 

У целини посматрано терен како у равном, тако и у делу са нагибом је повољан заУ целини посматрано терен како у равном, тако и у делу са нагибом је повољан за
живот и рад становника, односно за пољопривреду,  као и производњу која је директноживот и рад становника, односно за пољопривреду,  као и производњу која је директно
везана за њу.везана за њу.

2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења

        Грађевинско подручје 

Грађевинско  подручје  обухвата  већи  део  Плана,  а  граница  је  приказана  на
графичком прилогу бр.4. 

Територија  која  је  ван  грађевинског  подручја  је  део  Плана  који  по  намени
пољопривредно и шумско земљиште.

Грађевинско  подручје  дефинисано  је  након  анализе  постојеће  изграђености  и у
складу са постављеним циљевима просторног развоја. 

  Начин коришћења простора

Када се сагледа простор Плана генералне регулације, долази се до податка да су
највеће  површине  неизграђене,  односно да су  под  ливадама,  њивама  и  воћњацима  око
108.86 ha и шумама 32.05ha.
          З          Заступљен аступљен је  велики број домаћинстава који сеје  велики број домаћинстава који се бав бавее пољопривредом  пољопривредом (око 50(око 50.89.89haha)-)-
то суто су  сесеоска домаћинства са великим економским двориштем и помоћним и економскимоска домаћинства са великим економским двориштем и помоћним и економским
објектима.  Стање  стамбеног  фонда  по  домаћинству  објектима.  Стање  стамбеног  фонда  по  домаћинству  углавном  углавном  задовољава  потребезадовољава  потребе
постојећег броја постојећег броја становника. Квалитетстановника. Квалитет објеката  објеката је је  различит, зависн различит, зависноо од старости објеката. од старости објеката.

Центар  села  је  оријентисан  око  Центар  села  је  оријентисан  око  Државног  пута  IIА  реда  број  187,  у  већиниДржавног  пута  IIА  реда  број  187,  у  већини
површине  са  леве  стране  пута  идући  ка  Крагујевцу.  Намене  које  овде  преовлађују  суповршине  са  леве  стране  пута  идући  ка  Крагујевцу.  Намене  које  овде  преовлађују  су
породично становање са пословањем и породично становање, односно објекти спратностипородично становање са пословањем и породично становање, односно објекти спратности
до П+1 са простором у приземној етажи трговинско-услужног карактера.до П+1 са простором у приземној етажи трговинско-услужног карактера.
Са десне стране  Државног пута IIА реда број 187 налазе се пословни објекти и стамбено-Са десне стране  Државног пута IIА реда број 187 налазе се пословни објекти и стамбено-
пословни објекти такође  трговинско-услужног карактера. Увидом у катастарски операт,пословни објекти такође  трговинско-услужног карактера. Увидом у катастарски операт,
односно јавним приступом, сазнања смо да су у питању бесправни објекти, сем појединиходносно јавним приступом, сазнања смо да су у питању бесправни објекти, сем појединих
чија су решења донета пре доношења прописа о изградњи објеката.чија су решења донета пре доношења прописа о изградњи објеката.
 УУ  централномцентралном делу насеља   делу насеља  налази се  налази се  ООсновна школасновна школа „Милунка Савић“,   „Милунка Савић“,  која је укоја је у
Витановцу матична школа, док њена Витановцу матична школа, док њена 4 издвојена одељења 4 издвојена одељења се налазесе налазе у Стублу, Чукојевцу, у Стублу, Чукојевцу,
Шумарицама и Милавчићима. Шумарицама и Милавчићима. Почетак рада школе у Витановцу се везује за 1922. годину,Почетак рада школе у Витановцу се везује за 1922. годину,
када је изграђена привремена зграда која није била на садашњој локацији, на иницијативукада је изграђена привремена зграда која није била на садашњој локацији, на иницијативу
Исидора  Живковића,  председника  општине.  Школа  је  касније  радила  у  згради  која  јеИсидора  Живковића,  председника  општине.  Школа  је  касније  радила  у  згради  која  је
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купљена  од  свештеника,  Трифуна  Марића.  Први  учитељ  у  школи  је  био  Љубинкокупљена  од  свештеника,  Трифуна  Марића.  Први  учитељ  у  школи  је  био  Љубинко
Ђоковић.  Школска  зграда  која  је  сада  у  употреби  је  отворена  1959.  године.УЂоковић.  Школска  зграда  која  је  сада  у  употреби  је  отворена  1959.  године.У
новоотвореној школи први директор је био Мирољуб Арсенијевић, а после њега, током 22новоотвореној школи први директор је био Мирољуб Арсенијевић, а после њега, током 22
године, Борисав Максић.године, Борисав Максић.

У  разорном  земљотресу  са  епицентром  у  Витановцу  2010.године  школа  уУ  разорном  земљотресу  са  епицентром  у  Витановцу  2010.године  школа  у
Витановцу  је  била  значајно  оштећена  и  забрањен  је  рад  због  опасности  по  децу.Витановцу  је  била  значајно  оштећена  и  забрањен  је  рад  због  опасности  по  децу.
Захваљујући  Градској општини Врачар  из Београда школа је по пројекту обновљена узЗахваљујући  Градској општини Врачар  из Београда школа је по пројекту обновљена уз
велика материјална улагања.велика материјална улагања.  

Некада  је  школа  имала  и  више  од  700  ученика  а  задњих  година  број  децеНекада  је  школа  имала  и  више  од  700  ученика  а  задњих  година  број  деце
забрињавајуће опада, па се овај број преполовио.забрињавајуће опада, па се овај број преполовио.  

ННајвећи проблем је недостатак фискултурнајвећи проблем је недостатак фискултурнее  ссалале, као ие, као и  одговарајућ  одговарајућегег  просторапростора за за
организовање културно-јавне делатности школе.организовање културно-јавне делатности школе.
  У  близини  школе  налази  се  запуштени  објекат  Дома  културе,  направљен  преУ  близини  школе  налази  се  запуштени  објекат  Дома  културе,  направљен  пре
доношења прописа о изградњи објеката и као такав се води у катастарском  операту.  Удоношења прописа о изградњи објеката и као такав се води у катастарском  операту.  У
објекту до њега је поштански шалтер које је отворило приватно лице, што је дозвољено одобјекту до њега је поштански шалтер које је отворило приватно лице, што је дозвољено од
стране  ЈП  ПТТ  Србије.  Овај  тип  уговора  са  ЈП  ПТТ  Србије  не  подразумева  локацијустране  ЈП  ПТТ  Србије.  Овај  тип  уговора  са  ЈП  ПТТ  Србије  не  подразумева  локацију
опредељењу за ове намене, већ може бити бити смештен и у оквиру објекта приватногопредељењу за ове намене, већ може бити бити смештен и у оквиру објекта приватног
власништва. власништва. 

Од објеката јавне намене у централном делу села налази се амбулантна станицаОд објеката јавне намене у централном делу села налази се амбулантна станица
Опште болнице Студеница.Опште болнице Студеница.

Површине намењене спорту и рекреацији Површине намењене спорту и рекреацији представља фудбалско игралиште које јепредставља фудбалско игралиште које је
лоцирано са десне стране пута који води ка селу Чукујевац.  Локални фудбалски клуб ималоцирано са десне стране пута који води ка селу Чукујевац.  Локални фудбалски клуб има
традицију,  а  на  овом  терену  од  пре  две  године  тренира  и  истурено  одељење  школетрадицију,  а  на  овом  терену  од  пре  две  године  тренира  и  истурено  одељење  школе
фудбала Кикер. фудбала Кикер. 

Витановачка Бања - Атомска Бања
У близини постојећег фудбалског игралишта, у близини путног правца Краљево-

Крагујевац  налази  се  лековита  минерална  вода  у  народу  позната  као  Атомска  Бања.  
Назив  Атомска  Бања  настао  је  од  два  хемијска  елемента:  радон  (Rh)  и радијум

(Ra). Ова два хемијска елемента су веома ретка у лековитим минералним водама.
Хемијским анализама званично је утврђено  да у лековитој минералној води  има

поред хемијских елемената још 26 разних минерала и хемијскох једињења.
О  значају ове  лековите  минералне  воде  потврђује  чињеница  и  да  је  Скупштина

општине  Краљево  1984.године  донела  Одлуку  о  забрани  градње  у  дужини  од  2км  и
ширини 1км.

Температура лековите минералне воде са дубине 153м је 27.8ºC, a са дубине 251м
је 28.8ºC. Капацитет лековите воде је 3.63 l/s са дубине 153м, а 4.65 l/s са дубине 251м.
 По  извештају  Института  за  физикалну  медицину и  рехабилитацију,  ОУР  Институт  за
хидрологију и  хидролошка  истраживања  Београд,  ова  минерална  вода  својим  физичко-
хемијским  особинама  припада  категорији:  натријум  хидрокарбонатних,  хлоридних
хипотерми,  може  се  користити  купањем  (загревањем  до  одређене  температуре)  као
допунско средство лечења код неких хроничних реуматских обољења, и то:
α. хронични запаљенски реуматизам:
- хронични евалутивни полуартритис
- бехтеријева болест почетни стадијум

• дегенеративни реуматизам:
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- артрозе и спондилоартрозе
• екстрасртикуларни реуматизам

-фибризити, миоцити-пантикулити
• последице трауме и ратног рањавања.

У овом извештају је наглашено да топлотна вредност минералне воде на извору је 2/76
константа, а стална је 29ºC. 

          Основна ограничења

  Ограничења за коришћење простора су: 
• Државни пут IIА реда број 187
• железничка пруга Лапово-Краљево-Рашка.

3.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
       

       Саобраћајна инфраструктура
        
     Путна мрежа

Према Просторном плану града Краљева насеље Витановац спада у секундарне центре.
Према  конфигурацији  терена простор  се  може  окарактерисати  као брдовит  у  западном
делу Плана, односно равничарски у источном делу Плана.
Путна  мрежа  формирана  је ширењем  насеља,  уз  примарне саобраћајнице, а затим и уз
некатегорисане путеве формиране без планског основа.
Основу путне мреже чине државни пут IБ реда број 24 и државни пут IIА реда број 187.
Државни пут IБ реда број 24 – У границама Плана простире се у дужини од око 1756
метара  од  КМ  67+650  до  КМ  69+406.  Коловоз  пута  је  ширине  око  7.0-7.5  метара.
Саобраћајни прикључци нису изграђени са елементима који одговарају категорији пута.
Саобраћајне  површине  за  пешаке  су  делимично  изграђене  уз  коловоз  пута,  али  немају
континуитет. Део државног пута налази се у границама зоне школе.
Државни пут IIА реда број 187 – У границама Плана простире се у дужини од око 483
метра од КМ 0+000 до КМ 0+483. Коловоз пута је ширине око 6.0-7.0 метара. Саобраћајне
површине  за  пешаке  нису  изграђене.  Део  државног  пута  налази  се  у  границама  зоне
школе. На КМ 0+040 налази се пружни прелаз у нивоу осигуран браницима.
Опште карактеристике саобраћајне инфраструктуре у границама Плана су:
недовољна ширина регулације улица;
изграђеност објеката непосредно уз коридоре уличне мреже;
неповољна геометрија раскрсница;
неодговарајућа саобраћајна сигнализација;
непостојање категоризације улица према функцији у уличној мрежи;
неповезаност уличне мреже;
непостојање пешачких и бициклистичких површина;
неуређена аутобуска стајалишта.
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Јавни градски превоз путника

Аутобуска стајалишта су лоцирана дуж државног пута IБ реда број  24 и државног пута
IIA реда  број  187 јер  се  трасе  делова  ових  саобраћајница  поклапају са  трасама  линија
јавног градског и приградског превоза путника. Стајалишта су формирана ван коловоза и
делимично  су  опремљена  урбаним  мобилијаром,  односно  обележена  саобраћајном
сигнализацијом на коловозу на делу државног пута IIA реда број 187.

Стационарни саобраћај

Паркирање  возила  се  углавном  одвија  на  коловозним  површинама  или  слободним
површинама  дуж  коловоза  или  у  индивидуалним  парцелама  у  зонама  породичног
становања.

Саобраћајне површине за пешаке и бициклисте

Услед  недовољне  изграђености  пешачких  површина,  пешачки  саобраћај  се  у  мањем
обиму обавља по стазама који прате путну мрежу, а у већем обиму уз ивицу коловоза.
Издвојене површине за кретање пешака налазе се уз коловоз државног пута IБ реда број
24 али без континуитета.
Колско-пешачке саобраћајнице су без одговарајућег  појаса регулације и не омогућавају
безбедно и комфорно кретање пешака.

Железничка инфраструктура

Основна  карактеристика  железничке  инфраструктуре  у  границама  Плана  су:  утврђен
коридор  железничке  пруге,  застарела  и  дотрајала  железничка  инфраструктура,  један
путно-пружни  прелаз  у  нивоу,  пружним  и  инфраструктурним  појасом  остварена  је
одговарајућа заштита железничке инфраструктуре.
Железничка  пруга  Лапово-Крагујевац-Краљево-Приштина-Генерал  Јанковић-
граница Македоније – У границама Плана простире се у дужини од око 1760 метара од
КМ 73+021 до КМ 74+781. У границама Плана налази се железничка станица Витановац.
На КМ 73+201 налази се путно-пружни прелаз у нивоу осигуран браницима.
Основна ограничења на предметном подручју која ограничавају повезивање путне мреже
су конфигурација терена, коридор железничке пруге и водотокови.

              Водопривредна инфраструктура
     

За део насеља обухваћен планом ПГР Витановац снабдевање водом је мешовито.
Подручје  се  водом  снабдева  углавном  са  градског  система односно  челичног  цевовода
Гружа - Краљево и са индивидуалних  копаних бунара са хидрофором. Водоводна мрежа
са градског система је положена у већини случајева постојећим саобраћајницама у складу
са техничким условима ЈКП „Водовода“. 

Заштита вода 
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       Одвођење фекалних отпадних вода

За насеље обухваћено ПГР Витановац, усвојен је сепаратни систем за евакуацију
отпадних вода, што значи да се одвојеним системима прикључију и евакуишу фекалне и
атмосферске отпадне воде. 
У  делу  насеља  обухваценог  овим  планом  фекална  отпадне  воде  се  сакупљају  у
индивидуалним септичким јамама или се одводе директно у водотоке. Део насеља поред
пута  има  изграђену  фекалну  канализациону  мрежу.  Фекални  колектори  су  углавном
положени  у  постојећим  саобраћајницама  и  изливају  се у  заједничку  септичку  јаму.
Специфичних загађивача нема. 

Одвођење атмосферских отпадних вода

Атмосферска  канализација  функционише  као  систем  отворених  канала  или  се
атмосферска вода разлива по околном терену. 

      Ел  ектроенергетска мрежа

Постојеће стање електроенергетских објеката на подручју обухваћено планом је да
преко  подручја  пролазе   ваздушни далеководи 10  KV.  Постојећа  нисконапонска
дистибутивна мрежа  је потпуно реконструисана и налази се на бетонским стубовима.

       Телекомуникациона мрежа

На  подручју  који  је  предмет  израде  Плана  генералне  регулације  Витановац,
телеком Србија има телекомуникациону инфраструктуру:

•• подручје је комутационо покривено из ТЦ Витановац, смештеног уз магистрални
пут Краљево-Крагујевац;

•• Оптички  кабл  националног  ранга  положен  са  леве  стране  магистралног  пута
Краљево-Крагујевац. 

                   Грејање

На  подручју  обухваћеним  планом  Генералне  регулације  “Витановац”,  није
заступљена  инфраструктура,  у  смислу  гасовода  и  топлификације  на  коју  би  могли  да
рачунамо као извор грејања објеката.  Остваривање грејања  постојећих објеката, врши се
углавном  коришћењем  чврстог  горива/дрва,  док  се  за  потребе  домаћинства
(кување,санитарна топла вода), користи електрична енергија.  

3.4. Јавно и друго зеленило

Постојеће  зеленило у границама  плана  је  неуређено, са самониклом вегетацијом
ливадског типа. 
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3.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе  иприроде и
амбијенталних целина

На  подручју  плана  не  постоје  евидентирани  заштићени  објекти,  споменици
културе и природе, као ни амбијенталне целине.
3.6. Преглед површина-постојеће стање 

претежна намена површина 
(ha) 

проценат

(%) 
1 њиве, ливаде 108.86 46.7 
2 шуме 32.25 13.7
3 породично становање 11.12 4.8
4 породично становање са 

пословањем

0.46 0.2

5 породично становање са 
пољопривредом

50.89 21.8

6 пословање 0.26 0.1
7 Дом културе 0.3 0.1
7 школство 0.3 0.1
8        пошта              0.05 0.02
9        спорт и рекреација              1.45 0.6
10      здравствена амбуланта              0.3 0.1
11      железничко земљиште              6.2 6.9
12      водотокови              9.3 4.0
13      саобраћај              11.4 4.9

укупно 233.14 100

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,  145/2014  и  83/2018.) дефинише
основне развојне правце, а то су :

- смањење  просторних  ограничења  за  развој  највећим  могућим  ограничењем
ширења непланске градње, развојем мреже инфраструктуре и јавних служби и
простора;

- стварање услова за усклађено и сврсисходно коришћење природних погодност
подручја примерених делатности, садржаја и активности;

- делотворно сврсисходно и организовано коришћење природних потенцијала у
социо-економском, просторном и еколошком погледу;
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- сагледавање  затечених  природних  вредности  и  њихов  адекватан  плански
третман;

- унапређење  квалитета  живљења  и  задовољавање  потребе  становника  и
посетилаца подручја подизањем нивоа опремљености;

- заштита  и  унапређење  стања  животне  средине,  са  нагласком  на  подручја  од
посебног  значај  –  простори  под  очуваним  шумским  комплексима,  чистим
планинским  водотоцима,  простори  са  посебним  визуелним  могућностима  и
квалитетима;

- стварање веће привлачности простора за подстицај туристичког развоја;
- покретање  општег  економског  развоја  стварањем  јасних  и  економских

повољних услова за изградњу;
- веће  учешће  локалног  становништва  у  стварању  и  у  обличавању  политике

развоја и одређивању мера спровођења;
- унапређење  елемената  урбане  структуре  уз  поштовање  традиционалних

образаца грађења и амбијенталних вредности у што већој мери.

Општи циљ израде овог плана је утврђивање услова под којима ће се ово подручје
просторно и  функционално дефинисати, у складу са одредбама  и елементима  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, 145/2014 и 83/2018.). 
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                                                                                          II    II    ПЛАНСКИ ДЕОПЛАНСКИ ДЕО

5  . ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

   5   5.1.1. . ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

У  оквиру  граница  Плана,  извршена  је  подела  на  површине  на:  земљиште  у
грађевинском подручју и земљиште ван грађевинског подручја. Површина грађевинског
подручја је око 179.89 ха, а земљиште ван грађевинског подручја заузима око 56.21 ха.
 

У  оквиру  земљишта  у  грађевинском  подручју  даља  подела  је  извршена  на
површине  јавне  намене  (планирано  јавно  грађевинско  земљиште)  и  грађевинско
земљиште за остале намене. 

планирано јавно грађевинско земљиште

Планиране површине јавне намене (планирано јавно грађевинско земљиште) чине:

1. Планиране површине јавне намене
• саобраћајна инфраструктура (за колски, пешачки и интегрисани саобраћај, као и јавни
паркинг простори);

• заштитно зеленило;
• водоток са објектима регулације и заштите;
• површине предвиђене за спорт и рекреацију;
• железничка пруга са инфраструктурним појасем.

2. Планирани јавни објекти:
• здравствена амбуланта и дневни боравак старијих;
• школство;
• објекат Дома културе;
• пошта;
• бањско купатило са објектима пратећих функција.

н а м е н а површина (ha) проценат (%)

• Јавно грађевинско земљиште

• саобраћајне површине 17.28 7.45
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• заштитно зеленило 0.430.43 0.0.1818
• водоток  са  објектима  регулације  и

заштите
9.039.03 3.9

• површине  предвиђене  за  спорт  и
рекреацију

2.5 1.1

• железничка  пруга  са  инфраструктурним
појасем

8.6 3.7

• здравствена  амбуланта  и дневни  боравак
за старије

0.3 0.1

• школство 1.45 0.6
• објекат Дома културе 0.08 0.0.0303
• пошта 0.05 0.020.02
• бањско  купатило  са  објектима  пратећих

функција

1.33 0.60.6

*ПЛАНИРАНО СТАЊЕ *ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

5.2. ВАНГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Ванграђевинско  подручје  је  простор  у  обухвату  плана  које  представљају  шуме и
пољопривреда. У предходном поглављу је побројана  по урбанистичким зонама  њихова
присутност. Дозвољено је:
       шумско земљиште:

•• маркација стаза;
•• уређење и каптација стаза;
•• пошумљавање високог или ниског растиња у зависности од дате намене;
•• постављање клупа и столова на одмориштима;
•• постављање корпи за одлагање отпада;
•• отворени шанк-барови.

       Напомена:  материјали  за  израду  морају  бити  природни  (дрво,  камен,  шиндра).
Забрањена је употреба бетона.

       пољопривредно земљиште:
•• економски објекти за смештај стоке;
•• објекти за узгој, складиштење и производњу пољопривредних производа;
•• објекти за складиштење пољопривредне механизације, машина и возила;
•• помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, кошеви, амбари);
•• инфраструктурни објекти уз сагласност Министарства.
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55..33. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 1

школство

УУ  централномцентралном делу насеља   делу насеља  налази се  налази се  ООсновна школасновна школа „Милунка Савић“,   „Милунка Савић“,  која је укоја је у
Витановцу матична школа, док њена Витановцу матична школа, док њена 4 издвојена одељења 4 издвојена одељења се налазесе налазе у Стублу, Чукојевцу, у Стублу, Чукојевцу,
Шумарицама и Милавчићима. Шумарицама и Милавчићима. 

У  разорном  земљотресу  са  епицентром  у  Витановцу  2010.године  школа  уУ  разорном  земљотресу  са  епицентром  у  Витановцу  2010.године  школа  у
Витановцу  је  била  значајно  оштећена  и  забрањен  је  рад  због  опасности  по  децу.Витановцу  је  била  значајно  оштећена  и  забрањен  је  рад  због  опасности  по  децу.
Захваљујући  Градској општини Врачар  из Београда школа је по пројекту обновљена узЗахваљујући  Градској општини Врачар  из Београда школа је по пројекту обновљена уз
велика материјална улагања.велика материјална улагања.  

ННајвећи проблем је недостатак фискултурнајвећи проблем је недостатак фискултурнее  ссалале, као ие, као и одговарајућ одговарајућегег  просторапростора за за
организовање културно - јавне делатности шкоорганизовање културно - јавне делатности школе.ле.

Планом  генералне  регулације  дозвољена  је  изградња  фискултурне  сале  каоПланом  генералне  регулације  дозвољена  је  изградња  фискултурне  сале  као
индивидуалног  објекта  до  планом  задатих  грађевинских  линија.  Спратност  објекта  јеиндивидуалног  објекта  до  планом  задатих  грађевинских  линија.  Спратност  објекта  је
приземна  са  спратном  висином  датом  нормативима  за  овакву  врсту  објекта.  У  склопуприземна  са  спратном  висином  датом  нормативима  за  овакву  врсту  објекта.  У  склопу
фискултурне сале дозвољено је планирати пратеће садржаје који су у функцији поменутогфискултурне сале дозвољено је планирати пратеће садржаје који су у функцији поменутог
објекта (трибине, свлачионице, теретане, санитарни чворови).објекта (трибине, свлачионице, теретане, санитарни чворови).

здравствена амбуланта и дневни боравак старијих
      намена:  део  објекта  у  функцији  примарне  заштите,  а  део  предвиђен  за  дневну
активност старије популације.  Постојећи објекат примарне здравствене заштите у циљу
постизања  бољег  функционисања,  неопходно  је  константно  унапређивати,  кроз
побољшање опремљености објеката. 

• дозвољена реконструкција постојећег објекта или замена постојећег;
• максимална спратност: П+1;
• индекс заузетости парцеле до 40%;
• максимална висина коте слемена 10м;
• минимални степен озелењавања је 30%;

• врсте зеленила које се могу садити  у дворишту не смеју да буду крте (врба,
бреза и сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су
оне са ниском крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте-четинари;

• приступ објекту предвиђен са јавне саобраћајнице;
• паркинг места обавезно обезбедити у оквиру парцеле;
• избор  материјала  који  ће  се  користити  у  изградњи  мора  бити  у  складу  са
наменом и окружењем;

• при  пројектовању  обавезно  испоштовати  све  услове  за  несметано  кретање
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица:

•  ограђивање комплекса извршити транспаретном оградом до висине 1.60м;
• паркирање-здравствени  објекти:  1ПМ/8  кревета  или  1ПМ/на  сваког  лекара
или 1ПМ/на 5 запослених.
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објекат Дома културе
       намена: Обзиром да Витановац спада у села на територији Града Краљева која се не
гасе и чији становници не одлазе са наведеног подручја, јавила се потреба за изградњом
Дома културе који би испунио потребе за културним програмима локалног становништва.
Сам  простор  ће  омогућити  планиране  активности  које обухватају:  мултифункционалне
просторе  за  културне  манифестације,  пројекције,  представе,  изложбе,  ревије,  као  и
мобилне библиотеке.

• изградња слободностојећег објекта;
• индекс заузетости парцеле до 40%
•  максимална спратност: П+1;
•  максимална висина коте венца 10м;
• висина  надзитка  поткровне  етаже  износи  максимално  1.6м,  рачунајући  од  пода

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине;
• при  пројектовању  обавезно  испоштовати  све  услове  за несметано  кретање  деце,

старих, хендикепираних и инвалидних лица;
• уређење  слободних  површина:  Расположиве  неизграђене  површине  парцеле

уредити  у  складу са  наменом  објекта:  пешачке  стазе,  високо  и  ниско  зеленило,
клупе у зеленилу, скулптуре у зеленилу, поплочани прилази објекту;

• избор материјала који ће се користити у изградњи мора бити у складу са наменом и
окружењем;

• приступ објекту предвиђен са јавне саобраћајнице;
• за  потребе  формирања  грађевинске  парцеле  извршити  парцелацију,  односно

препарцелацију складу са важећим законом;
• број места за смештај путничких возила одредити према нормативима, и то : 

1ПМ/на 70м2 корисног простора.  

пошта

Функција  поштанског  саобраћаја  се  тренутно  обавља  у  објекту  приземне
спратности.

На  постојећем  објекту дозвољено је подизање  једне спратне етаже  у  постојећемНа  постојећем  објекту дозвољено је подизање  једне спратне етаже  у  постојећем
габариту, као и адаптација и санација постојећег објекта, такође искључиво у постојећемгабариту, као и адаптација и санација постојећег објекта, такође искључиво у постојећем
габариту.габариту.

Обзиром да је дозвољено од стране ЈП ПТТ Србије отварање поштанског шалтераОбзиром да је дозвољено од стране ЈП ПТТ Србије отварање поштанског шалтера
и у оквиру објекта приватног власништва, ова делатност сходно томе се може појавити ии у оквиру објекта приватног власништва, ова делатност сходно томе се може појавити и
на другој локацији без дефинисања намене резервисане за поштански саобраћај. на другој локацији без дефинисања намене резервисане за поштански саобраћај. 

• дозвољена реконструкција постојећег објекта у постојећим габаритима;
• максимална спратност: П+1;
• максимална висина коте слемена 10м;
• при  пројектовању  обавезно  испоштовати  све  услове  за несметано  кретање  деце,

старих, хендикепираних и инвалидних лица;
• уређење  слободних  површина:  Расположиве  неизграђене  површине  парцеле

уредити  у  складу са  наменом  објекта:  пешачке  стазе,  високо  и  ниско  зеленило,
клупе у зеленилу, скулптуре у зеленилу, поплочани прилази објекту;

• избор материјала који ће се користити у изградњи мора бити у складу са наменом и
окружењем;

• приступ објекту предвиђен са јавне саобраћајнице;
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• број  места  за  смештај  путничких  возила  одредити  према  нормативима,  и  то  :број  места  за  смештај  путничких  возила  одредити  према  нормативима,  и  то  :
11ПМ/на 70м2 корисног простора.ПМ/на 70м2 корисног простора.

заштитно зеленило
     На  овој  површини   је  забрањена  свака  врста  грађења  и  искључиво  је  намењена
зеленилу.

водоток са објектима заштите и регулације
       На  овој  површини   је  забрањена  свака  врста  грађења  и  искључиво  је  у  служби
заштите водног земљишта.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 2

здравствени бањски туризам – бањско купатило са објектима пратећих садржаја
  Урбанистички показатељи:
-   дозвољена  изградња  искључиво  објекта  предвиђеног  за  бањско  лечење,  односно  за
коришћење термални минералних вода у функцији лечења. 

1. максимални индекс заузетости: до 30%;
2. максимална спратност објеката: П+2;
3. максимална висина коте слемена 13м;
4. дозвољена  је  изградња  подрумске  етаже  уколико  не  постоје  сметње

геотехничке и хидротехничке природе;
• компатибилне намене:  Дозвољена је изградња објеката и садржаја компатибилних

намена: 
•• помоћних објеката (надстрешнице за паркинг места,  трафостанице), 
•• посебних објеката (билборди, рекламни панои, рекламни стубови, јарболи). 
•• посебни објекти се не урачунавају у корисну БРГП и морају бити позиционирани у

оквиру  грађевинске  парцеле. Дозвољено  их  је  постављати  и  појасу  између
регулационе и грађевинске линије,  али под условом да не представљају опасност
по  безбедност  и  да  не  ометају  значајно  сагледљивост  објеката  или  комуналну
инфраструктуру.

•• у  појасу  између  грађевинске  и  регулационе  линије  дозвољено  је  и  постављање
отворених  паркинг  места  за  путничка  и  теретна  возила,  пејзажно  уређење,
мобилијар и урбана опрема.

        тип изградње:  - слободностојећи објекти 
услови за парцелацију: 

• површина  локације представља и површину будуће  грађевинске парцеле, која ће
бити добијена Пројектом препарцелације, а након усвајања планског акта;

• приступ  парцели:  парцела  мора  имати  директан  приступ  на  јавну  саобраћајну
површину

• паркирање  на  парцели:  паркирање  обезбедити  унутар  парцеле  уз  следеће
нормативе:

за здравствену установу / 1 ПМ на 70 м2 корисног простора
посебна правила:

• минимални проценат зелених површина на парцели – 40%;
• приликом  пројектовања  придржавати  се  важећих  прописа  и  норматива  за

пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката;
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• објекте  градити  од  квалитетних,  савремених  материјала,  са  циљем  постизања  већег
разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити у
постојећи амбијент. 
Посебна напомена:
• обавезна израда урбанистичког пројекта 

намена:  спорт и рекреација
• дозвољена  изградња  фудбалског  игралишта  према  нормативима  за  ову  врсту

објекта са пратећим садржајем (свлачионице, оставе за реквизите);
• објекти пратећег садржаја могу бити максималне спратности: П+1;
•  максимална висина коте слемена 10м;
• при  пројектовању  обавезно  испоштовати  све  услове  за несметано  кретање  деце,

старих, хендикепираних и инвалидних лица;;
• избор материјала који ће се користити у изградњи мора бити у складу са наменом и

окружењем;
• приступ објекту предвиђен са јавне саобраћајнице;
• број  места  за  смештај  путничких  возила  одредити  према  нормативима,  и  то:

1ПМ/на 40 гледалаца. 

заштитно зеленило
     На  овој  површини   је  забрањена  свака  врста  грађења  и  искључиво  је  намењена
зеленилу.

железничка пруга са инфраструктурним појасем
       На овој површини  је забрањена свака врста грађења и искључиво се може користити
у служби железничког саобраћаја.

6.   ПОДЕЛА  НА  УРБАНИСТИЧКЕ  ЗОНЕ  И  ЦЕЛИНЕ  ПРЕМА
УРБАНИСТИЧКИМ  ПОКАЗАТЕЉИМА  И  ДРУГИМ

КАРАКТЕРИСТИКАМА

Претежна  намена  површина  дефинисана  је  у  складу  са  смерницама  датим  планом
вишег  реда  -  Просторним  планом  града  Краљева,  за  насеља  са  развијеним  центром,
којима Витановац припада.

Подручје обухваћено планом подељено је на две урбанистичке зоне 1 и 2. 

Урбанистичка зона 1
претежна намена: породично становање са пољопривредом
допунска намена: породично становање са пословањем, викенд становање, етно насеља
пратећа намена: школство, здравство, култура, администрација

Урбанистичку зону 1 чини шест урбанистичких целина: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6.
Највећу површину урбанистичке зоне чини становање са пољопривредом. У подручју око
магистралног пута Краљево-Крагујевац формиран је центар насеља са јавним садржајима:
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школство,  здравство,  пошта,  Дом  културе,  као  и  садржаји  како  пословања,  тако  и
становања са пословањем.
Плански  акт  прописује  урбанистичке  параметре  који  усмеравају  на  даљу  разраду  и
унапређење планираних капацитета.

Урбанистичка зона 2
претежна намена: породично становање са пољопривредом
допунска намена: породично становање са пословањем
пратећа намена: здравство, спорт и рекреација

Урбанистичку зону 2 чине две урбанистичке целине: 2.1 и 2.2.
У оквиру урбанистичке зоне прожимају се две намене становања: породично становање и
породично становање са пољопривредом кога процентуално има више. 
Главна карактеристика ове зоне је присуство лековите минералне воде и потенцијал који
она пружа читавом крају. Плански акт омогућава изградњу великог стационарног објекта
са  пратећим  садржајем.  Сама  локација  ће  бити  детаљно  обрађена  кроз  израду
Урбанистичког пројекта, а на основу задатих урбанистичких параметара.
Осим  наведених  намена  у  оквиру  ове  зоне  планирана  је  изградња  новог  фудбалског
игралишта на планом задатој локацији, обзиром да постојећи мора бити измештен, јер се
налази на извору лековите минералне воде.

Преглед површина-планирано стање

претежна намена површина 
(ha) 

проценат

(%)

1    породично становање са 
пословањем

 25.19 10.9

2 породично становање са 
пољопривредом

110 47.2

3 пословање 0.6 0.2
4 пошта   0.05   0.02
5 Дом културе   0.08   0.03
6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15  

викенд становање
етно насеље
здравствени бањски туризам
здравствена амбуланта
спорт и рекреација
железничко земљиште
шуме

пољопривредно земљиште
водно земљиште
саобраћај

4.1
2.5
1.4
0.3
2.7
5.9
34.3
27
9.3
9.9

1.7
1.1
0.6
0.1
1.1
2.5
14.7
11.6

4
4.3

укупно 233.14 100 
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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.

намена: породично становање са пословањем   (у  рбанистичке зоне 1 и 2)
Урбанистички показатељи:

-  однос становања и пословања : 80 - 90% стамбене површине према 20 -10% површине
за пословање;

1. максимални индекс заузетости: до 40%;
2. на  постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је индекс заузетости

већи  од  дозвољеног,  могућа  је  реконструкција  постојећег  објекта  до  планом
задате спратне висине и пренамена приземне етажње постојећег објекта;

3. максимална спратност објеката: П+2;
4. максимална висина коте слемена 12м;
5. дозвољена  је  изградња  подрумске  етаже  уколико  не  постоје  сметње

геотехничке и хидротехничке природе; 
тип изградње:  - слободностојећи објекти 
                           - двојни објекти
услови за парцелацију: 

2. минимална површина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 400 м2   

3. минимална  површина  грађевинске  парцеле  за  двојне  објекте  600  м²  (два  по
300м²)

4. минимална ширина фронта грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 12
м2

5. минимална ширина фронта грађевинске парцеле за двојне објекте је 18 м (два по
9м).

положај објекта на парцели: 
Планирани  објекти  су постављени  на грађевинске линије које су дефинисане  у  оквиру
графичког  прилога  бр.10  -  План  урбанистичке  регулације  са  регулационим  линијама
улица  и  јавним  површинама  и  грађевинским  линијама  објеката.  У  зависности  од  типа
изградње, односно да ли је у питању слободностојећи или двојни објекат, примењиваће се
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следећа  правила за одређивање  најмањег  дозвољеног  растојања  основног габарита  (без
испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле: :
                  1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације -
1,50 м; 
                   2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50
м; 
                   3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 4,00
м;
                   4) минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 3м;
врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе
околне  објекте  и  животну средину буком,  вибрацијама,  гасовима,  мирисима,  отпадним
водама,  и  другим  штетним  дејствима,  као  и  објекти  који  се  по  архитектонско
грађевинском склопу не уклапају у окружење. 
услови за изградњу пратећег објекта на парцели: 

- дозвољена  је  изградња  објекта  пратеће  намене,  а  у  функцији  главног објекта:
гараже,  летње кухиње,  оставе  за огрев  и баштенске кућице,  при  чему површина
наведеног  објекта  пратећег  садржаја  обавезно  улази  у  прорачун  максималних
урбанистичких показатеље који су задати за одређену урбанистичку зону, односно
целину на коме се налази предметна грађевинска парцела;

- објекти пратећег садржаја морају бити приземне спратности;
- пратећи  објекат  мора  бити  смештен  у  дворишту  иза  главног  објекта,  а  на

удаљености од мин. 1.5м од међе са суседом.
приступ парцели: парцела мора имати директан приступ на јавну саобраћајну површину
паркирање на парцели: паркирање обезбедити унутар парцеле уз следеће нормативе:

•  1 стан / 1 ПМ 
• за пословање на 70 м2 / 1 ПМ, односно 1 пословна јединица / 1 ПМ 

посебна правила:
• минимални проценат зелених површина на парцели – 30%;
• приликом  пројектовања  придржавати  се  важећих  прописа  и  норматива  за

пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката;
• објекте  градити  од  квалитетних,  савремених  материјала,  са  циљем  постизања  већег

разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити у
постојећи амбијент;

• на већ изграђеним парцелама, а које су мање него што је план прописао дозвољена је
реконструкција  и  санација  објекта  у  границама  изграђености  задатој  за  предметну
целину, односно намену.

намена: породично становање са пољопривредом (у  рбанистичке зоне 1 и 2)
          Обзиром на конфигурацију терена и присуство великог броја сунчаних сати у току
године  на  површинама  плана  где  се  планира  намена  породичног  становања  са
пољопривредом,  дозвољен  је  сваки  облик  пољопривреде,  односно  нема  ограничења  у
избору култура које ће бити гајене.  

У оквиру ове намене дозвољено је гајење животиња, али искључиво за сопствене
потребе, што подразумева минималан број сточних грла. 

На територији плана забрањена је изградња фарми.
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На  предметној  планираној  намени  дозвољено  је  бављење  сеоским  туризмом  и
смештај гостију у постојећим домаћинствима.

Урбанистички показатељи:
           -   однос становања и површине за делатности: 70 - 90% стамбене површине према
30 -10% површине за делатности;

6. максимални индекс заузетости: до 30%;
7. максимална спратност објеката: П+1+Пк;
8. висина  надзитка поткровне етаже  за објекте свих намена износи  максимално

1,6м,  рачунајући  од  коте  пода  поткровне  етаже  до  тачке  прелома  кровне
косине;

9. дозвољена  је  изградња  подрумске  етаже  уколико  не  постоје  сметње
геотехничке и хидротехничке природе; 

тип изградње:  - слободностојећи објекти 
услови за парцелацију: 

•• минимална површина грађевинске парцеле је 800 м2   

•• минимална ширина фронта грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 12 м
положај објекта на парцели: 
Планирани  објекти  су постављени  на грађевинске линије које су дефинисане  у  оквиру
графичког  прилога  бр.10  -  План  урбанистичке  регулације  са  регулационим  линијама
улица и јавним површинама и грађевинским линијама објеката. 
При постављању објекта на парцели обавезно је придржавати се следећих правила:

- најмање дозвољено  растојање основног габарита (без испада) новог објекта и
линије суседне грађевинске парцеле:

            слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 2,50 m; 
- међусобна  удаљеност  нових  спратних  објеката  је  6м,  а  приземних

слободностојећих 5м;
- минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5м.

врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе
околне  објекте  и  животну средину буком,  вибрацијама,  гасовима,  мирисима,  отпадним
водама,  и  другим  штетним  дејствима,  као  и  објекти  који  се  по  архитектонско
грађевинском склопу не уклапају у окружење. 
услови за изградњу пратећег објекта на парцели: 

•• дозвољена  је  изградња  објекта  пратеће  намене,  а  у  функцији  главног објекта:
гараже,  летње кухиње,  оставе  за огрев  и баштенске кућице,  при  чему површина
наведеног  објекта  пратећег  садржаја  обавезно  улази  у  прорачун  максималних
урбанистичких показатеље који су задати за одређену урбанистичку зону, односно
целину на коме се налази предметна грађевинска парцела;

•• објекти пратећег садржаја морају бити приземне спратности;
•• пратећи  објекат  мора  бити  смештен  у  дворишту  иза  главног  објекта,  а  на
удаљености од мин. 1.5м од међе са суседом.

услови за изградњу економског објекта на парцели:
− објекти  могу бити  искључиво  за  складиштење  узгајених  производа  (воће,

хељда и  бобичастог воће-малине, боровнице, купине, брусница, аронија и
итд.),  објекти  за  машине,  сушионице  и  хладњаче  и  објекти  за  гајење
животиња за сопствене потребе;
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− економски објекти морају бити приземне спратности;
− површина  економског  објекта  обавезно  улази  у  прорачун  максималних

урбанистичких показатеље који су задати за одређену урбанистичку зону,
односно целину на коме се налази предметна грађевинска парцела;

− економски објекат мора бити смештен у дворишту иза главног објекта, а на
удаљености од мин. 1.5м од међе са суседом;

− економски објекат мора бити минимално удаљен од стамбеног објекта 15м;
− ђубриште мора бити удаљено од стамбеног објекта, бунара, односно живог

извора воде минимум 20м и то само на нижој коти.
приступ парцели: парцела мора имати директан приступ на јавну саобраћајну површину;
паркирање на парцели: паркирање обезбедити унутар парцеле уз следеће нормативе:

• 1 стан / 1 ПМ 
• економски  објекат:  1ПМ/на  200м2  корисног  простора  и  обавезно  обезбедити

простор за смештај теретних возила. 
посебна правила:

• приликом  пројектовања  придржавати  се  важећих  прописа  и  норматива  за
пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката; 

• објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са циљем постизања већег
разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити
у постојећи амбијент. 

• на већ изграђеним парцелама, а које су мање него што је план прописао дозвољена
је  реконструкција  и  санација  објекта  у  границама  изграђености  задатој  за
предметну целину, односно намену;

• за изграђене  стамбене  објекте чије је растојање  до границе грађевинске  парцеле
мање  од  4м  не  могу  се  на  суседним  странама  предвиђати  отвори  стамбених
просторија;

• за изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3м не могу се ма
суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

намена: куће за одмор-викенд становање (у  рбанистичка зона 1)
Куће за одмор представљају објекте мање површине који су намењени  претежно

намењени  повременом  боравку.  Планом  су  ови  објекти  представљени  и  као један  вид
туристичке  понуде,  који  се  могу  користити  у  приватне  сврхе,  али  и  у  комерцијалне
(дневно рентирање). 

Урбанистички показатељи:
◦ максимални индекс заузетости: до 25%;
◦ на  постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је индекс заузетости

већи од дозвољеног, могућа је реконструкција постојећег објекта;
◦ максимална спратност објеката: П+1;
◦ максимална висина коте слемена 10м;
◦ дозвољена  је  изградња  подрумске  етаже  уколико  не  постоје  сметње

геотехничке и хидротехничке природе; 
◦ тип изградње:  - слободностојећи објекти 

• услови за парцелацију: 
• минимална површина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 500 м2   

• минимална ширина фронта грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 12 м
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положај објекта на парцели: 
Планирани  објекти  су постављени  на грађевинске линије које су дефинисане  у  оквиру
графичког  прилога  бр.10  -  План  урбанистичке  регулације  са  регулационим  линијама
улица и јавним површинама и грађевинским линијама објеката. 
Примењиваће се следећа правила за одређивање најмањег дозвољеног растојања основног
габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле: :
                   1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације -
1,50 м; 
                   2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50
м; 
                    3) минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5м;

врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе
околне  објекте  и  животну средину буком,  вибрацијама,  гасовима,  мирисима,  отпадним
водама,  и  другим  штетним  дејствима,  као  и  објекти  који  се  по  архитектонско
грађевинском склопу не уклапају у окружење.

приступ  парцели:  парцела  мора  имати  директан  приступ  на  јавну  саобраћајну
површину

паркирање  на  парцели:  паркирање  обезбедити  унутар  парцеле  уз  следеће
нормативе:

•  на 4 кревета / 1 ПМ 
посебна правила:

• обрачунски број кревета по објекту: 4-6;
• приликом  пројектовања  придржавати  се  важећих  прописа  и  норматива  за

пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката; 
• објекте  градити  од  квалитетних,  савремених  материјала,  са  циљем  постизања  већег

разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити у
постојећи амбијент. 

• на већ изграђеним парцелама, а које су мање него што је план прописао дозвољена је
реконструкција  и  санација  објекта  у  границама  изграђености  задатој  за  предметну
целину, односно намену.

намена: етно  -  насеље   (у  рбанистичка зона 1)
Површина простора планираног за изградњу етно-насеља износи 2.4ха. Етно-село

представља јединствен комплекс објеката традиционалне српске архитектуре и као такав
мора  бити  планиран  и  извођен.  Објекти  на  локацији  треба  да  буду  у  виду  бачија  са
карактеристичним елементима за ову архитектуру.  
Урбанистички показатељи:

• однос  смештаја и  пословања у функцији смештаја : 80 - 90% стамбене површине
према 20 -10% површине за пословање;

• максимални индекс заузетости: до 40%;
• максимална спратност објеката: П+Пк;
• максимална висина коте слемена 10м;
положај објекта на парцели: 

Планирани  објекти  су постављени  на грађевинске линије које су дефинисане  у  оквиру
графичког  прилога  бр.10  -  План  урбанистичке  регулације  са  регулационим  линијама
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улица и јавним површинама и грађевинским линијама објеката. Обзиром да су планирани
слободностојећи  објекти,  примењиваће  се  следећа  правила  за  одређивање  најмањег
дозвољеног  растојања  основног  габарита  (без  испада)  новог  објекта  и  линије  суседне
грађевинске парцеле: :
                  1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације -
1,50 m; 
                  2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50
m; 
                  3) минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5м;

врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да

угрозе  околне  објекте  и  животну  средину  буком,  вибрацијама,  гасовима,  мирисима,
отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско
грађевинском склопу не уклапају у окружење. 

приступ  парцели:  парцела  мора  имати  директан  приступ  на  јавну  саобраћајну
површину

паркирање  на  парцели:  паркирање  обезбедити  унутар  парцеле  уз  следеће
нормативе:

•  на 4 кревета / 1 ПМ 
• за пословање на 70 м2 / 1 ПМ, односно 1 пословна јединица / 1 ПМ 
• трговина на мало - 1 ПМ на 100 m2 корисног простора;  
•  угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица; 
посебна правила:

• за локацију етно-села обавезно израда урбанистичког пројекта;
• обрачунски број кревета по објекту: 3-6;
• приликом  пројектовања  придржавати  се  важећих  прописа  и  норматива  за

пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката; 
• објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са циљем постизања већег

разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити
у постојећи амбијент. 

намена: пословање   (у  рбанистичка зона 1)
Урбанистички показатељи:

-  дозвољена изградња  пословних објеката – комерцијални, услужни  објекти, трговина,
администрација;

• максимални индекс заузетости: до 40%;
• максимална спратност објеката: П+1;
• максимална висина коте слемена 10м;
• дозвољена је изградња подрумске етаже уколико не постоје сметње геотехничке и

хидротехничке природе; 
тип изградње:  - слободностојећи објекти 

                           - двојни објекти
                           - објекти у низу

услови за парцелацију: 
• минимална површина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 500 м2   

• минимална површина грађевинске парцеле за двојне објекте 600 м² (два по 10м²);
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• минимална површина грађевинске парцеле за објекте у низу 300 м2

• минимална  ширина фронта грађевинске парцеле  за слободностојеће објекте је  12
м;

• минимална  ширина фронта грађевинске парцеле  за двојне објекте је  20 м (два по
10м);

• минимална ширина фронта грађевинске парцеле за објекте у низу је 8 м.
положај објекта на парцели:  
Планирани  објекти  су  постављени  на  грађевинске  линије  које су дефинисане  у

оквиру  графичког  прилога  бр.10  -  План  урбанистичке  регулације  са  регулационим
линијама улица и јавним површинама и грађевинским линијама објеката. У зависности од
типа изградње, односно да ли је у питању слободностојећи, двојни објекат или објекат у
низу,  примењиваће  се  следећа  правила  за  одређивање  најмањег  дозвољеног  растојања
основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле: :

• слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,50
m; 

• слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50
m; 

• двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 4,00 m
• први и последњи у низу - 4м.
• минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 3м;

врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да

угрозе  околне  објекте  и  животну  средину  буком,  вибрацијама,  гасовима,  мирисима,
отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско
грађевинском склопу не уклапају у окружење. 

приступ  парцели:  парцела  мора  имати  директан  приступ  на  јавну  саобраћајну
површину

паркирање  на  парцели:  паркирање  обезбедити  унутар  парцеле  уз  следеће
нормативе:

• за пословање на 70 м2 / 1 ПМ, односно 1 пословна јединица / 1 ПМ
• трговина на мало - 1 ПМ на 100 m2 корисног простора;  
•  угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица; 
• уколико  је  пословна  јединица  мање  површине  од  горе  наведених  важи  услов  1

посл. јединица/1ПМ  
посебна правила:

• минимални проценат зелених површина на парцели – 30%;
• приликом  пројектовања  придржавати  се  важећих  прописа  и  норматива  за

пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката;
• на постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је индекс заузетости већи од

дозвољеног, могућа је искључиво санација и адаптација постојећег објекта;
• на парцели дозвољена изградња само једног објекта; 
• објекте  градити  од  квалитетних,  савремених  материјала,  са  циљем  постизања  већег

разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити у
постојећи амбијент. 
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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. 
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:
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•  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.
Поступаци  парцелације  и/или  препарцелације  (деобе  и  укрупњавања  парцела)  врше  се
путем израде пројекта препарцелације и/или парцелације.

- Новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну
површину намењену за саобраћај.

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. 

88.2. ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ.2. ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ
                        

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

• Грађевинска линија  јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до
које је дозвољено грађење основног габарита објекта. 

Грађевинске линије у оквиру Плана генералне регулације ВГрађевинске линије у оквиру Плана генералне регулације Витановацитановац су задате на су задате на
одређеном  растојању  од регулационе  линије.  У највећем  проценту та удаљеностодређеном  растојању  од регулационе  линије.  У највећем  проценту та удаљеност
износи  износи  1010м,  што  омогућава  м,  што  омогућава  формирање  дворишта  и  интимност  корисникаформирање  дворишта  и  интимност  корисника
стамбеног објектастамбеног објекта. . 
Када  је  у  питању  дефинисање  грађевинске  линије  у  оквиру  плана  генералнеКада  је  у  питању  дефинисање  грађевинске  линије  у  оквиру  плана  генералне
регулације  битно  је  нагласити  да  се  грађевински  објекат  се  поставља  предњомрегулације  битно  је  нагласити  да  се  грађевински  објекат  се  поставља  предњом
фасадом на грађевинску линију.фасадом на грађевинску линију.

• Висинска  регулација  је  одређена  означеном  спратношћу,  где  се  за  један  ниво
(спрат) трговинско-пословног објекта рачуна просечна висина до 5 м. 

• Нивелација  је  планом  одређена  код  јавних  површина  из  које  произилази
нивелација  простора  за изградњу  грађевина,  у  свему  према  графичком  прилогу
„План нивелације“.                         

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
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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

УСЛОВИ  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ,  ДОГРАДЊУ  И  НАДГРАДЊУ  ПОСТОЈЕЋИХ
ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ 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 
•• Изградња нових објеката према плану намене површина и правилима грађењаИзградња нових објеката према плану намене површина и правилима грађења
• 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.)

ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТАГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА

Грађевински  елементи  на  нивоу  приземља  могу  прећи  грађевинску,  односноГрађевински  елементи  на  нивоу  приземља  могу  прећи  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:
-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  безГрађевински  елементи  (еркери, доксати, балкони, улазне  надстрешнице  са  и  без
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску , односно,стубова, 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
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-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  јеОтворене  спољне  степенице  могу  се  постављати  на  предњи  део  објекта  ако  је
грађевинска линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висинуграђевинска линија 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  седо  0,90м.  За  висину преко 0,90м  степенице  улазе  у габарит  објекта. Степенице  које  се
постављају на бочни  или  задњи  део  објекта  не  могу ометати  пролаз  и  друге  функцијепостављају на бочни  или  задњи  део  објекта  не  могу ометати  пролаз  и  друге  функције
дворишта.дворишта.
                                

Грађевински  елементи  испод  коте  тротоара-подрумске  етаже-могу  прећиГрађевински  елементи  испод  коте  тротоара-подрумске  етаже-могу  прећи
грађевинску,  односно регулациону линију (рачунајући  од основног габарита  објекта дограђевинску,  односно регулациону линију (рачунајући  од основног габарита  објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:хоризонталне пројекције испада), и то:
-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  сагласностСтопе  темеља  не  могу  прелазити  границу  суседне  парцеле,  осим  уз  сагласност
власника или корисника парцеле.власника или корисника парцеле.

ПАРКИРАЊЕПАРКИРАЊЕ

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе,  власници  породичних  и  стамбенихЗа  паркирање  возила  за  сопствене  потребе,  власници  породичних  и  стамбених
објеката свих врста треба да обезбеде простор на сопственој грађевинској парцели, изванобјеката свих 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 обезбеђујуЗа паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују
простор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  изван  површине  јавног  пута,  на  следећипростор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  изван  површине  јавног  пута,  на  следећи
начин:начин:

• пословање -1пословање -1 ПМ на 70 м ПМ на 70 м22 корисног простора корисног простора
ПовршинПовршинаа подземне  гараже  се  не  урачунава  при  утврђивању  индекса подземне  гараже  се  не  урачунава  при  утврђивању  индекса

изграђености, односно изграђености, односно индексаиндекса искоришћености грађевинске парцеле. искоришћености грађевинске парцеле.

ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈАОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА
              

Одводњавање  површинских  вода  утврђује  се  тако  да  се  оне  са  парцела  одводеОдводњавање  површинских  вода  утврђује  се  тако  да  се  оне  са  парцела  одводе
слободним падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.слободним 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.
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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

9.9.    1.   1.       саобраћајна инфраструктурасаобраћајна инфраструктура

Путна мрежа

Плански  документ  вишег  реда  је  Просторни  план  града  Краљева.  Према  Просторном
плану дефинисани су коридори саобраћајне инфраструктуре и смернице за даљу разраду
плановима  нижег  реда.  Потенцијали  за  развој  саобраћајне  инфраструктуре  леже  у
чињеници  да  је  основна  путна  мрежа  добро  распоређена  и  да  је  хијерархијски  добро
постављена, а као посебно вредан потенцијал истиче се положај државних путева I и II
реда у путној мрежи Града. Према Просторном плану задржавају се коридори државног
пута IБ реда број 24 и државног пута IIА реда број 187.

Израдом Плана генералне регулације остварују се следећи циљеви са аспекта саобраћајне
инфраструктуре:
-  уређење  саобраћајних  површина  државних  путева,  уз  изградњу  пешачких  стаза  и
уређење саобраћајних прикључака;
- саобраћајно повезивање са јасном поделом путне мреже према категорији и функцији;
- заштита коридора путева утврђивањем заштитног појаса;
- рационално коришћење земљишта потребног за саобраћајну инфраструктуру;
- побољшање квалитета саобраћајне услуге;
- унапређење саобраћајне приступачности целе територије насеља;
- стварање услова за изградњу саобраћајних површина за пешаке у границама насеља.

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.

Концепт  нове  уличне  мреже  подразумева  редефинисање  постојећих  саобраћајница  по
критеријумима категорије саобраћајнице и постојећем попречном профилу, уз уклањање
уочених  недостатака,  а  ради  повећања  нивоа  саобраћајне  услуге.  Саобраћајнице  путне
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мреже  су  дефинисане  профилима  који  омогућавају  утврђени  режим  саобраћаја,
координатама  темених  и  осовинских  тачака,  полупречницима  кривина  и  подужним
нагибима,  прилагођеним  условима  терена  и  постојећом  изграђеношћу.  Регулација
планираних  саобраћајница  обухвата,  поред  елемената  датих  у  попречним  профилима
саобраћајница, и потребне површине за труп пута (горњи и доњи строј) и путне објекте.

Планом је предвиђено да се задржи траса и елементи државног пута IБ реда број 24 уз
уређење саобраћајних прикључака и увођење саобраћајних површина за немоторизоване
учеснике у саобраћају у границама регулације пута, и то:

• постојећи путни објекат уз северну границу плана на КМ 67+650.00 – надвожњак
на укрштају државног пута и путева Сабирни 5 и Сабирни 6;

• саобраћајни  прикључак  на  КМ  67+880.00 –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка  пута  Приступни  11  на  државни  пут;  с  обзиром  на  очекиване
саобраћајне токове није предвиђено проширење коловоза државног пута и увођење
додатних трака;

• саобраћајни  прикључак  на  КМ  68+130.00  –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка  пута  Сабирни  2  на  државни  пут;  реконструкција  постојећег
саобраћајног прикључка  проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке
за лева скретања уз промену геометрије на уливно-изливним грлима;

• саобраћајни  прикључак  на  КМ  68+785.00  –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка  пута  Сабирни  1  на  државни  пут;  реконструкција  постојећег
саобраћајног прикључка  проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке
за лева скретања уз промену геометрије на уливно-изливним грлима;

• саобраћајни  прикључак  на  КМ  68+821.00  –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка  државног  пута  IIA  реда  број  187  на  државни  пут;  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+076.00 –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка пута Приступни 1 на државни пут; с обзиром на очекиване саобраћајне
токове није предвиђено проширење коловоза државног пута и увођење додатних
трака.

Планом је предвиђено да се задржи траса и елементи државног пута IIА реда број 187 уз
уређење саобраћајних прикључака и увођење саобраћајних површина за немоторизоване
учеснике у саобраћају у границама регулације пута, и то:

• саобраћајни  прикључак  на  КМ  0+064.00 –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка пута Приступни 5 на државни пут; с обзиром на очекиване саобраћајне
токове није предвиђено проширење коловоза државног пута и увођење додатних
трака;

• саобраћајни  прикључак  на  КМ  0+096.00 –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка пута Сабирни 7 на државни пут; с обзиром на очекиване саобраћајне
токове није предвиђено проширење коловоза државног пута и увођење додатних
трака;
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• саобраћајни  прикључак  на  КМ  0+304.00 –  уређење  постојећег  саобраћајног
прикључка  пута  Приступни  13  на  државни  пут;  с  обзиром  на  очекиване
саобраћајне токове није предвиђено проширење коловоза државног пута и увођење
додатних трака.

Сабирни  путеви  планирани  су  као  део  секундарне  мреже  саобраћајница  са  основном
сабирном функцијом. Путеви  омогућавају саобраћајну повезаност делова насеља, као и
дистрибуцију саобраћајних токова на ширу путну мрежу саобраћајним прикључцима на
државни пут. Планирани су са коловозом ширине 5.5 метара и тротоарима према намени
површина и очекиваним саобраћајним токовима са појасом регулације ширине најмање
10 метара.

Приступни путеви  планирани су као део секундарне мреже саобраћајница са основном
приступном  функцијом.  Путеви  омогућавају  саобраћајни  приступ  планираним
садржајима,  као  и  дистрибуцију  саобраћајних  токова  на  ширу  путну  мрежу  преко
сабирних путева. Планирани су са коловозом ширине 5.0 метара (изузетно 3.5 метара) са
појасом регулације ширине најмање 8 метара.

Јавни градски превоз путника

Задржавају  се  коридори  јавног  градског  и  приградског  превоза  путника  на  постојећим
трасама.  Аутобуска  стајалишта  је  потребно  опремити  одговарајућим  урбаним
мобилијаром.

Саобраћајне површине за пешаке и бициклисте
Планом  је  предвиђена  изградња  тротоара  у  оквиру  регулационих  профила  према
графичким прилозима.
Планом  нису  предвиђене  издвојене  саобраћајне  површине  за  бициклисте.  Коридоре
бициклистичких  стаза  дефинисати  у  оквиру  регулационих  профила  примарних  и
секундарних  саобраћајница  уколико  постоје  просторне  могућности  регулационих
профила и то: за једносмеран бициклистички саобраћај, ширина бициклистичке стазе 1.50
m, а за двосмеран  бициклистички саобраћај 2.00-2.50 m. Бициклистичке траке уз  десну
ивицу  коловоза  су  ширине  1.00  метар  и  уводе  се  уколико  просторне  могућности  то
дозвољавају.

Железничка инфраструктура

Према  смерницама  Просторног  плана  града  Краљева железничка  пруга  Лапово-
Крагујевац-Краљево-Приштина-Генерал  Јанковић-граница  Македоније  планира  се  као
двоколосечна. Планирана је и електрификација магистралне пруге.
Један  од  основних  циљева  израде  Плана  са  аспекта  железничке  инфраструктуре  је
отклањање лаганих вожњи и „уских грла” санацијом постојећих пруга у циљу враћања на
пројектовани  ниво,  као  и  заштита  постојећег  коридора  железничке  пруге  планским
утврђивањем пружног и инфраструктурног појаса.

Задржава  се  постојећи  путно-пружни  прелаз  на  КМ  73+201 железничке  пруге Лапово-
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Крагујевац-Краљево-Приштина-Генерал  Јанковић-граница  Македоније као  и  постојећи
ниво осигурања браницима.

Планом су утврђене намене површина непосредно уз железничку инфраструктуру, као и
појасеви заштите железничке инфраструктуре према смерницама Закона о железници.

Пружни  појас  планиран  је  према  катастарској  парцелацији  и  смерницама  Закона  о
железници. Пружни  појас  је земљишни  појас  са  обе  стране  пруге,  ширине  8 метара,  у
насељеном  месту  6 метара,  мерећи  од  осе  крајњих  колосека,  земљиште  испод  пруге  и
ваздушног простора у висини од 14 метара. Пружни појас обухвата и земљишни простор
службених места (станица, укрсница, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично)
који обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације и приступно - пожарни пут
до најближег јавног пута.

Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 метара,
мерећи од осе крајњих колосека који функционално служи за коришћење, одржавање и
технолошки развој капацитета инфраструктуре.

У  инфраструктурном  појасу,  осим  у  зони  пружног  појаса,  изузетно  се  могу  градити
објекти  који  нису  у  функцији  железничког  саобраћаја,  а  на  основу издате  сагласности
управљача  инфраструктуре,  која  се  издаје  у  виду  решења,  и  уколико  је  изградња  тих
објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе који прописује њихову
заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката.

У  инфраструктурном  појасу  могу  се  постављати  каблови,  електрични  водови  ниског
напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, канализације
и водоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу издате сагласности
управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.

Према Националном програму железничке инфраструктуре Србије 2017-2021 планирано
је  за  магистралну  пругу  Лапово-Крагујевац-Краљево-Приштина-Генерал  Јанковић-
граница Македоније следеће:

• товарни профил: GC, с тим да је могуће да се задржи постојећи товарни профил
GB до реконструкције пруге;

• осовинско оптерећење: 22,5 тона/осовини;
• брзина на прузи: до 120 km/h;
• дужина возова: 600 m.

Полазећи  од  дефинисаних  техничко-технолошких  перформанси,  планирано  је  да  има
следећу железничку инфраструктуру:

• Један пружни колосек;
• Колосеке  са  уграђеним   шинама  и  скретницама  типа  UIC-49  на  бетонским

праговима са еластичним причврсним прибором;
• Нова електронска сигнално-сигурносна постројења, која омогућавају укључивање

у електронску телекоманду саобраћаја, на колосецима у службеним местима и на
пружним колосецима са главним улазним и излазним светлосним сигналима који
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зависе  од  положаја  скретница  и  слободности  станичних  и  пружних  колосека.
Изузетно  у  прелазном  периоду,  до  уградње  нових  и  постизања  циљних
перформанси  пруге,  допуштено  је  да  се  врши  реконструкција  делова
инфраструктуре  у  циљу  обнове  постојећих  сигналних  постројења  за  поуздан  и
безбедан саобраћај;

• Железнички оптички каблови и електронски телекомуникациони системи,
• Стабилна  постројења  електричне  вуче  (СПЕВ),  система  25  kV  50  Hz,  за

пројектовану  брзину  саобраћаја  возова  системом  базираном  на  унапређењу
енергетске  ефикасности  кроз  аутоматско  праћење  потрошње  енергије  сваког
вучног  возила  и  рекуперацију  (производњу)  електричне  енергије  при  кочењу
железничких  возова.  Постројења  СПЕВ  се  уграђују  на  пругама  где  и  када  је  то
инвестиционо оправдано.

Правила грађења

Општи услови

Нова  улична  мрежа  подразумева  неопходну  реконструкцију  у  функцији  бољег
динамичког саобраћаја. У оквиру регулације свих путева 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.

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  путева,  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.
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Коридори секундарне путне мреже планирани су у циљу боље повезаности саобраћајне
мреже, према просторним могућностима, постојећој изграђености и условима за безбедно
функционисање  саобраћајног  система.  Попречни  профил  саобраћајница  секундарне
мреже  са  сабирном  функцијом  чини  коловоз  са  две  саобраћајне  траке  и  тротоарима
планираним  према  намени  површина  и  очекиваним  пешачким  токовима.  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.

Правила грађења за државне путеве

Планом  су  утврђене  регулације  државних  путева,  ритам  саобраћајних  прикључака,
геометрија трасе и елементи попречног профила.
Геометрија  раскрсница,  носивост  коловоза,  хоризонтална  и  вертикална  сигнализација,
биће  прецизно  дефинисани  приликом  израде  пројектне  документације  у  складу  са
Законом о планирању и изградњи. 
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.
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 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
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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 70 m²
корисног простора;
- пошта – 1 ПМ на 150 m² корисног простора;
- пословни објекат – 1 ПМ на 70 m² корисног простора;;
 -трговина на мало - 1 ПМ на 100 m² 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 200 m² 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
обезбеђење довољног простора за највећи број европских типова путничких аутомобила.
Нормална  ширина  паркинг  модула  је  2.5m,  а  дужина  5.0m.  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.

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).
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99    .2. .2.     електроенергетска мрежаелектроенергетска мрежа

Концепција развоја енергетског система заснована је на обезбеђењу сигурности и
економичности  снабдевања  привреде  и  становништва енергијом и успостављање  нових
квалитетних  услова  рада,  пословања  и  развоја  у производњи,  преносу,  дистрибуцији  и
потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој, заштиту животне
средине. 

Према Плану развоја преносног система за период 2018. године до 2027. године,
планирана је изградња новог далековода 400  KV, ТС Крагујевац 2 – ТС Краљево 3, који
ће се укрштати са обухватом предметног плана.

У  случају  градње  испод  или  у  близини  планираног  далековода,  потребна  је
сагласност “Електромрежа Србије” ад, при чему важе следећи услови:
Сагласност  би  се  дала  на  Елаборат  који  Инвеститор  планираних  објеката  треба  да

обезбеди,  у  коме  је  дат  тачан  однос  планираног  далековода  и  објеката  чија  је
изградња планирана.

Приликом  израде  Елабората  прорачуне  сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за
температуру проводника од + 800  С, за случај да постоје надземни делови у складу
са техничким упутством ТУ-ДВ-04. 

Заштитни појас далековода износи 30 метара са обе стране далековода напонског нивао
400  KV  од  крајњег  фазног  проводника,  а  у  случају  постављања  стубова  јавног
осветљења  у  заштитном  појасу  далековода,  потребно  је  исте  уважити  приликом
израде Елабората

Елаборат  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  електропроводног
материјала: овај утицај на цевоводе у зависности од насељеног подручја, потребно је
анализирати на максималној удаљености од 1000 метара од осе далековода

Елаборат утицаја далековода на телекомуникационе водове ( овај Елаборат није потребно
разматрати у случају да се користе оптички каблови), у зависности од специфичне
отпорности  тла  и  насељености  подручја,  потребно је анализирати  на максималној
удаљености  до  3000  метара  од  осе  далековода  у  случају  градње
телекомуникационих водова

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, као и да
минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација,
од  било  ког дела  стуба  далековода  буде  12 метара,  што не искључује  потребу за
Елаборатом

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна  да се не наруши  сигурносна удаљеност од 7 метара на проводнике
далековода напонског нивао 400  KV

Испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  може
приближити  на  мање  од  7 метара  у  односу  на проводнике  далековода  напонског
нивао 400  KV, као и случају пада дрвета

Забрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање  уколико  постоји
могућност да се млаз воде приблиужи на мање од 7 метара од проводника напонског
нивоа 400  KV

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода
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Нисконапонске,  телефонске  прикључке,  прикључке  на  кабловску  телевизију  и  друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са предметним далеководом

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

Све металне инсталације (електро – инсталације, грејање и сл) и други  метални делови
(ограде  и  сл)  морају  бити  прописно  уземљени,  а  нарочито  водити  рачуна  о
изједначавању потенцијала.
За  планиране  потребе,  будућих  комерцијалних  делатности  и  реконструкције

постојећих  комерцијалних  садржаја  потребно  је  планирати  изградњу  будуће  ТС  10/0,4
KV која ће у зависности од потребне инсталисане снаге бити типска монтажно бетонска,
предвиђена за инсталисану снагу 1х1000  KVА (1х630  KVА) или као типска стубна за
инсталисану снагу до 250  KVА. За напајање новопредвиђене ТС потребно је предевидети
и далековод 10  KV.

До планиране ТС 10/0,4 KV потребно је планирати приступни пут за тешка возила,
око целе ТС да буде слободан појас ширине 2,5 метара, а да се појас ширине 1,5 метара
око ТС асфалтира.

За  прикључни  далековод  10 KV на  бетонским  стубовима  потребно  је  оставитиЗа  прикључни  далековод  10 KV на  бетонским  стубовима  потребно  је  оставити
заштитни појас ширине 5 метара лево и десно од хоризонталне пројекције спољашњихзаштитни појас ширине 5 метара лево и десно од хоризонталне пројекције спољашњих
проводника на земљу.проводника на земљу.

99    ..    33    . телекомуникацион. телекомуникацион    аа     инфраструктур инфраструктур    аа

     Постојећа  телекомуникациона  мрежа  не  омогућава  реализацију  захтева  за
прикључцима и сервисима који се очекују после изградње објеката дефинисаних ПГР-ом,
па је стога нужна доградња телекомуникационе инфраструктуре. 

Идејним решењем телекомуникационог оператора Телеком Србија предвиђени су:

• Полагање  ТК  каблова  у  новоформираним  улицама  или  тамо  где  сада  не  постоје.
Динамика  ће  бити  у складу са  потребама  корисника.  Дуж  свих саобраћајница  на
подручју  израде  ПГР-а  потребно  је  планирати  коридоре  за  постављање  ТК
кабла.Постављање  нових  мултисeрвисних  чворова  (mIPAN)  са  њиховим
повезивањем на надређене ТК центре оптичким кабловима техником удувавања  у
постојеће ПЕ цеви, где буде постојала потреба.  То ће омогућити  смањење дужине
претплатничке петље и повеђање брзине протока широкопојасних сервиса. Метални
орман  у  вертикалном  положају  са  mIPAN се  поставља  на  самостојећа  бетонска
постоља.  Потребан  простор  је  око  1м2  и  прикључак  на  нисконапонску
електродистрибутивну мрежу.

• У објектима корисника је потребна уградња успонских и хоризонталних канала за
унутрашње инсталације, евентуално цеви, како би се у њих по потреби постављали
бакарни  или  оптички  каблови  са  свођењем  у  тачку  концентрације  у  којој  ће  се
прикључити на јавну мрежу Телекома или неког другог оператора. За веће објекте
тачку  концентрације  сместити  у  посебну  просторију  површине  6-9м2  са
обезбеђеним нисконапонским ЕЕ прикључком. У њој ће бити смештени различити
електронски  телекомуникациони  уређаји.  У истој просторији  је и завршетак  цеви
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приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман за телекомуникационе
уређаје минималних димензија 1,0x1,0 и дубине 0,35м.

Уколико  се  даљом  разрадом  концепта  плана  прецизније  дефинишу  намене
површина  и  нови  коридори  за  јавне  површине,  потребно  је  доставити  нови  захтев
Телекому Србија за измену и дефинисање новог техничког решења за телекомуникације. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Израда ПГР, и његово привођење намени, када су у питању телекомуникације мора
обезбедити:

Планираним  радовима  не  сме  доћи  до  угрожавања  механичке  стабилности  и
техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација,
ни  до  угрожавања  нормалног  функционисања  телекомуникационог  саобраћаја,  и
мора  увек  бити  обезбеђен  адекватан  приступ  постојећим  објектима  и  кабловима
„Телекома  Србије"  ради  њиховог  редовног  одржавања  и  евентуалних
интервенција;

Пре  почетка  извођења  радова  потребно  je,  у  сарадњи  са  надлежном  службом
„Телекома Србије" Одељење за планирање и изградњу мреже Краљево, Трг Јована
Сарића 8, са обавештењем о датуму почетка радова и имену и контакт телефону
одговорног лица. Радници Телекома ће извршити идентификацију и обележавање
трасе  постојећих  подземних  каблова  у  зони  планираних  радова  (помоћу
инструмента трагача каблова и no потреби пробним ископима на траси), како би се
утврдио  њихов  тачан  положај,  дубина  и  евентуална  одступања  од  траса
дефинисаних издатим условима;

Пројектант, односно извођач радова je у обавези да поштује важеће техничке прописе у
вези  са  дозвољеним  растојањима  планираног  објекта  од  постојећих  објеката
електронских комуникација. Унутар заштитног појаса  није дозвољена изградња и
постављање  објеката  (инфраструктурних  инсталација)  других  комуналних
предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације
ек мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе
функционисање електронских комуникација;

Заштиту  и  обезбеђење  постојећих  објеката  „Телекома  Србије"  треба  извршити  пре
почетка  било  каквих  радова  и  предузети  све  потребне  и  одговарајуће  мере
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности и техничке исправности предметних објеката;

Грађевинске  радове  у  непосредној  близини  постојећих  објеката  „Телекома  Србије"
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);

У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог
саобраћаја  услед  извођења  радова,  инвеститор  радова  je  дужан  да  предузећу
„Телеком  Србија"  а.д.  надокнади  целокупну  штету  no  свим  основама  (трошкове
санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја);
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Код свих планова и радова у зони телекомуникационе инфраструктуре је нужна израда
синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се обезбедила
могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима. 

− Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/ 
каблова:

Уколико  предметна  изградња  условљава  измештање  постојећих  ТК  објеката/каблова
неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења
постојећих  ТК  каблова  у  сарадњи  са  надлежном  службом  Предузећа  за
телекомуникације „Телеком Србија”.  Такво техничко решење, мора бити саставни
део пројекта за грађевинску дозволу за наведени објекат.

Извод из пројекта за грађевинску дозволу који садржи поменуто техничко решење
са  графичким  прилогом  и  предмером  и  предрачуном  материјала  и  радова,  са
издатим  техничким  условима  треба  доставити  обрађивачу  услова,  ради  добијања
сагласности. 

Уколико  се  за  предметне  радове  не  ради  пројекат  за  грађевинску  дозволу,  то  не
ослобађа  инвеститора  обавезе  да  изради  техничко  решење/пројекат  измештања,
заштите  и  обезбеђења  постојећих  ТК  каблова  и  да  на  њега  тражи  сагласност
Телекома.

Радови на заштити и обезбеђењу,  односно радови на измештању постојећих објеката
„Телекома Србије", изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када je ова
област  другачије  дефинисана  постојећим  споразумима  и  претходно  издатим
условима.  Обавеза  инвеститора  je  и  да,  уколико  je  за  предметну  врсту  радова
прописана  обавеза  регулисања  имовинскоправних  односа,  исте  и  регулише  за
будуће  трасе  линијских  инфраструктурних  објеката  електронских  комуникација
„Телекома Србије" пре почетка изградње.

Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју
се траже услови.

Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити рачуна да
je извођач  регистрован  и  лиценциран  за  ту  врсту  делатности  и  да  буде  са  листе
квалификованих извођача радова „Телекома Србија" а.д.

Oбавеза  инвеститора  je  да  извођачу  радова,  поред  остале  техничке  документације,
достави  и  копију  издатих  услова  (текст  и  ситуације)  и  Техничко  решење
измештања, заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које je
„Телеком  Србија"  а.д.  верификовао.  За  непоступање  no  наведеним  условима
инвеститор радова сноси пуну одговорност.

Инвеститор, односно извођач радова je у обавези да се најмање 15 дана пре почетка
извођења  радова  на  измештању,  заштити  и  обезбеђењу  постојећих  објеката
„Телекома  Србија",  у  писаној  форми  обрати  „Телекому  Србија"  а.д,  надлежној
Служби  за  планирање  и  изградњу  мреже  у  чијој  надлежности  се  налази  зона
планиране  изградње  ради  вршења  стручног  надзора,  са  обавештењем  о  датуму
почетка  радова  и  именима  надзорног  органа  (контакт  телефон)  и  руководиоца
градилишта (контакт телефон).
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„Телеком Србија" ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над
радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом
извођења  радова  обавезно je присуство  стручног  надзора  од стране  Предузећа  за
телекомуникације "Телеком Србија" а.д.

По  завршетку  радова  инвеститор/извођач  je у  обавези  да  у  писаној  форми  обавести
надлежну Службу за планирање и изградњу мреже да су радови, за које су услови
тражени, завршени.

По завршетку радова на измештању објеката потребно je извршити контролу квалитетаПо завршетку радова на измештању објеката потребно je извршити контролу квалитета
изведених  радова.  Инвеститор  je  дужан  да  уз  захтев  за  формирање  комисије  заизведених  радова.  Инвеститор  je  дужан  да  уз  захтев  за  формирање  комисије  за
контролу  квалитета,  достави  Пројекат  изведеног  објекта  и  геодетски  снимак,контролу  квалитета,  достави  Пројекат  изведеног  објекта  и  геодетски  снимак,
податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати радуподатке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду
комисије.комисије.

9.4. В9.4. В    одоводнодоводн    а, а,      фекалн фекалн    аа     и атмосферск и атмосферск    аа     инфраструктур инфраструктур    аа

Неопходно  извршити  доградњу  мреже,  уважавајући  локалне  услове,  економске
факторе и техничке услове ЈКП «Водовода».

Бањско лечење и туризам

Извод  термоминералне  воде  у  Витановцу  се  искуствено,  ефикасно  користи  за
лечење  неких  данас  веома  раширених  и  “модерних”  обољења  као  што  су:  кардио-
васкуларна  (обољења  вена),  психосоматска  а  затим  кожна  и  стомачна  обољења.
Балнеолошким  анализама  утврђена  је  лековитост  и  ефикасно  лечење  свих  врста
реуматичних  обољења  па  и  дегенеративног  типа.  Температура  термоминералне  воде  у
Витановцу  на  површини  терена  у  природним  условима  истицања  (на  чесми)  износи
19,3°Ц,  а  на  дубинама  око  250м`  дотиче  вода  од  30,3°Ц.  Оптимална  количина
термоминералне  воде  која  се  може  данас  експлоатисати  у  Витановцу  износи  око  2,5
лит/сек.  Термоминералне  воде  дотичу  из  дубине  на  ширем  простору.  Како  би  се
омогућило коришћење већих количина лековитих вода постојаног хемијског квалитета и
температуре треба извршити хидрогеолошка бушења и на дубинама већим од 250 м. 

Изузетно интересантна за истраживање је појава минералне воде у Беринцу, току
северозападно  од  Витановца,  која  се  може  користити  у  склопу  планираног  бањског
купатила у овом плану. Ова вода се одликује високом минерализацијом. 

Овим  планом  се  планира  израда  Урбанистичког  пројекта бањског  купатила  са
објектима  пратећег  садржаја  уз  претхотдне  истражене  радове  у  погледу  капацитета  и
других параметара са оценом техно-економске исплативости реализације.

Заштита вода 

       Одвођење фекалних отпадних вода

       Одвођење фекалних отпадних вода је предвиђено на целом подручју обухваћеног
границама  ПГР, углавном  на  заједничко постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода  у
зони  ушћа  реке Груже  у Западну Мораву или  појединачним системима  пречишћавања.
Детаљни избор како одвођења фекалних отпадних вода тако и начина пречишћавања  и
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типа  уређаја,  извршиће  се  на  вишим  ниоима  пројектовања  у  складу  са  захтеваним
квалитетом ефлуента и потребним степеном пречишћавања, уважавајући поново локлане
услове, економске факторе и Мишљења и Услове надлежних институција.

Одвођење атмосферских отпадних вода

Атмосферске  воде ће  се,  у  највећој  мери,  и  даље  из насеља  одводити  системом
ригола и отворених канала.

Заштита од вода

На  подручју  обухвата  плана  ПГР  Витановац  постоје  водотоци.  Једним  делаом
границе  обухвата  плана  налази  се  река  Гружа,  на  мањем  делу  границе  обухвата  плана
налази се ушће  потока Беринац у реку Гружу а у зони обухвата плана налази се поток
Мујинац  са ушћем  потока Лазовац  у поток Мујинац. Река Гружа  на подручју обухвата
плана  има  контролисано  отицање  из  акумулације,  са  утицајем  бујичних  водотокова
између осталих и  водотоцима Беринац. Мујинац и Лазовац који се делимично налазе у
зони обухвата плана. Да би се постојеће стање побољшало потребно је: уређење корита
водотокова. Овим планом су само одређени коридори водоних токова који се поклапају
са  постојећим  стањем  на  терену  а  капацитети  истих  собзиро  да  се  исти  налазе  и  ван
граница  обухвата  овог  плана  биће  дефинисани  израдом  Идејних  пројеката  уређења
водотокова  (регулациони  радови  и  објекти  за  одбрану  од  поплава),  за  потребе  израде
плана вишег ранга. До израде и реализације плана вишег ранга за уређења водотокава у
границамам  обухвата  ПГР  Витановац  потребно  је  редовно  вршити  чишћења  корита
водотокова на  начин који је  у складу са унапређењем животне средине. За  дефинисање
обима  уређења  водотоква  потребно  је  извршити  анализу  економске  исплативости  и
спровести  све  потребне  хидрауличке  анализе у  циљу  техно-економске  оправданости
планираних активности.

9.5. Грејање 

Остваривање  грејања  објеката  потребно  је  засновати  на  еколошки  и  економски
прихватљивим енергентима.У ту сврху пелет је најпогодније гориво. 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 као и 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.

На овај начин се постиже и знатна уштеда у експлоатацији дрвета. 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.
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Планирани  потрошачи  топлотне  енергије  на  подручју  обухваћеним  планом  Генералне
регулације “Витановац”
          

− Породично становање 
Породично становање са пословањем
Породично становање са пољопривредом
Викенд становање
Етно насеље
Школство

Пошта

Објекат Дома културе 
Етно село
Здравствена амбуланта 
Бањско купатило са објектима пратећих функција
спорт и рекреација

За индивидуалне објекте - породично становање,(викенд насеље),   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  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  .То  се  односи  на  објекат  школе,  вишепородично
становање, здравствена амбуланта, етно насеље,...
 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.
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).

             Ј ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА АВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” страна  62



                                ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИТАНОВАЦ

За сваког индивидуалног потрошача неопходно је предвидети мераче утрошка топлотне
енергије  (калориметре),  како  би  се  на  адекватан  начин  извршила  расподела  трошкова
утрошене топлотне енергије.

 Планирано стање – Гасификација

Снабдевање  потрошача  широке  потрошње  природним  земним  гасом,  биће
предвиђено са будуће  мернорегулационе станице смештене на подручју Шумарица. 
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.

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. 

електроенергетска мрежа

Концепција  развоја  енергетског  система  заснована  је  на  обезбеђењу  сигурности
иекономичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових
квалитетних  услова  рада,  пословања  и  развоја  у производњи,  преносу,  дистрибуцији  и
потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој, заштиту животне
средине. 

Према Плану развоја преносног система за период 2018. године до 2027. године,
планирана је изградња новог далековода 400  KV, ТС Крагујевац 2 – ТС Краљево 3, који
ће се укрштати са обухватом предметног плана.

У  случају  градње  испод  или  у  близини  планираног  далековода,  потребна  је
сагласност “Електромрежа Србије” ад, при чему важе следећи услови:
Сагласност  би  се  дала  на  Елаборат  који  Инвеститор  планираних  објеката  треба  да

обезбеди,  у  коме  је  дат  тачан  однос  планираног  далековода  и  објеката  чија  је
изградња планирана.

Приликом  израде  Елабората  прорачуне  сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за
температуру проводника од + 800  С, за случај да постоје надземни делови у складу
са техничким упутством ТУ-ДВ-04. 

Заштитни појас далековода износи 30 метара са обе стране далековода напонског нивао
400  KV  од  крајњег  фазног  проводника,  а  у  случају  постављања  стубова  јавног
осветљења  у  заштитном  појасу  далековода,  потребно  је  исте  уважити  приликом
израде Елабората

Елаборат  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  електропроводног
материјала: овај утицај на цевоводе у зависности од насељеног подручја, потребно је
анализирати на максималној удаљености од 1000 метара од осе далековода

Елаборат утицаја далековода на телекомуникационе водове ( овај Елаборат није потребно
разматрати у случају да се користе оптички каблови), у зависности од специфичне
отпорности  тла  и  насељености  подручја,  потребно је анализирати  на максималној
удаљености  до  3000  метара  од  осе  далековода  у  случају  градње
телекомуникационих водова
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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, као и да
минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација,
од  било  ког дела  стуба  далековода  буде  12 метара,  што не искључује  потребу за
Елаборатом

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна  да се не наруши  сигурносна удаљеност од 7 метара на проводнике
далековода напонског нивао 400  KV

Испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  може
приближити  на  мање  од  7 метара  у  односу  на проводнике  далековода  напонског
нивао 400  KV, као и случају пада дрвета

Забрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање  уколико  постоји
могућност да се млаз воде приблиужи на мање од 7 метара од проводника напонског
нивоа 400  KV

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 предметним далеководом
Приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова,  нивелације  терена,  земљаних

радова и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угрозити статича
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

Све металне инсталације (електро – инсталације, грејање и сл) и други  метални делови
(ограде  и  сл)  морају  бити  прописно  уземљени,  а  нарочито  водити  рачуна  о
изједначавању потенцијала.
За  планиране  потребе,  будућих  комерцијалних  делатности  и  реконструкције

постојећих  комерцијалних  садржаја  потребно  је  планирати  изградњу  будуће  ТС  10/0,4
KV која ће у зависности од потребне инсталисане снаге бити типска монтажно бетонска,
предвиђена за инсталисану снагу 1х1000  KVА (1х630  KVА) или као типска стубна за
инсталисану снагу до 250  KVА. За напајање новопредвиђене ТС потребно је предевидети
и далековод 10  KV.

До планиране ТС 10/0,4 KV потребно је планирати приступни пут за тешка возила,
око целе ТС да буде слободан појас ширине 2,5 метара, а да се појас ширине 1,5 метара
око ТС асфалтира.

За  прикључни  далековод  10 KV на  бетонским  стубовима  потребно  је  оставити
заштитни појас ширине 5 метара лево и десно од хоризонталне пројекције спољашњих
проводника на земљу.

10. 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). 
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Планирани  садржаји  по  намени  не  представљају  потенцијалну  опасност  за
животну средину у било ком погледу.

Појединачне мере заштитеПојединачне мере заштите

Заштита ваздуха

• спровести предвиђени програм топлификације и гасификације свих делова насеља
• фаворизовати бициклистички  саобраћај  и  проширење  пешачких  зона,  што

доприноси повећању квалитета живљења и рада
• повећати број мерних места на којима се редовно мере тзв. "типични загађивачи"

(таложне материје. ЦО2, чађ).
• предвидети максимално озелењавање  свих  слободних површина, ради заштите од

прашине, буке, неугодних мириса, итд. првенствено сађењем дрвећа са крошњом
• приликом  изградње  нових  или  модернизације  (реконструкције)  постојећих

производних погона који могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити
прилагањем одговарајуће документације о утицају грађења, употребе објекта или
технологије  рада  на  стање  животне  средине  са  мерама  њене  заштите  и  то  пре
опредељења за одређену локацију

Заштита вода

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања из индустријских и
комуналних извора отпадних материја неопходно је:
• Редовно праћење  исправности  вода  за  пиће  у граду,  уз  доследну примену Закона  о

искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача
• Довршити  изградњу  колектора  кишне  канализације,  раздвојити  фекалне  од  кишних

вода и укључити их у главни фекални колектор
• Употпунити водоводну и канализациону мрежу где ова не постоји и прикључити на

њу сва домаћинства. 
• Забранити коришћење септичких јама 
• Приликом  изградње  нових  или  модернизације  /  реконструкције  постојећих

производних погона који могу да угрозе воде (или земљиште), дозволу за пуштање у
рад условити свођењем штетних отпадних материја у границе одређене Правилником
о опасним материјама у водама:

• евидентирати  све  загађиваче  водотока  на  подручју  града  и  спровести  редовну
контролу воде.

Заштита земљишта од загађивања

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од
загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште.
Решавање  одлагања  и  одношења  комуналног  отпада  мора  се  планирати  уз  обавезну
рециклажу  смећа.  Евакуацију  отпадака  такође  врши  у  складу  са  важећим  прописима.
Посебну пажњу посветити озелењавању.
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11.  11.  УСЛОВИ  У  ПОГЛЕДУ  ПОТРЕБНИХ  МЕРА  ЗАШТИТЕ  ОДУСЛОВИ  У  ПОГЛЕДУ  ПОТРЕБНИХ  МЕРА  ЗАШТИТЕ  ОД
ПОЖАРА ПОЖАРА 

У складу са условима добијеним од МУП-Сектор за ванредне ситуације, Одељење
за  ванредне  ситуације  у  Краљеву,  неопходно  је  испунити  следеће  услове  у  погледу
потребних мера заштите од пожара:
- објекте изводити у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. гласник СРС, бр.111/09,
и 20/15),
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима  и
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката
од пожара („Сл.лист СФРЈ“, бр. 7/84 и „Сл.гласник РС“,бр. 86/2011)
-  објектима  мора  бити  обезбеђен  приступни  пут  за  ватрогасна  возила  у  складу  са
Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве,  окретнице  и  уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист
СРЈ“ , бр 8/95)
- предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91 )
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за
електричне  инсталације  ниског  напона  („Сл.лист  СФРЈ“ ,  бр.  53/88 и  54/88 и  28/95) и
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96)
- уколико  се  планира  изградња  електроенергетских  објеката  и  постројења  исти  морају
бити  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту
електроенергетских  постројења  и  уређаја  од  пожара(„Сл.  лист  СФРЈ“,  бр.  87/93),
Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  нисконапонских  мрежа  и
припадајућих  трафо станица („Сл.лист  СФРЈ“, бр. 13/78) и  Правилником о изменама  и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо
станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 37/95),
-  применити  одредбе  Правилника  о  техничким  нормативима  за  заштиту  складишта  од
пожара и експлозија („Сл.лист СФРЈ“, бр. 24/87)
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за лифтове на елоектрични погон за вертикални превоз лица и терета („Сл.лист СФРЈ“, бр.
16/86 и 28/89)
- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким
нормативима за вентилацију и климатизацију  („Сл.лист СФРЈ“, бр. 87/93)
- реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21:2003
-  обезбедити  потребну  отпорност  на  пожар  конструкције  објекта  (зидова,  међуспратне
таванице, челичних елемената..), сходно СРПС У.Ј1 240,
-  предвидети  употребу  материјала  и   опреме  за  коју  се  могу  обезбедити  извештаји  и
атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за
издавање атеста
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење
завршних радова у грађевинарству („Сл.лист СФРЈ „, бр. 21/90)

             Ј ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА АВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” страна  66



                                ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИТАНОВАЦ

-  уколико  се  предвиђа  изградња  гараже  исту  реализовати  у  складу  са  правилником  о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија
(„Сл.лист СЦГ“, бр. 31/2005)
-  реализовати  објекте  у  складу  са  правилником  о  техничким  нормативима  за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл.лист СФРЈ“, бр. 10/90
и 52/90), уз претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно
регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 6 и 7 Закона о
запаљивим  и горивим течностима и  запаљивим  гасовима („Сл.гласник СРС“, бр.  54/15),
Правилником  о  условимаза  несметану  и  безбедну  дистрибуцијуприродног  гаса
гасоводима  до  16  бара  („Сл.гласник  РС“,  бр.  86/15)  и  Правилником  о  техничким
нормативима за унутрашње гасне инсталације („Сл.лист СРЈ“, бр. 20/92 и 33/92)
-Уколико  се  предвиђа  фазна  изградња  објеката,  обезбедити  да  свака  фаза  представља
техно-економску целину.
Ради провере  примењености изнетих захтева неопходно је овом Одељењу доставити на
сагласност Главне пројекте за изградњу објеката.

12.   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: 
1.1. o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз 

поштовање принципа енергетске ефикасности; 
2.2. o детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима индустрије саобраћаја, зградарства и комуналних 
услуга); 
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3.3. o формирање и развој тржишта услуга енергетске ефикасности; 
4.4. o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање 

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

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

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

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

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

9.9. o 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), 

10.10. o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у 
стамбеном и терцијарном сектору, 

11.11. o 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:

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

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

7.7. редовно одржавање система за грејање према упутствима произвођача;
8.8. коришћење соларних система за припрему топле воде у домаћинствима (соларни

колектори 3-4 m2 постављени на јужно оријентисан кров);
9.9. замена  дотрајалих  котлова  на  чврата  горива  котловима  на  природни  гас  са
прикључењем објеката на мрежу гасовода;

10.10. 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
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Правилника  о  условима,  садржини  и  начину  издавања  сертификата  о  енергетским
својствима зграда ("Сл.гласник РС", бр.61/2011 од дана 19.8.2011.)

13.   СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење плана вршиће се на следећи начин:
1. Директно  из  плана,  за  све  намене  и  површине  које  нису  обухваћене

урбанистичким  пројектом,  могу  се  издати  информације  о  локацији,
локацијске дозволе и израдити пројекти парцелације и препарцелације;

2. Израдом урбанистичких пројеката
На графичком прилогу бр.7 приказане су локације предвиђене за израду урбанистичког
пројекта,  а  њихова  израда  ће  бити  у  складу  са  правилима  уређења  и  грађења  датих  у
текстуалном делу плана.

14.  ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 Надзор над применом и спровођењем Плана врши надлежни орган Градске управе
Краљево.

Достављање,  архивирање,  умножавање  и  уступање  Плана  врши  се  у  складу  са
Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената  (''Сл. гласник
РС'', бр. 31/2010) и Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини, начину
и поступку израде планских докумената  (''Сл. гласник РС'', бр. 69/2010 и 16/2011).

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

                                                                                                                                                                  С А С Т А В И Л А    С А С Т А В И Л А  

                                                               Тијана Аксентијевић Адамовић, дипл.инж.арх. 
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      Г Р А Ф И Ч К И      Д Е О      Г Р А Ф И Ч К И      Д Е О
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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 
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