
ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА 

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: Дирекција за планирање и изградњу ‘’Краљево’’ април   2009. г. стр.  

 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            ИИЗЗММЕЕННAA        ППЛЛААННАА  

ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ      УУШШЋЋАА  
 

 

 
ПП  РР  ЕЕ  ДД  СС  ЕЕ  ДД  НН  ИИ  КК    

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  

 
___________________________________ 

Миломир Шљивић, ецц   

 

 

 

 
Б р о ј  :  

 ___________________ 

 

  

Д а н а : _________________ 

 

 

 

 

 
НН  АА  ЧЧ  ЕЕ  ЛЛ  НН  ИИ  КК    

Одељења за урбанизам, грађевинарство  

и стамбено-комуналне делатности 

општинске управе Краљево 

 
___________________________________ 

Звонко Ковачевић, дипл.инж.грађ.  
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НН  АА  РР  УУ  ЧЧ  ИИ  ЛЛ  АА  ЦЦ  ::                     ССККУУППШШТТИИННАА  ООППШШТТИИННЕЕ  ККРРААЉЉЕЕВВОО    

 

 

 

ОО  ББ  РР  АА  ЂЂ  ИИ  ВВ  АА  ЧЧ  ::                              ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА  ППЛЛААННИИРРААЊЊЕЕ  ИИ  ИИЗЗГГРРААДДЊЊУУ  ““ККРРААЉЉЕЕВВОО””  

                  Сектор за просторно и урбанистичко планирање 

 

 

 
                                                                                РР  АА  ДД  НН  ИИ          ТТ  ИИ  ММ    

 

 
РРУУККООВВООДДИИЛЛААЦЦ        ИИЗЗРРААДДЕЕ  ::    Слађана Шарић, дипл.инж.арх. 

  

 
СС  АА  РР  АА  ДД  НН  ИИ  ЦЦ  ИИ  ::     Гордана Белопавловић, грађ.техн.  

                                                      

      
ГГЕЕООДДЕЕТТССККЕЕ  ППООДДЛЛООГГЕЕ  ::   Павле Јанковић, геомeтар 

Блашко Лаловић, геомeтар 
 

 

 

 

 

 

 

 
РР  УУ  КК  ОО  ВВ  ОО  ДД  ИИ  ЛЛ  АА  ЦЦ  

Сектора за просторно и урбанистичко планирање  

 

___________________________________ 

Милорад  Миладиновић дипл.инж.арх.   

ДД  ИИ  РР  ЕЕ  КК  ТТ  ОО  РР  

Дирекције за планирање и изградњу «Краљево»  

 

___________________________________ 

Александра Сретовић, дипл. инж.арх. 
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СС  АА  ДД  РР  ЖЖ  АА  ЈЈ          ЕЕ  ЛЛ  АА  ББ  ОО  РР  АА  ТТ  АА    

 

AA..  ТТ  ЕЕ  КК  СС  ТТ  УУ  АА  ЛЛ  НН  ИИ              ДД  ЕЕ  ОО  ::  

АА..      УУВВООДДННИИ    ДДЕЕОО    ––  ООППИИСС    ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕГГ    ССТТААЊЊАА    

УУВВООДДННЕЕ  ННААППООММЕЕННЕЕ  

ИСТОРИЈАТ  

ОПИС НАСЕЉА  

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА  

ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕ  ССТТААЊЊЕЕ  ((ссттаањњее  ииззггрраађђееннооссттии  ппррооссттоорраа))  

11..55..    ППРРЕЕТТЕЕЖЖННАА  ННААММЕЕННАА  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА    

 
              ППРРИИРРООДДННОО  ––  ГГЕЕООГГРРААФФССККЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ  

КОМУНИКАЦИЈЕ 

ПОЛОЖАЈ УШЋА ПРЕМА ГРАДСКИМ АГЛОМЕРАЦИЈАМА 

КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕЉЕФА  

ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

САСТАВ ТЕРЕНА  

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

ВЕТАР  

ОБЛАЧНОСТ 

ВЕГЕТАЦИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
РУДНЕ И МИНЕРАЛНЕ РЕЗЕРВЕ 

 
              ДДРРУУШШТТВВЕЕННОО  ––  ЕЕККООННООММССККИИ      РРААЗЗВВООЈЈ  

ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА  

СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ 

ПРОЈЕКЦИЈА БРОЈА ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВА 

ПОЉОПРИВРЕДНО СТАНОВНИШТВО ПРЕМА ПОСЕДОВАЊУ  

 
              ММРРЕЕЖЖАА  ИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТИИ    ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕ    ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ    

(саобраћај и мрежа јавне комуналне инфраструктуре) 

САОБРАЋАЈ 

УЛИЧНА МРЕЖА УШЋА  

САОБРАЋАЈ УШЋА 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ 

ПАРКИРАЊЕ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

ВОДОВОД  

ИЗВОРИШТА 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

ДИСПОЗИЦИЈА СИСТЕМА 

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

       КАНАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА  

ИЗВОР СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

АНАЛИЗА КОЛИЧИНЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

       РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА 

РЕКА ИБАР 
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РЕКА СТУДЕНИЦА И ПОТОК РАДУША 

       ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  

РЕГИОНАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА 

ПОСТОЈЕЋИ КАПАЦИТЕТИ СИСТЕМА 

       ТТ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

ЗАШТИТА ВОДА 

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ЗАГАЂЕЊА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА  

ББ..  ППЛЛААНН    ии    ППЛЛААННССККОО    РРЕЕШШЕЕЊЊЕЕ  

 

ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА  

 

ОСНОВНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  

 

БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА (укупна површина и појединачне намене) 

 

ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И БЛОКОВЕ, ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ СА ОПШТИМ ПРАВИЛИМА 

УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАМЕНОМ ПОВРШИНА 

 

ПОДЕЛА НА ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ СА ИСТИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА 

 

ПРАВИЛА, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА  

 

ОБЈЕКТИ И МРЕЖЕ ЕНЕРГЕТСКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА  

 

ББ..  ГГ  РР  АА  ФФ  ИИ  ЧЧ  КК  ИИ              ДД  ЕЕ  ОО  ::  

 

 

1. КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА        Р = 1 : 2500 

 

2. ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА      Р = 1 : 2500 

 

3. ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ     Р = 1 : 2500 

 

4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА       Р = 1 : 2500 

 

5. ПЛАН САОБРАЋАЈА, НИВЕЛАЦИЈЕ И ОСОВИНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  Р = 1 : 2500 

 

6. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И БЛОКОВЕ СА ИСТИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА  Р = 1 : 2500 

 

7. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ     Р = 1 : 2500 

 

8. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА СА УСЛОВИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА Р = 1 : 2500 
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ЦЦ..    ДД  ОО  КК  УУ  ММ  ЕЕ  НН  ТТ  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  АА    

 

 

 

Захтев за  измену Плана генералне регулације Ушћа, председника Општине Краљево. 

 

Захтев за  измену Плана генералне регулације Ушћа, Месне заједнице Ушћа. 

 

Одлука о приступању изради Измене плана генералне регулације Ушћа. 

 

Захтев за обезбеђење катастарских и геодетских подлога у растерском облику. 

  

Катастарска подлога. 

 

Услови заштите природе и животне средине за потребе израде Плана генералне регулације 

Ушћа. 

 

Услови Републичке Дирекције за путеве. 

 

Решење о издавању водопривредних услова. 

 

Рудне резерве – Ибарски рудници каменог угља «Баљевац». 

 

Мишљење ЈКП «Водовод»-а Краљево 

 
Телекомуникациона инфраструктура на подручју Плана 

 

Одлука о утврђивању зграде старе школе у Ушћу за споменик културе 

 

Записник са 59. (педесетдевете) седнице Комисије за планове СО Краљево  

 

Оглашавање о јавном увиду у Политици и Ибарским новостима 

 

Мишљење Комисије за планове СО Краљево да се прихвата Предлог Измене Плана 

генералне регулације Ушћа. 

 

Извештај о извршеном јавном увиду за Измену плана генералне регулације Ушћа 

 

Записник са  јавног увида за Измену плана генералне регулације Ушћа, одржаног у Ушћу 
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А.  ТЕКСТУАЛНИ      ДЕО 
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А.  УВОДНИ   ДЕО – ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ   СТАЊА  
 

11..  УУВВООДДННЕЕ    ННААППООММЕЕННЕЕ  

  

11..11..  ИИССТТООРРИИЈЈААТТ  

ППллааннссккаа  ии  ооссттааллаа  ддооккууммееннттаацциијјаа      

Генерални урбанистички план Ушћа из 1956. године донет је од стране атељеа 

«Стадион пројектинг» Београд; 

Генерални урбанистички план Ушћа 2000. је донет Одлуком СО Краљево бр. 01-350-18-

76.  Стручна служба СО је поверила задатак Заводу за урбанизам Краљево на 

израду; 

Ушће 2000 – Урбанистички програм (април 1975. године); 

Генерални урбанистички план насеља Ушће 2000. године – (новембар 1979. год.) - донет 

Одлуком СО Краљево бр. 01-350-18-76; 

Детаљни урбанистички план централне зоне Ушће, бр. 011-46-I од 24. децембра 1987. 

године.  

План генералне регулације Ушћа, бр. 350-81/2005-5 од 07.07.2006.  

Услови «Републичке дирекције за путеве» Београд, бр. 344-05-1795/04 од 18. јанурара 

2005. године; 

Решење о издавању водопривредних услова од Јавно водопривредног предузећа 

«Србијаводе» Београд, Водопривредни центар «Морава» Ниш, РЈ «Западна Морава» 

Чачак, бр. 4639/3 од 17. марта 2005. године; 

Услови заштите природе и животне средине за потребе израде ГП Ушћа од Завода за 

заштиту природе Србије, бр. 03-2020/2 од 09. фебруара 2005. године. 

Телекомуникациона инфраструктура на подручју Плана 

 

11..22..    ООППИИСС  ННААССЕЕЉЉАА    

Ушће је насеље које има изглед варошице. Одликује се шароликошћу функција које 

су настале још у времену када је ово насеље било средиште истоимене општине. 

 

Новом административном поделом направљеном у Србији, 1.априла 1967. године оно 

се припаја општини Краљево у чијем је саставу и данас. 

  

Смештено је на Ибарској магистрали, на половини пута Краљево-Рашка и на прузи 

Београд-Краљево-Скопље, тако да има повољан саобраћајни положај. 

 

Има значај секундарног гравитационог подручја јер му гравитирају села планинске 

зоне општине Краљево као: Студеница, Савово, Рудно, Мланча , Брезовик, Врх и Брезна. 

 

Поред саобраћајне функције, Ушће има још неколико врло значајних функција. 

 

У Ушћу поред осмогодишње школе од 16 одељења капацитета око 360-оро деце, 

постоји и вртић капацитета од 23-оје деце и предшколско капацитета 20-оро деце. 

 

Ушће поседује и Дом здравља у оквиру кога се налази стамбени простор за потребе 

локалног лекара. 

 

Саобраћајни положај Ушћа омогућио је развој транзитног туризма. Ушће је последља 

станица на путу за Студеницу, Девиће и Ивањицу Ибарском магистралом. 

 

Фреквенција путника је велика, али у Ушћу не постоји ни један хотел који би путника 

намерника могао квалитетно да угости.  

 

Ушће је и ван Србије познато по кајакашким теренима. Ту је познати кајакашки клуб 

«Студеница». У непосредној близини овог насеља налази кајакашки терен за 

такмичење на дивљим водама. 
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Попис из 2002. године показује да се од 1948. године број становника повећавао, али 

тренутном економском ситуацијом може доћи до емиграције. Ако у наредном 

периоду не дође до великих промена у развоју насеља Ушће  пораст броја становника 

и домаћинстава ће се битно смањити.  

  

  

11..33..  ООППИИСС  ГГРРААННИИЦЦЕЕ    ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ      УУШШЋЋАА    

Граница територије, коју треба истражити и уврстити у План насељеног места Ушће 

полази од тромеђе кат.парцела бр. 8544; 4162/1 и 4190 КО Ушће креће се према 

северу западном страном кат.парцеле бр. 8544, долази до тромеђе парцела 8544, 4194 

и 4195, сече пут и скреће према истоку јужном страном парцела 4101 и 4099 КО Ушће, 

па скреће према северу источном страном парцеле 4099 и долази до четворомеђе 

кат.парцела 4099, 4098, 4104 и 4103, затим скреће према истоку јужном страном 

кат.парцела 4103 и 4126/2, одакле скреће према северозападу источном страном 

парцеле 4126/2 и западном страном парцеле 4125 до пута 4115 сече пут до 

кат.парцеле бр. 4113 КО Ушће. Граница затим наставља северном страном пута 4115, 

сече поток «Кочербара» па наставља северном страном пута 4118 до укрштања са 

путем 8541, сече га  па наставља северном страном истог пута, наставља и сече исти 

па долази до тромеђе парцела 8541, 3423/3 и 3418. Граница наставља јужном страном 

парцеле 3423/3 па скреће према северу западном страном парцела 3419 и 3423/1 и 

долази до тромеђе парцела 3423/1, 3439/1 и 3439/2, па скреће североисточно 

северном страном парцела 3439/2 и 3439/1, скреће према северу западном страном 

парцеле 3422 па северном страном исте парцеле и парцеле 2906/1 долази до 

тромеђе парцела 2906/1, 2905 и 2904 где скреће према северу западном страном 

парцеле 2904 и северозападном страном парцела 2914, 2829, 2830, 2831 и 2832 па 

долази до четворомеђе парцела 2832, 2833, 2885 и 2887. Граница даље наставља према 

југоистоку северним странама парцела 2832, 2828/3, 2827, 2820, 2819, 2818, долази до 

четворомеђе парцела 2817, 2818 и 2811 и 2806/1, наставља према северу границом 

парцеле 2811; 2812; 2813; долази до тромеђе кат.парцеле бр. 2813; 2814 и 2838, затим 

скреће према истоку јужном страном парцеле 2836, затим њеном источном страном 

креће се према северу, долази до тромеђе кат.парцеле бр. 2836; 2840 и 2839, па 

скреће према североистоку северним странама кат.парцела бр. 2839 и 2806/1 затим 

скреће североисточном страном кат.парцеле бр. 2806/1 и иде све до тромеђе 

кат.парцеле бр. 2806/1; 2786; 2785 и наставља према истоку северним странама 

кат.парцела бр. 2786; 2787 и 2791/1 долази до тромеђе кат.парцела бр. 2788; 2790/1 и 

2789, па скреће према северу западном страном кат.парцеле бр. 2789 до кат.парцеле 

бр. 2779 чијом јужном страном долази до пута бр. 8532 кога сече и наставља његовом 

северном страном до пута бр. 9018 наставља према истоку његовом северном 

страном до кат.парцеле бр. 2533/15 и чијом западном страном скреће према северу 

па скреће према истоку северним странама кат.парцела бр. 2533/15; 2533/12; 2533/11; 

2533/10; 2533/9; 2533/4; 2533/5; 2533/6; 2533/14; 2533/2; 2529/2 до пута бр. 2529/4 сече исти 

и наставља према истоку, сече реку Ибар бр. 8580/1 све КО Ушће па прелази у КО 

Церје сече реку Ибар бр. 3209/1, сече пругу Скопље – Лапово до кат.парцеле бр. 2497. 

Граница даље наставља према југу западном страном кат.парцеле бр. 2497/1, па 

јужном страном исте парцеле скреће према истоку до пута бр. 3158/3, сече исти и 

наставља југозападном страном кат.парцеле бр. 2702, силази до пруге Скопље-Лапово 

коју сече и силази према југу до реке Ибар. Десном страном реке Ибар бр. 3209/3 и 

иде према западу до пута бр. 3328 где сече реку Ибар бр. 3209/3 све КО Церје па 

наставља да сече реку Ибар бр. 8580/1 КО Ушће улази у КО Ушће до кат.парцеле бр. 

4992, скреће према западу њеном северном страном до тромеђе кат.парцеле бр. 

4992; 4991; 4990/1. Граница даље наставља југоисточном страном кат.парцела бр. 

4990/1; 4989 до парцеле бр. 4967, где скреће према југоистоку њеном источном 

страном до кат.парцеле бр. 4982 чијом северном страном долази до кат.парцеле бр. 

4996, даље наставља западном страном исте парцеле па скреће према истоку јужном 

страном исте парцеле и кат.парцеле бр. 5002 и 5001 до четворомеђе кат.парцеле бр. 

5000; 5001; 5011 и 5007. Граница даље скреће према југу западном страном 
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кат.парцеле бр. 5007 до пута бр. 8554 чијом северном страном скреће према западу 

до четворомеђе кат.парцела бр. 8554; 4901; 4918/1 и 4921, даље наставља јужном 

страном пута бр. 4901 до пута бр. 4902 чијом такође јужном страном наставља, сече 

исти и долази до тромеђе кат.парцела бр. 4902; 4903 и 4904. Граница даље наставља 

према северу источном страном кат. парцела бр.4904, 4905 и 4906 до пута Ушће-

Баљевац бр. 3537, затим скреће према западу јужном страном истог пута, па наставља 

јужном страном пута бр. 8685 до реке Радуше и скреће узводно уз реку Радушу до 

кат.парцеле бр. 4836 где прелази реку Радушу бр. 8578 и долази до кат.парцеле бр. 

4798/6 чијом јужном страном и јужном кат.парцеле бр. 4798/2 скреће према западу до 

пута бр. 8552 чијом јужном страном наставља према западу до тромеђе кат.парцела 

бр. 4435; 4436 и 4440, наставља према западу јужном страном кат.парцела бр. 4435; 

4434/4; 4434/3; 4434/2 и 4434/1, па затим скреће према северу југозападном страном 

кат.парцеле бр. 4434/1, долази до тромеђе кат.парцела бр. 4429; 4428 и 4434/1, затим 

скреће према западу јужном страном кат.парцеле бр. 4429 и долази до пута бр. 4430 и 

наставља ка југозападу истим до пута бр. 8550 па даље истичном страном пута бр. 8550 

до кат.парцеле бр. 4425/2. Граница даље наставља према југу источном страном 

кат.парцела бр. 4425/2; 4425/3; 4425/4; 4425/5; 4425/6; 4424/2 и 4424/3 до пута бр. 8550 и 

његовом источном страном иде према југу до кат.парцеле бр. 4455 чијом источном 

страном наставља према југу до тромеђе кат.парцела бр. 4454; 4458 и 4459, где јужном 

страном кат.парцеле бр. 4458 скреће према западу до кат.парцеле бр. 4467 чијом 

источном страном скреће према југу, даље наставља према југозападу обухватајући 

кат.парцеле бр. 4466; 4464; 4465; 4767 и 4765 до пута бр. 8550 чијом западном страном 

наставља према северу до кат.парцеле бр. 4755. Граница даље наставља северном 

страном кат.парцеле бр. 4755 према западу до тромеђе кат.парцела бр. 4755; 4756/1 и 

4476/1, па скреће према северозападу североисточном страном кат.парцела бр. 

4756/1 и 4756/2 до реке Студенице бр. 8575, коју сече и долази до кат.парцеле бр. 

4521/2 коју обухвата и њеном јужном страном и јужном страном кат.парцела бр. 4526 и 

4524 стиже до пута бр. 8547 и обухватајући га скреће према североистоку до 

Трначкогпотока бр. 8577 кога сече и западном страном пута бр. 4364 стиже до пута 

Ивањица-Ушће бр. 8545. Граница даље наставља западном страном поменутог пута до 

кат.парцеле бр. 4168/19 који обухвата и скреће према северу западним странама 

кат.парцела бр. 4168/19 и 4168/16 до кат.парцеле бр. 4168/14 где скреће према западу 

јужним странама кат.парцела бр. 4168/14 и 4168/13 обухвата и скреће према северу 

западним странама кат.парцела бр. 4168/13; 4168/12 и 4168/11 до кат.парцеле бр. 

4168/10 чијом јужном страном скреће према западу и обухватајући је скреће према 

северу западном страном кат.парцела бр. 4168/10; 4168/8; 4168/6; 4168/5; 4168/4 и 

4168/3 долази до пута бр. 8544 и стиже до полазне тачке описа границе. 

 

11..44..  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕ  ССТТААЊЊЕЕ  ((ссттаањњее  ииззггрраађђееннооссттии  ппррооссттоорраа))  

На основу фактичког стања изграђености у границама Плана генералне регулације 

утврђени су карактер, намена, индекс изграђености и степен искоришћености 

простора. 

 

Укупна површина подручја Плана је 202 ха 11 ари 83.00 м2 и обухвата катастарске 

општине Ушће и Церје. 

 

Од ове површине издвојено је подручје за грађевинско подручје: 

Ушће 170 ха 81 ар 31.00 м2; 

Церје   31 ха 30 ари 52.00 м2 

 

Ушће је настало као рударско насеље на самом ушћу реке Студенице у Ибар, 

сконцентисано око рудника, спонтано се развијало узводно уз Студеницу и стари пут за 

Баљевац, као и на десној обали Ибра уз трасу железничке пруге, тада Крагујевац-

Скопље.  

Централни део насеља, смештен је на десној обали Студенице, на самом ушћу у 

Ибар, уз Ибарску магистралу, постојећа намена је стамбено-пословна. Поред 
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објеката централних функција, станице СУП-а, просторија Месне заједнице, ЈКП 

«Чистоћа» Краљево, поште, апотеке, банке, објеката услужних делатности, на овом 

простору се налази пословни објекат «Екопак» и колективни стамбени објекат 

спратности П+4, са пословним простором у приземљу. Сви објекти, осим објекта 

«Екопак» и  стамбеног објекта, су старијег датума градње и углавном у прилично 

лошем стању. 

 

Насупрот овог простора, између улица Ибарских рудара, Ибарске магистрале и 7. 

јула, делом је заступљена колективна изградња и то уз улицу Ибарских рудара, старије 

градње, спратности П+2, док су у делу уз Ибарску магистралу и улицу 7. јула углавном 

пословни објекти, занатско-услужне делатности, објекат «Србија шуме» (са простором 

за смештај возила и машина).  

 

Унутар овог блока смештена је основна школа, предшколска установа, као и објекат 

Здравствене станице, уз  улицу Ибарских рудара. Објекти су углавном старије градње 

осим два стамбена објекта поред школе, спратности П+3 и П+4, као и управне зграде 

«Србија шуме» спратности П+1. 

 

На раскрсници Ибарске магистрале и 7. јула је уређена парковска површина. 

 

Простор уз улцу 7. јула или старог пута за Баљевац, до границе Плана, изграђен је 

нерегуларном индивидуалном стамбеном градњом спратности П и П+1, углавном 

старијег датума градње. Даље ка Ибру и до јужне границе плана, где се 

конфигурација терена нагло мења из благе педине у прилично стрм терен, простор је 

пољопривредно земљиште (њиве, ливаде, воћњаци) ретке насељености. Простор уз 

леву обалу Ибра стрмо се спушта ка реци и централном делу насеља, неизграђен је, 

неплодно је земљиште, без растиња, а на самом врху брда постављен је споменик 

посвећен рударима. 

 

На простору десне обале река Радуше и Студенице до улице 7. Јула је углавном 

мешовито пољопривредно земљиште, малих густина становања, са окућницама и 

помоћним објектима на парцели. Објекти су углавном старије градње и лошег 

квалитета. Иста намена је заступљена узводно уз Студеницу на алувијалној речној 

равни, док је на површини речне терасе, која се стрмим одсеком подиже ка 

обронцима Радочела, спонано настало дивље насеље « «Потковачица» , густо 

сконцентрисано уз постојећи локални пут. Даље узводно уз Студеницу до југозападне 

границе Плана углавном је мешовито пољопривредно земљиште осим у приобаљу 

Студенице, које је неизграђено. Једина веза са насељем Ушћа са обе обале реке 

Студенице, остварена је једним висећим, пешачким мостом, прилично дотрајалим, до 

којег се долази, са стране Потковачице, нерегулисаним, узаним и прилично стрмим 

локалним путем. 

 

Наспрам овог простора, на левој обали Студенице, је пољопривредно земљиште и 

постојеће гробље. На гробљу постоји капела, изграђена новијег датума, али је 

неуређено са нерегулисаним прилазом са Студеничке улице, под прилично великим 

нагибом. 

 

Даље низводно левом обалом Студенице, између пута за манастир Студеницу и реке 

Студенице, на алувијалној речној равни која се благим нагибом спушта ка Студеници, 

углавном је мешовито пољопривредно земљиште, малих густина становања, са 

окућницама и помоћним објектима на парцели, осим дуж Студеничке улице где је 

заступљена породична стамбена градња, а дуж улице 6. Августа је рударска колонија, 

са вишепородичном стамбеном градњом, спратности П и П+2, прилчно лошег 

квалитета, нарочито два приземна објекта. На најнижој коти, уз саму Студеницу, терен 

је неизграђен и неповољан за градњу. Даље, на најужем делу између пута за манастир 

Студеницу и реке Студенице, простор је неизграђен, осим у једном делу, на самој 
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обали Студенице, где постоје два стамбена објекта са помоћним објектима. Осим 

претходно наведеног, на овом простору су бунари који снабдевају водом већи део 

насеља и пијаца до раскрснице Студеничке улице и Ибарске магистрале. 

 

Простор северо-западно и северно од Студеничке улице, на обронцима планине 

Чемерно, је пољопривредно земљиште уз западни део границе Плана, до потока 

Качебара, док је на стрмој падини до Студеничке улице мешовито пољопривредно 

земљиште, малих густина становања, са окућницама и помоћним објектима на 

парцели. Осим објеката старије градње и старијих домаћинстава постоје и објекти 

новијег датума, као и објекти у изградњи. На простору између потока Качебара и 

северне границе Плана, који окружује стари рудник угља, а налази се изнад копова 

рудника, углавном је пољопривредно земљиште, са малим бројем старих 

домаћинстава, а због слегања терена неповољно је за изградњу. 

 

На вишим деловима северно од Студеничке улице до границе Плана и источно до 

Ибарске магистрале, је заступљено мешовито пољопривредно земљиште, малих 

густина становања, са окућницама и помоћним објектима на парцели. Дуж 

Студеничке улице и Ибарске магистале заступљено је становање малих густина са 

делатностима ( трговина, услужне делатности, угоститељски објекти).   

 

На улазу у Ушће, из правца Краљева, на левој обали Студенице, на ушћу у Ибар, уз 

Ибарску магистралу, смештена је бензинска пумпа, објекат сервиса „Аутотрнспорт“ 

Краљево, угоститељски објекат, као и стамбени објекат приземне спратности лошег 

квалитета.  

 

Други део насеља, који је физички одвојен реком Ибар и припада катастарској 

општини Церје, углавном је сконцентрисан око магистралног пута и пружног појаса. 

 

На простору изнад Ибарске магистрале, ка северо-источној граници Плана, на 

обронцима планине Жељин, углавном је мешовито пољопривредно земљиште, малих 

густина становања, са окућницама и помоћним објектима на парцели. Објекти су у 

већини старије градње и лошег квалитета.  

 

Дуж Ибарске магистрале, са њене десне стране идући ка Новом Пазару, заступљено 

је становање малих густина са делатностима (трговина, услужне делатности, 

угоститељски објекти). Поред тога на овом простору, налази се један мањи војни 

комплекс.   

 

Простор између пружног појаса и реке Ибар, са благим падом ка реци, добро 

осунчан, је у већем делу мешовито пољопривредно земљиште, малих густина 

становања, са окућницама и помоћним објектима на парцели и баштама на обали 

Ибра. На простору између пруге, обале Ибра и источне границе Плана налази се 

производно-пословни објекат за прераду дрвета.  
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11..55..  ППРРЕЕТТЕЕЖЖННАА  ННААММЕЕННАА  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА    

(укупна површина и појединачне намене, слободно и неизграђено земљиште, вода и 

остало) 
 

ЦЦ  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  ЕЕ    ПП  ОО  ВВ  РР  ШШ  ИИ  НН  АА  

УУ  ШШ  ЋЋ  ЕЕ  117700..8811..3311  

ЦЦ  ЕЕ  РРЈЈ  ЕЕ    3311..3300..5522  

ппооссттоојјеећћаа  ннааммееннаа  ппоовврршшииннаа  ППоовврршшииннаа  ((hhaa))  

Становање малих густина – индивидуално становање  21.77.54 

Становање средњих густина – индивидуално становање 2.78.03 

Становање са елементима пољопривреде 75.69.06 

Пољопривредно земљиште (оранице, баште, воћњаци, ливаде) 42.48.85 

Пољопривредно земљиште (пашњаци, утрине, стрми терен)  11.27.56 

Пословање са становањем  3.77.94 

Пословање  2.25.68 

Комуналне површине (пијац) 0.44.40 

Комуналне површине (гробље) 1.23.32 

Индустријска зона  6.88.91 

Железница 5.99.86 

Здравство 0.36.41 

Школство 1.85.10 

Војни објекат   0.51.23 

Спортски терен 1.74.97 

Водоснабдевање  0.16.11 

Водена површина 13.11.40 

 

Преовлађајућа спратност објеката је претежно П, П+1; П+2; П+3; изузетно П+4.  

Површина постојећег стамбеног простора је 104 ха 02 ара 57.00 м2. 

Површина постојећег нестамбеног простора је 88 ха 33 ара 80.00 м2. 
 

11..66..  ББИИЛЛААННССИИ  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА  
(укупна површина и појединачне намене, слободно и неизграђено земљиште, вода и остало) 

 

ц е л и н е  П о в р ш и н а 

У Ш Ћ Е 170.70 

Ц Е РЈ Е 21.44 

Намена површина Површина (ha) 

Становање малих густина– индивидуално становање          21ха 77 ари 

Становање средњих густина – колективно становање          2 ха 78 ари 

Становање са елементима пољопривреде                             75 ха 69 ари 

пољопривредно земљиште (оранице, баште, воћњаци, ливаде) 42 ха 49 ари 

пољопривредно земљиште (пашњаци, утрине, стрми терени) 11 ха 28 ари 

пословање са становањем 3 ха 78ари 

Пословање  2 ха 26 ари 

Комуналне површине (пијац) 0 ха 44 ара 

Комуналне површине (гробље) 1 ха 23 ара 

Индустрија 6 ха 89 ари 

Железница око  6 ха 

Здравство 0 ха 36 ари 

Школство 1 ха 85 ари 

војни објекат 0 ха 51 ар 

Спортски терен 1 ха 75 ари 

уређена зелена површина 0 ха 08 ари 

водоснабдевање 0 ха 16 ари 

водена површина 13 ха 11ари 
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22..  ППРРИИРРООДДННОО  ––  ГГЕЕООГГРРААФФССККЕЕ    ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  

22..11..  ГГЕЕООГГРРААФФССККИИ  ППООЛЛООЖЖААЈЈ  

Посматрајући ширу територију геграфског подручја Србије, насеље Ушће се везује на 

слив реке Ибра, његов средњи ток  и ушће реке Студенице у Ибар. Вероватно је и 

само име везано за ушће Студенице у Ибар на коти 329.00м. Клисура реке Ибра у 

географском смислу чини једну значајну географку компоненту за развој путног 

правца који повезује средњу Србију са јужним крајевима. 

 

Значај реке Ибра са клисуром и његовим сливом уочавасе кроз дубоку историју 

развоја  Српске државе и културе чији су трагови и данас присутни обележавајући 

епохе живота и развоја тог времена. Сама клисура реке Ибра у савременом животу 

чини врло значајан фактор у усмеравању и развоју Републичких и регионалних 

транзитних комуникација са интерним повезивањем дубоког неразвијеног  богатог 

залеђа природним ресурсима који треба да одиграју  велику улогу  у орјентацији и 

усмерава жаришта активности на укрштању транзита са залеђом. 

 

Шире подручје територије насеља Ушће је специфичног карактера са одликама 

планинске области са клисурама реке Ибра, Студенице и клисура Гокчанице. Наиме, 

ова планинска област се карактерише малим планинским масивима  са великим 

висинским разликама  на кратким одстојањима. Клисуре ових река су најнижи терени 

са висинским разликама од 1000м и стрмим падинама планинских масива Жељина, 

Радочела и Чемерна.  

 

Овакви терени физички предодређују кретања унутар територије  усмеравајући их по 

одређеним правцима који се концентришу на ужу територију насеља Ушћа. 

 

Основни правац клисуре Ибра уједно и дефинише главни правац кретања 

екстеријерно у спољни свет  а са тиме дефинише и основни развој територије и самог 

насеља.  

 

22..22..  КК  ОО  ММ  УУ  НН  ИИ  КК  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  ЕЕ  

Насеље Ушће лежи на једној од најважнијих саобраћајница правца север-југ између 

чачанско-краљевачке долине, у којој је развијена пољопривреда и трговина, 

концентрисана је у три већа града - Краљеву, Чачку и Крушевцу.  

 

Сем тога Ушће се налази на месту укрштања ове главне са споредним 

саобраћајницама правца северо-исток, којом је Ушће путем преко огранака Жељина 

повезано са Врњачком Бањом, а долином Студенице преко превоја измећу ове долине 

и долине Моравице, са Ивањицом.  

 

Ове попречна саобраћајница има за Ушће посебан значај  у вези са његовом улогом у 

туризму, јер се на овом правцу налази низ туристичких вредности.  

 

22..33..  ППООЛЛООЖЖААЈЈ  УУШШЋЋАА  ППРРЕЕММАА  ГГРРААДДССККИИММ  ААГГЛЛООММЕЕРРААЦЦИИЈЈААММАА  

Положај Ушћа у мрежи насеља већих од од њега, или приближно једнаких, може да се 

оцени као доста изолован. Ушће је од центра краљевачког региона, коме и припада, 

удаљено око 51км, од Врњачке Бање више од 60км, док су насеља његовог ранга 

Рашка и Ивањица на растојању од око 33км, односно 52км. Постојање друмске и 

жележничке везе долином Ибра чини растојања у правцу север-југ релативно мањим.  

 

22..44..  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  РРЕЕЉЉЕЕФФАА  

Подручје територије Ушћа захвата део клисуре Ибра, доњи део слива Студенице и цео 

слив Гокчанице. У целини ово је планинска област са великим висинским разликама 

на кратким одстојањима. У овом погледу истиче се клисура Ибра, чија дубина на 

подручју износи и до 1000м. Долина Ибра, Студенице и Гокчанице представаљају 

најниже делове подручја на којима се углавном стрмо, спуштају долинске стране, 
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односно падине Жељина, Радочела и Чемерна. Овакав рељеф у великој мери 

предодређује кретања унутар територије и место концентрације најквалитетнијих 

активности баш на подручју насеља Ушћа. Мрежа долина притока главна три тока, 

умерена ка њима представља најпогодније правце повезивања свих насеља са 

Ушћем и секундарним центрима територије.  

 

Због изразито висинског рељефа, подручје територијеУшће великим делом је 

изоловано од осталих целина.  Међутим, најважније везе са додирним подручјима 

остварују са долином Ибра и у попречном правцуали нечто теже, долинама Студенице 

и Гокчанице. Околност да се Ушће налази баш на раскршћу ова два природна најпогоднија 

правца даје основна јачања Ушћа као саобраћајног центра. 

 

Из оцене услова рељефа на подручју општине произилази закључак о повољном положају Ушћа 

у односу на остала насеља територије. 

 

22..55..  ГГЕЕООЛЛООШШККЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ    

Геолошка испитивања терена подручја учињена су од стране «Ибарских рудника» угља 

на подрушју Ушћа, тако да добијени подаци могу послужити у сагледавању геолошких 

особина урбаног подручја Ушћа, али не у потпуности. Недостају старосне структуре 

геолошких формација, према њиховом саставу може се оценити да су се развијале у 

свим временским фазама где су израђене мезозојски седименти креднестарости 

(брда) и кенозојски фувиоглацијални седименти квартара (равни терени). 
 

22..55..11..  ССААССТТААВВ      ТТЕЕРРЕЕННАА    

На терену се издвајају више стенских комплекса са диференцираним физичко – 

механичким и другим особинама, почев од везанихстена које представљају кречњаци, 

конгломерати, серпентини, затим комплекс везаних, невезаних и полувезаних 

седимената флуриоглацијалних алувијалних тераса на падини угља, до невезаних 

шљунковито-песковитих савремених седимената речних токова. 
 

22..55..22..  ППООДДЗЗЕЕММННЕЕ      ВВООДДЕЕ  

Подземне воде на урбаној територији су евидентиране бушењем на истражним 

радовима за угаљ и констатоване су на дубинама испод нивоа реке Студенице и 

Ибра.  

 

Оне се јављају и периферно од насеља уз реку Студеницу тако да су и сада 

искоришћене за експлоатацију плитке воде за насеље Ушће. Издашност подземних и 

изворских вода су доста велике и нема бојазни за снабдевање плитком водом. 

 

22..55..33..  ИИННЖЖИИЊЊЕЕРРССККОО  ГГЕЕООЛЛООШШККЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  

Инжињерско геолошке категорије терена су дефиисане стањем терена у природним 

условима у условима људског деловања (антропогени фактор). 

 

У теренима територије Ушћа издвајају се четири категорије: 

стабилни терени; 

условно стабилни терени; 

нестабилни терени и  

терени угрожени. 

 

ССТТААББИИЛЛННИИ  ТТЕЕРРЕЕННИИ су постојани, како у природним условима, тако и у условима 

створеним антропогеним деловањем, јер су промене стена у поређењу са реком 

објеката безначајне.  

 

Поред крешњака и серпентинита у ову категорију су уврштени и хоризонтални делови 

терена изграђени од флуриоглацијалног терасног наноса. 
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УУССЛЛООВВННОО  ССТТААББИИЛЛННИИ  ТТЕЕРРЕЕННИИ су изграђени претежно од полувезаних и невезаних стена. 

Због умереног нагиба изостају појаве деформисања али је код изградње објеката 

могуће зарушавање код већих ископа, клизања и слегања. Услед тога код изградње 

објеката на овим теренима потребно је извршити инжињерско-геолошка и 

геомеханичка испитивања микролокација чиме би се утврдила носивост и понашање 

терена. 

 

ННЕЕССТТААББИИЛЛННИИ  ТТЕЕРРЕЕННИИ се одликују интезивним развојем агрегених и физичко –геолошких 

процеса са великим бројем појмова. У конкретном случају ти терени су изазвани и 

физичким путем на простору копања рудеугља, што изазива поремећај тла у самом 

тлу затварањем јама за копање које се слежу и изазивају поремећаје. На тим 

просторима неће бити градње објеката.  

Терени угожени плављењем на територији насеља представљени су деловима 

алувијалних равни Ибра и Студенице као и потока Радуша.Мада се ту ради о узаном 

појасу , ипак ови терени нису повољни за градњу без већих улагања у уређење корита, 

а поред тога ни терени су перманентно засићени водом, тако да се немогу градит 

већи објекти.   

  

22..66..  ХХИИДДРРООГГРРААФФССККЕЕ    ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  

Два хидрографска објекта на овом подручју Ибар и Студеница имају одређеног 

утицајана развој насеља, јер пи колебању нивоа воде захватају шири или ужи појас, у 

захвалности и од рељефа  приобалне зоне, у коме изградња без извесних 

хидромелиоративних мера није могућа. Сем Ибра  и Студенице истиче се и бујични ток 

реке Радуше, десне притоке Студенице, који се после обилних падавина излива при 

Ушћу, нападајући површине погодне за ширење Ушћа. Горњи и средњи ток Студенице, 

пун брзака, сабистром водом целе године, пружа велике могућности порибљавања 

племенитим врстама риба, односно даје основно за развој спортског риболова као 

дела туристичке активности на овом подручју.   

 

22..77..  ККЛЛИИММААТТССККЕЕ    ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  

Подручје Ушћа припада зони климатских утицаја средње континенталне климе Србије 

са посебним карактеристикама брдско-планинског подручја и Ибарске клисуре. 

Посебне карактеристике изазивају присуство утицаја планинске климе- Копаоника 

затим струјање са југа и севера дуж клисуре реке Ибра а са тиме и брдовити терени 

који те утицаје ублажавају чине услове за посебно обележје климатских 

карактеристика.  

 

Само насеље Ушће у склопу Ибарске клисуре је физички заштићено од великих 

струјања ваздуха јер је клисура затвореног типа. Кривудањем реке у дубокој клисури 

ствара дубоке заџепке са малим количинама у каквој је смештено Ушће на саставу 

са Студеницом и где се струјања  и не осећају тако да се могу појавити и магле са 

ујезеравањем хладног ваздуха у току зиме.  

 

У просторном планирању урбаног подручја, климатске карактеристике имају великог 

утицаја у третирању проблематике развоја средине везану за популацију становништва 

подручја као и природне ресурсе развоја као што су флора и фауна  подручја и 

активности везане за њу.  

 

22..77..11..  ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРЕЕ  ВВААЗЗДДУУХХАА  

ННааппооммееннаа:: Метеоролошка станица у Ушћу не региструје све климатске промене и 

кретања. Зато су се за оне податке који недостају коришћени подаци најближих 

метеоролошких станица  Рашка и Краљево.  

 

Кретања средњих температура у току године указују на то да Ушће има одлике 

умерено-континенталне климе до надморске висине од 1800м. Температура колебања 
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средњих месечних кретања истичу два екстремитета  а то су јануар као најмлађи 

месец у години са –8оС и јули као најтоплији месец у години са +21.9оС. 

 

Средња годишња температура ваздуха +22.7оС јесен је топлија за +2оС.  

 

Локални услови рељефа и вегетације у великој мери мењају климу шире територије. 

Сама вегетација мења климу од места до места у термичким осцилацијама што 

наводи на помисао битне интервенције биолошког оплемењивања голети територије. 

 

Узимајући за потребу унутрашњу температуру просторија од 18оС а на основу 

годишњег тока средњих дневних температура у подручју Ушћа, одређују се средњи 

временски период у коме је потребно грејање стамбених и радних просторија. 

Трајање овог периода износи 185 дана односно 26 седмица или 50.6% од укупног броја 

дана у години, а протеже се од 16. октобра до 18. априла.  

 

22..77..22..  ВВЛЛААЖЖННООССТТ  ВВААЗЗДДУУХХАА  

Влажност ваздуха је степен засићености ваздуха воденом паром који утичу који утиче на 

развитак биљног и животињског света на подручју. Притисак водене паре је у свом 

просечном току сразмеран променама температуре вазуха са срењом годишњом 

вредношћу од 7.9мм Hg и са  бржим повећањем идући од зиме ка лету него од лета ка 

зими.  

 

Дефицит засићености ваздуха воденом паром показује највећу вредност у најтоплијем 

месецу јулу и износи 13.0мм Hg а минимум у јануару 3.7мм Hg. 

 

22..77..33..  ВВЕЕТТААРР  

Долина Ибра као најкрупнији облик рељефа, у коме се налази Ушће, својим правцем 

пружања предодређује доминантне правце ветрова. Најнепријатнији је свакако 

северац који такође истиче потребно пошумљавање околине Ушћа и што већег 

укључивања високог зеленила у ткиву насеља. Подаци о брзина ветрова истичу зимски 

период, док лети ветрови дувају знатно спорије. 

  

22..77..44..  ООББЛЛААЧЧННООССТТ  ИИ  ИИННССООЛЛААЦЦИИЈЈАА  

У Ушћу  се не врши мерење трајања инсолације а ни облачности за Рашку у којој је 

доста слична већина. У Ушћу просечна годишња честина падавинских дана износи 103, 

односно 28.3% од укупног броја дана у години. Интезитет падавина, који показује везу 

између висине падавина и одговарајућег броја падавинских дана, у Ушћу износи 7м, у 

просеку. У току године средњи дневни интезитет се мења од најмањег у фебруару 

4.4мм до највећег у августу 11.8мм. 

 

Највећа дневна висина падавина забележена је 30. августа 1948. године у износу од 79.8 

мм. Падавине у облику снега падају годишње просечно 33 дана и углавном су 

ограничене на период од октобра до маја са највећом честином у фебруару, 

просечно 9. и 1. дан и у јануару 8. и 9.  

 

22..88..  ВВЕЕГГЕЕТТААЦЦИИЈЈССККЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  

Иако је покривеност шумом подручја територије велика, Ушће се не може развити у 

центар његове експлоатације, јер површина под шумом која гравитира природно ка 

Ушћу није довољна да обезбеди потребну дрвну масу за прераду чак и мањем обиму. 

С, друге стране постојање прерађивачке дрвне индустрије У Краљеву не искључује 

могућност оснивање нових капацитета на широј зони у коју спада и подручје територије 

Ушће. Међутим, шума са осталим природним факторима на овом подручју 

представља погодну основу за развој ловства која се такође укључује у туризам, чинећи 

га равноправнијим.  
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22..99..  РРУУДДННЕЕ  ИИ  ММИИННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕЗЗЕЕРРВВЕЕ  

На садашњем нивоу испитаности подручја Ушће у вези са рудама и осталим врстама 

сировина, може се констатовати да сем рудника мрког угља Ушће, у оквиру кога се 

поред угља вади и магнетит, нема значајних налазишта које су у експлоатацији. 

Међутим, на потезу Брезов врх постоји налазиште квалитетног мермера из кога се врши 

вађење ограниченог обима. Код насеља Ђаково има великих количина, али још 

неистражених, доломитског песка који се може експлоатисати површинским откопом, 

али због слабе саобраћајне повезаности, то још није остварљиво. 

 

Активирање поменутих налазишта мермера и доломитског песка имаће непосредног 

одраза на развој најближих насеља и делом ће подстаћи  развој самог Ушћа као 

услужног центра подручја. Утицај активирања ових лежишта огледаће се у измени 

структуре становништва најближих насеља, промени њихове функције и на кретање 

запослених.  

 

У основи само насеље Ушће, рудник у његовој непосредној близини јесте фактор 

ограничавања његовог просторног развоја, јер зона са резервама руде јужно од реке 

Студенице представљају површину на којој би се насеље могло нагло ширити с 

обзиром на то да су погодни терени у садашем насељу сасвим исцрпљени 

постојећом изградњом а у осталој непосредној околини и нема искоришћених 

површина.  

 

 

33..  ДДЕЕММООГГРРААФФССККИИ  ППООДДААЦЦИИ      

33..11..  ППРРООЈЈЕЕККЦЦИИЈЈАА  ССТТААННООВВННИИШШТТВВАА  

На подручју које се сматра гравитационо за  насеље Ушће са демографског 

становишта основна карактеристика је да ово подручје изразито имиграционо. За 

последљих педесетак година кретање становништва указује да је мали пораст 

становништва. 
  

УУППООРРЕЕДДННИИ    ППРРЕЕГГЛЛЕЕДД    ББРРООЈЈАА    ССТТААННООВВННИИККАА  
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ББРРООЈЈ  ССТТААННООВВННИИККАА  

  

 

ППОО    ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈИИ    РРААННИИЈЈИИХХ    ППООППИИССАА  

  

 

ППОО  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈИИ  

ППООППИИССАА  22000022..  

  

11994488  

  

  

11995533  
  

11996611  
  

11997711  
  

11998811  
  

11999911  
  

22000022  
  

11999911  
  

22000022  

  

УУШШЋЋЕЕ  

  

 

952 

 

1126 

 

1591 

 

1598 

 

1700 

 

1958 

 

2065 

 

1943 

 

2040 

  

ЦЦЕЕРРЈЈЕЕ  
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672 

 

629 

 

664 

 

625 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА 

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: Дирекција за планирање и изградњу ‘’Краљево’’ април   2009. г. стр.  

 
18 

  

  

  

  

ННААЗЗИИВВ  ИИ  ТТИИПП  

ННААССЕЕЉЉАА  

 
ИИННДДЕЕККССИИ  ББРРООЈЈАА  ССТТААННООВВННИИККАА  

 

 
ППОО    ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈИИ    РРААННИИЈЈИИХХ    ППООППИИССАА  

  

ППОО  

ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈИИ  

ППООППИИССАА  22000022..  

  
  

11995533//4488  

  

  

11996611//5533  

  

11997711//6611  

  

11998811//7711  

  

11999911//8811  

  

22000022//9911  

  

22000022//4488  

  

22000022//11999911  

  

УУШШЋЋЕЕ  
 

118.3 

 

 

141.3 

 

100.4 

 

106.4 

 

115.2 

 

105.5 

 

216.9 

 

105.0 

  

ЦЦЕЕРРЈЈЕЕ  
 

117.3 

 

 

109.8 

 

91.8 

 

97.3 

 

93.6 

 

93.6 

 

100.8 

 

94.1 

 

 

33..22..  ССТТААННООВВННИИШШТТВВОО  ППРРЕЕММАА  ССТТААРРООССТТИИ  ИИ  ППООЛЛУУ  

Старосно-полна структура становништва последица је карактеристика наталитета и 

морталитета али и досељавања и селидбе, које је на овој територији веома изражено 

нарочито у последњих неколико година. 
 

ННААЗЗИИВВ        ии    ТТИИПП        ННААССЕЕЉЉАА  УУ  ШШ  ЋЋ  ЕЕ  ЦЦ  ЕЕ  РР  ЈЈ  ЕЕ  

ПП  ОО  ЛЛ  СС  ММ  СС  ММ  

УУ  КК  УУ  ПП  НН  ОО  11995588  11001133  667722  334411  

 

 

 

СС  

ТТ  

АА  

РР  

ОО  

СС  

ТТ 

0 - 4 113 57 46 23 

5 - 9 141 75 41 19 

10 - 14 130 81 50 29 

15 - 19 143 82 44 24 

20 - 24 150 80 48 26 

25 - 29 131 71 41 19 

30 - 34 165 81 54 31 

35 - 39 178 90 65 34 

40 - 44 162 90 39 22 

45 - 49 119 59 41 20 

50 - 54 117 59 33 13 

55 - 59 122 55 52 28 

60 - 64 134 67 42 17 

65 - 69 83 38 40 19 

70 - 74 44 19 17 9 

75 - 79 14 3 14 4 

80 - 84 6 2 3 3 

85 - 89 5 3 1 - 

90 - 94 - - 1 1 

95 и више - - - - 

непознато 1 1 - - 

  

  

  

33..33..  ППРРООЈЈЕЕККЦЦИИЈЈАА  ББРРООЈЈАА    ДДООММААЋЋИИННССТТВВАА  ППОО  ППООППИИССИИММАА  11994488--22000022  ИИ  ССТТААННООВВАА  ППОО  

ППООППИИССИИММАА  11997711--22000022..ГГООДДИИННЕЕ  

  

У периоду од 1948 - 2002.године број домаћинства на истраживаној се непрестано 

повећава што је последицасве већег броја становника, али и смањења просечне 

величине домаћинства.  

 

 



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА 

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: Дирекција за планирање и изградњу ‘’Краљево’’ април   2009. г. стр.  

 
19 

 

 

 

ННААЗЗИИВВ  ии  ТТИИПП  

ННААССЕЕЉЉАА  

 

ББРРООЈЈ  ДДООММААЋЋИИННССТТВВАА  

 

 

ППОО  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈИИ  РРААННИИЈЈИИХХ  ППООППИИССАА  

 

 

 

ППОО  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈИИ  

ППООППИИССАА  22000022..  11994488  11995533  11996611  11997711  11998811  11999911  22000022  

УУШШЋЋЕЕ  208 255 413 419 492 606 634 630 

ЦЦЕЕРРЈЈЕЕ  128 141 171 179 191 210 201 200 

 

  

НН
АА
ЗЗ
ИИ
ВВ

  ии
  ТТ
ИИ
ПП

  

НН
АА
СС
ЕЕ
ЉЉ
АА

  

 

ИИ  НН  ДД  ЕЕ  КК  СС  ИИ    

 

 

ДД  ОО  ММ  АА  ЋЋ  ИИ  НН  СС  ТТ  ВВ  АА  

 

 

СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ИИ  

  

5533//4488  

  

  

6611//5533  
  

7711//6611  
  

8811//7711  
  

9911//8811  
  

0022//9911  
  

0022//4488  
  

8811//7711  
  

9911//8811  
  

0022//9911  
  

0022//7711  

УУШШЋЋЕЕ  122.6 162.0 101.5 117.5 123.2 104.6 304.8 120.6 128.9 104.6 162.5 

ЦЦЕЕРРЈЈЕЕ  110.2 121.3 104.7 106.7 109.9 95.7 157.0 109.5 121.2 103.1 136.9 

 

Уз смањење просечне величине домаћинства повећаће се укупан број домаћинства и 

то повећање оствариће се првенствено механичким, па тек онда природним кретањем 

становништва.  
 

33..44..  ППООЉЉООППРРИИВВРРЕЕДДННОО  ССТТААННООВВННИИШШТТВВОО  ППРРЕЕММАА  ППООССЕЕДДООВВААЊЊУУ  ППООЉЉООППРРИИВВРРЕЕДДННООГГ  

ГГААЗЗДДИИННССТТВВАА,,  ААККТТИИВВННООССТТИИ    ИИ  ППООЛЛАА  
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44..  MMРРЕЕЖЖАА  ИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТИИ  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ((ССААООББРРААЋЋААЈЈ  ИИ  ММРРЕЕЖЖАА  ЈЈААВВННЕЕ  

ККООММУУННААЛЛННЕЕ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ))  

  

44..11..  ССААООББРРААЋЋААЈЈ  

Ушће насеље од око 2000 становника сместило се у средишту Ибарске клисуре. 

Простор за наставак овог насеља нађен је на месту где се брза и бистра Стденица 

улива у Ибар, на месту где се пресецају две речне долине размичући високе 

планинске обронке. Вековима Ибарска долина  била је стратегијски значајна. Поред 

стратегијске важности подручје је од давнина познато, као богато природним 

сировинама (руда, дрва и др.). 

  

У данашње доба ово подручје је заджало исти значај. Долином Ибра пролази 

магистрални пут који има међународни значај док постоје реални планови и тежња 

друштва да и долином Студенице до Ушћа прође савремени коловоз магистралног 

значаја, што подручју даје изузетно повољан саобраћајно-географски положај. 

Насеље Ушће настало на ушћу Студенице у Ибар заснива будућност и на будућем 

саобраћајном положају.  

 

Поред друмске везе кроз Ушће пролази и железничка пруга Београд-Краљево-Скопље. 
 

44..11..11..  УУЛЛИИЧЧННАА  ММРРЕЕЖЖАА  УУШШЋЋАА    

Постојећа улична мрежа насеља Ушће која је пласирана на површини насеља од 

неколико десетина хектара настала је стихијски без икаквог плана, пошто насеље није 

имало никаквих Урбанистичких планова. 

 

Улична мрежа оријентисана је према деоници магистралног пута Краљево-Рашка на 

делу између моста на Студеници и моста на Ибру. Конфигурација терена на коме је 

настало насеље условили су ортогоналност уличне мреже, а величина насеља 

одредила је малу величину блокова између саобраћајница. 

  

Уздуж лонгитудиналних интерних саобраћајница које улазе у магистрални пут подигнуто 

је неколико објеката који су оформили профил улице тако да су на том делу мале 

могућности значајних реконструкција у будућем урбанистичком решењу. 
 

На површинама где су стихијски настали мањи објекти који ремете хармоничност 

уличне мреже и на новим просторима може се улична мрежа ускладити у естетском и 

функционалном смислу. 

 

44..11..22..  ССААООББРРААЋЋААЈЈ  УУШШЋЋАА  

Ушће са осталим светом комуницира преко два вида саобраћаја: железничким и 

друмским. Железничком пругом Косово поље-Краљево-Београд. Интензитет овог 

саобраћаја је за сада мали.  
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Овде је због својих карактеристика изражена помоћ друмском саобраћају посебно 

што се насеље транзира велики број линија јавног аутобуског саобраћаја. 
 

44..11..33..  ДДРРУУММССККИИ  ССААООББРРААЋЋААЈЈ  

а) Јавни путнички саобраћај 

Ушће нема градски саобраћај с,обзиром на мали број становника и кратка растојања 

распореда функција у простору. 

 

Локални саобраћај одвија се у три правца:  

према Краљеву;  

према Баљевцу и Рашки; 

према Студеници. 

 

44..11..44..  ССААООББРРААЋЋААЈЈННИИ  ООББЈЈЕЕККТТИИ  

Данас Ушће од саобраћајних објеката има сервисну станицу, радионицу 

«Аутотранспорта» површине од 500 м2. Радионица је намењена одржавању и 

оправкама возила «Аутотранспорт»-а која су стационирана у Ушћу. 

 

Лоцирање нових објеката на овој локацији треба извести тако да не ремете хармонију 

осталих функција насеља, да су лако приступни из свих праваца и да не оптерећују 

магистрални саобраћај у који треба природно и безбедно да се уливају.  

 

Смештена је на самој магистрали Краљево – Ушће на врло скученом простору између 

пута и реке са никаквим могућностима даљег проширења. 

 

У Ушћу постоји једна бензинска станица опремљена за снабдевање свим врстама 

горива и мазива као и са водом и компресорским ваздухом. Постојећу бензинску 

станицу оспособити и просторно обезбедити за будући саобраћај.  

 

Локација бензинске станице је уз дуж магистралног пута на уласку у Ушће из Краљева 

са леве стране. Задовољава услове снабдевања саобраћаја само из смера изласка 

из Ушћа  према Краљеву. Док за други смер је непогодна с,обзиром на близину 

раскрснице Ибарске магистрале и пута према Студеници затим хоризонталних 

кривина на путу испред и иза простора пумпе. И поред великог броја линија јавног 

друмског превоза које пролазе кроз ово насеље не постоји аутобуска станица. 

Стајање аутобуса обавља се на коловозу магистралног пута у самом центру насеља 

на простору између кафане, Дома културе, станице Милиције.  

 

Простор стајалишта је неуређен и неподобан пошто омета врло интензиван саобраћај 

на магистралном путу. 

 

Аутобуска станица је предвиђена за капацитет од најмање 300 улазака за 24 часа. По 

могућности треба обезбедити десет перона за чеоно пристајање и паркинг за најмање 

десет аутобуса. 

 

Уз аутобуску станицу треба обезбедити пратеће функције.  
 

При просторном решавању и уређењу насеља Ушће кроз ПГР Ушће, предвиђено је са 

аспекта саобраћаја је измештање трасе Ибарске магистрале ван постојећег 

коридора. Овакав захтев намеће изградњу још једног моста преко Ибра пре уласка у 

Ушће из правца Краљева, а локација се налази непосредно ван граница ПГР Ушће. 

 

У склопу овог решења адекватно је решен прикључак пута Студеница – Ушће на 

Ибарску магистралу. 
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44..11..55..  ППААРРККИИРРААЊЊЕЕ  

Ушће нема посебно уређених паркиралишта. Паркирање возила врши се уз објекте на 

површинама које су намењене за кретање пешака или као зелене површине. 

 

Гараже су углавном појединачне и на парцелама објеката за индивидуално 

становање. Број таквих гаража је незнатан. 

 

У просторној структури будућег насеља кроз ПГР Ушће, треба обезбедити гаражирање 

за 80% возила и који ће се у појединим фазама стационирати унутар граница ПГР 

Ушће. 

 

Гараже ће по могућности бити лоциране у објектима за колективно становање где ће 

сваки стан имати једно гаражно место. 

 

У оквиру индивидуалног становања гаражирање је могуће и у посебним објектима као 

и у оквиру стамбеног објекта. 

 

Предвиђено је ПГР Ушће одговарајући број паркинг места уз објекте друштвеног 

стандарда и на местима концентрације радних места. 

 

При пројектовању паркинг простора поштовати критеријум да на 2-3 радна места 

обезбедити једно место за паркирање. 

 

44..22..  ВВООДДООВВООДД  ИИ  ККААННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  

44..22..11..  ВВООДДООВВООДД  

Ушће се снабдева водом из изворишта «Грмићи» са Челебића, и допунског бунара на 

Студеници одакле са пумпама вода избацује у резервоар на Кремину. 

 

Вода са извора долази гравитацијом до базена одакле се такође гравитацијом напаја 

мрежа у насељу. 

 

Из овог система није покривено читаво подручје Ушћа. Има подручја која се још 

снабдевају водом из бунара или пак из мањих индивидуалних система. Снабдевеност 

водом није довољна ни за постојећи број становника. 

 

При оцени потрошње воде морају се правилно сагледати перспективни планови 

развоја насеља и у складу са њиховим одредити најекономичнију специфичну 

потрошњу воде са условима проширења и ван градског језгра и при том урадити 

Урбанистички пројекат и главне пројекте.  

 

За одређивање потребне количине воде следећи фактори су од битног утицаја: 

број становника;  

структура потрошача; 

климатски услови; 

расположива количина природне воде. 

  

ДДИИССТТРРИИББУУЦЦИИООННАА        ММРРЕЕЖЖАА    

Систем дистрибуционе  мреже мора бити функционалан и еластичан што се може 

постићи прстенастим системом у комбинацији механичког црпљења воде из бунара и 

пребацивања до резервоара – једним делом и делом коришћења изворишта са 

гравитационим спуштањем воде до резервоара који је подигнут на брду «Кремни». 

 

За дистрибутивну мрежу се предвиђају цеви савремених материјала и одговарајуће 

пресеке. 
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44..22..22..  ИИЗЗВВООРРИИШШТТАА  

Потребна количина воде за плански период развоја насеља је проблем који се мора 

решавати према природним условима средине или кроз планске оријентације 

регионалног развоја. 

  

Природна изворишта чисте пијаће воде су мале издашности па би се допуна морала 

вршити из бунара региона Студенице. 

 

Друга реална могућност је уз реализацију пројеката регионалног водовода 

акумулације на Студеници. 

 

44..22..33..  КК  АА  НН  АА  ЛЛ  ИИ  ЗЗ  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  АА    

44..22..33..11..  ДДИИССППООЗЗИИЦЦИИЈЈАА  ССИИССТТЕЕММАА  

За одвођење отпадних вода предвиђа се канализациона мрежа. Фекалне воде се 

одводе главним колектором до система за пречишћавање. После пречишћавања 

биолошки и физички вода се испушта у рецепијент у реку Ибар. 

 

Отпадне воде од индустрије се посебно пречишћавају преко својих система и тако 

испуштене испуштају се у реку. 

 

4.2.3.2. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Пречишћавање се усваја да буде биолошко-механичко са степеном пречишћености 

од 95% и обавезном дезинфекцијом инфлуида. 

 

Посебну пажњу треба обратити на третман отпадног муља за потребе ђубрива. 

Локација пречистача је низводно поред реке Ибар према Краљеву. 

 

44..22..44..  ККААННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ААТТММООССФФЕЕРРССККИИХХ  ВВООДДАА  

44..22..44..11..  ИИЗЗББООРР  ССИИССТТЕЕММАА  ККААННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  

Конфигурација терена урбане територије насеља је специфична и дозвољава 

могућности решавања одвођења кишних вода отвореним и затвореним системима 

независно од фекалне канализације. 

 

Овај систем се може рационално искористити јер је пад терена повољан и уз то 

могућности коришћења слива трију река у насељу, реке Ибра, Студенице и потока 

Радуша.  

 

Коришћење овог система у многоме олакшава систем за одвођење и пречишћавање 

фекалних отпадних вода. 

 

44..22..44..22..  ААННААЛЛИИЗЗАА  ККООЛЛИИЧЧИИННЕЕ  ААТТММООССФФЕЕРРССККИИХХ  ВВООДДАА  

Количина атмосферских вода зависи од површине слива интензитета кише која падне 

на дати слив у насељу као и од коефицијента отицаја воде. 

 

Најважнији податак за анализу количине атмосферских вода је усвајање меродавног 

интензитета кише. 
 

44..22..55..  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈАА  ВВООДДООТТООККАА  

Кроз насеље Ушће протиче река Ибар, река Студеница и поток Радуша.  

 

44..22..55..11..  РРЕЕККАА  ИИББААРР  

Река Ибар је дубоко усекла своје корито у чврством мешовитом конгломерату са 

чврстом подлогом. Циљ регулације ове реке је осигурање њених обала од рушења као 

и спречавање поплава на овим деловима водотока која су томе изложена. 

Уређењем корита нарочито у сливу реке Студенице и централног дела насеља Ушће 

добили би се потребни простори за смештај функција и бољи прилаз рекама са 

аспекта коришћења реке у спортско – рекреативне сврхе. 
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Радови које треба обавити у смислу осигурања обале од ерозија састојали би се од 

попречних и уздужних обалоутврда од камена и бетона. 

 

44..22..55..22..  РРЕЕККАА  ССТТУУДДЕЕННИИЦЦАА    ии  ППООТТООКК  РРААДДУУШШАА  

Река Студеница протиче већим делом насеља Ушће где непосредно прима и ерозивни 

поток Радуша. 

 

Ова два водотока се карактеришу чистом природном водом не великог интензитета 

протока али су ерозивне и промењиве. 

 

Немају своје стабилно укопано корито и постоји могућност мењања истог. Уређење 

ових река је од великог значаја за заштиту насеља од ерозије и поплава које су могуће. 

 

На ова два водотока треба урадити обалоутврде са минор и мајор коритама у којима 

треба укомпоновати плаже и објекте за рекреацију за потребе града. 

Узводно од ових водотокова треба урадити заштитне бране за заустављање ерозије 

снаге водотока и са тиме обезбедити насеље од водене стихије и бујице. 

 

44..22..66..  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООЕЕННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА    

44..22..66..11..  РРЕЕГГИИООННААЛЛННИИ  ППООЛЛООЖЖААЈЈ  ЕЕННЕЕРРГГЕЕТТССККООГГ  ССИИССТТЕЕММАА  

Ушће припада по извору напајања ТС 110/35 кV у Рашки. Некада је постојао далековод 

35кV од Рашке до Краљева, изградњом 110 кV напајање далековода од ТС 110/35kV 

«Конарево» до ТС 110kV Рашка, повезане су те две трафостанице а истовремено 

демонтиран далековод од 35кV од ТС 110/35kV «Конарево» до ТС 35/10kV Ушће, тако да 

се сада Ушће напајања из ТС 35/10kV Ушће а преко далековода 35кV од Рашке. 

 

44..22..66..22..  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТИИ  ССИИССТТЕЕММАА  

Што се тиче далековода Рашка-Ушће он се не мора реконструисати јер ту снагу може 

да пренесе. Тај далековод је растерећен демонтажом далековода од Ушћа до 

Конарева, јер тиме су скинути и неки потрошачи. 

 

Садашње стање у систему је такво да одговара потребама насеља Ушће. Такође, на 

овом простору реконструкција електроенергетског система је изводљива.  

 

44..22..77..  ТТТТ  ИИННССТТААЛЛААЦЦИИЈЈАА  

ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕ  ССТТААЊЊЕЕ  

Телекомуникациона мрежа на подручју обухваћеном границама Плана детаљне 

регулације је изграђена у складу са евидентираним потребама и сагледавању 

десетогодишњих потреба 1981. године. Изграђеним капацитетом је обезбеђено 

покривање целог подручја у тренутку градње.  

 

Капацитетом и квалитетом потребе корисника се одавно немогу задовољити.  

 

Подручје обухваћено израдом Плана од телекомуникационих капацитета има: 

чворну телефонску централу капацитета 600 прикључака; 

приступну мрежу која има функцију повезивања корисника на телефонску централу. 

Реализована је кабловима са бакарним проводницима који су положени у ров 

димензија 0.8х0.4м док је разводна мрежа, према кућама претплатника, 

реализована надземним кабловима. Укупан капацитет ове мреже је 390 парица, по 

којима функционише 591 телефонски прикључак. Од наведеног броја је 461 

директних и 130 двојника; 

оптички оптички кабл дуж пруге Краљево-Рашка са рангом магистралног капацитета у 

телекомуникационој мрежи Србије. За повезивање централе у Ушћу на Краљево 

урађен је привод оптичког кабла од пруге преко моста до зграде у којој је 

смештена централа; 
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базна станица мобилне телефоније 064. 

 

ББ  УУ  ДД  УУ  ЋЋ  ЕЕ      СС  ТТ  АА  ЊЊ  ЕЕ  

Телекомуникације су у свету у последњој деценији доживеле велике промене: 

Технолошки скок се огледа кроз: 

дигитализацију фиксне мреже у свим сегментима, са вишеструко увећаним 

могућностима у брзини и количини информација које се могу пренети; 

масовну изградњу мрежа мобилне телефоније; 

експлозију нових сервиса које омогућава дигитализована мрежа; 

дерегулација у погледу укидања монопола и увођења конкуренције кроз давање 

лиценци већем броју оператера. 

 

Телеком Србија настоји да надокнади заостатак у овој области у што краћем 

временском периоду.  

 

У том циљу је предвиђена капитална изградња телекомуникационих објеката:  

монтажа нове дигиталне телефонске централе која ће имати капцитет који 

перспективно задовољава све потребе. Технолошки, централа припада 

савременим дигиталним централама, са могућношћу пружања свих сервиса који 

су тренутно доступни или се панира њихово увођење у мрежу Телекома; 

изградња нове приступне телекомуникационе, уз нешто шире границе него што је 

подручје Плана детаљне регулације Кованлук; 

изградња оптичког кабла према Студеници; 

монтажа дигиталног система преноса по оптичком каблу за повезивање централа 

Студеница, Савово, Мланча и Рудно. 

 

При урбанистичком планирању и уређењу подручја које је предмет Плана регулације, 

од суштинског значаја је дефинисање коридора за изградњу телекомуникационе 

инфраструктуре. Како телекомуникациони кабл треба да дође до сваког стамбеног и 

пословног објекта то значи да тај коридор мора постојати дуж свих саобраћајница, 

постојећих и будућих, укључујући и приступе самим објектима.  

 

У графичком прилогу су приказане трасе каблова дистрибутивне мреже 

 

За План су од значаја грађевински радови који ће бити извођени у поменутим 

коридорима. Они се састоје углавном у следећем: 

поменутим коридорима ће у ров димензија 0,8х0,4м бити положени дистрибутивни 

каблови са бакарним проводницима и ПЕ цеви 40мм у које ће касније моћи да се 

увлаче коаксијални или оптички каблови за широкопојасне телекомуникационе 

сервисе; 

на траси дистрибутивних каблова ће бити постављени изводни стубићи из којих ће 

кабловима разводне мреже бити прикључивани корисници: 

 

Пословни објекти: 

Изградња приводне канализације у оквиру локације објекта који се гради.  Она повезује 

све објекте уколико их има више. Реализује се ПВЦ цевима  50-110мм. На месту 

промене правца се постављају ревизиона окна минималних димензија 1.0х1.0х1.0м. 

Канализација служи за све телекомуникационе каблове и елиминише потребу 

накнадних прекопавања локације; 

Изградња прикључног ормана за телекомуникације у самом објекту орјентационих  

димензија 500х500х150мм који је повезан са приводном канализацијом, а у који се 

доводи са једне стране јавна мрежа Телекома, а са друге стране концентрација 

унутрашњих инсталација свих објеката на локацији. 
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За индивидуалне објекте: 

Код подземне разводне мреже постављање ПЕ цеви 40мм од изводног ормарића или 

коридора дистрибутивног кабла  до места на спољашњем делу објекта на које се 

доводи унутрашња инсталација објекта; 

Код надземне разводне мреже дуж улица се постављају бетонски  или дрвени стубови 

ивицама саобраћајница у јавној површини, а у приватном поседу у изузетним 

случајевима. 

 

Приликом пројектовања пословних објеката објекта мора се урадити посебан сепарат 

пројекта за њихово прикључење на телекомуникациону мрежу. За детаљније податке о 

местима прикључења на постојећу телекомуникациону инфраструктурау и детаљима 

за израду пројекта нужно је да се инвеститор обрати Телекому.  

 

Пројекат може радити лице са лиценцом за пројектовање телекомуникационих мрежа 

и система. Телеком треба да изврши преглед таквог пројекта. Извођење радова може 

водити лице лиценцом за извођење телекомуникационих мрежа и система.  

 

Телеком треба да изврши проверу квалитета изведених радова и мерење електричних 

параметара, како би се утврдило да ли су у складу са нормама ЗЈПТТ и међународне 

асоцијације ИТУ. 

 

Опрема која се специфицира у пројекту и уграђује, мора поседовати атест ЗЈПТТ. 

 

44..22..88..  ГГААССИИФФИИККААЦЦИИЈЈАА    

Гасификација за ово подручје у периоду планирања кроз ПГР Ушће нема плански 

основ. 

  

44..22..99..  ККААББЛЛООВВССККАА  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗИИЈЈАА    

Планом је предвиђена изградња кабловске телевизије, уз приложену одговарајућу 

документацију, као и претходне сагласности надлежних служби. 

  

55..  ММЕЕРРЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ИИ  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ  

Подручје обухваћено границама Плана је део јединствене урбане целине, па самим 

тим и интегралне животне средине.  

 

У погледу мера заштите и унапређења животне средине, као опште мере треба 

спровести смернице и услове заштите појединих области животне средине као што су 

пољопривреда, водопривреда, саобраћај, комунална инфраструктура, зеленило и др. 

 

Циљ ових мера јесте постизање уравнотежености природних и створених услова 

урбанизоване средине и самим тим остваривања квалитетније животне средине. 

  

66..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ВВААЗЗДДУУХХАА  

У циљу заштите ваздуха чије загађење највећим делом у сеоском насељима потиче од 

сточних стаја и ђубришта, индустријских извора као и из саобраћаја, неопходно је 

спровести све донете одлуке Општине и предузећа које се односе на заштиту ваздуха. 

повремено мерити карактеристичне загађиваче из саобраћаја (угљен диоксид, оксиди 

азота, формалдехид, олово) и повремено мерити «специфичне загађиваче» из 

енергетских, индустријских или других производних објеката који потенцијално 

угрожавају ваздух; 

извршити максимално озелењавање слободних површина, како јавних, тако и у 

двориштима индивидуалних објеката, првенствено сађењем дрвећа са крошњама 

ради заштите од прашине, буке, неугодних мириса итд.; 

за заштиту од издувних гасова, прашине и буке из саобраћаја приликом пројектовања 

и изградње саобраћајница предвидети заштитне дрвореде, евентуално и друге 

чврсте баријере; 
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приликом изградње нових или модернизације (реконструкције) постојећих производних 

погона који могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити 

прилагођавањем 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. 

 

77..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ВВООДДAA  

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања из индустријских и 

комуналних извора отпадних материја, неопходно је: 

редовно праћење исправности воде за пиће у насељеном месту Жича, уз доследну 

примену Закона о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача; 

изградити колекторе кишне канализације, које усмерити на постојеће водотоке, 

раздвојити фекалне од кишних вода и укључити у главни фекални колектор; 

употпунити водоводну и канализациону мрежу тамо где она не постоји и прикључити на 

њу сва домаћинства. Забранити коришћење септичких јама у зонама које су 

покривене канализационом мрежом и коришћење бунара за септичке јаме у 

зонама које су покривене водоводном мрежом; 

за заштиту вода (и од вода) такође је битно регулисати речне токове – Ратинска река; 

приликом изградње нових или модернизације (реконструкције) постојећих делатности 

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 села и спровести редовну контролу 

воде. 

 

88..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  ООДД  ЗЗААГГААЂЂЕЕЊЊАА  

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи 

загађивачи преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште. 

 

У циљу заштите од отпадака из комуналне средине битно је да се у складу са 

одговарајућим прописима затворе све «дивље» депоније чврстог материјала (шута, 

песка, кућног смећа и др.). 

 

Решавање одлагања и одношења комуналног отпада мора се планирати уз обавезну 

рециклажу смећа. Евакуацију отпадака вршити у складу са важећим прописима. 

 

99..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ  ООДД  УУГГРРООЖЖААВВААЊЊАА  ИИЗЗ  ООССТТААЛЛИИХХ  ИИЗЗВВООРРАА  ШШТТЕЕТТННИИХХ  УУТТИИЦЦААЈЈАА  

Заштиту од буке обезбедити одговарајућим распоредом стамбених и саобраћајница 

сходно прописима о дозвољеним нивоима буке у насељу. Да би се ово успешно 

провело потребна су повремена мерења буке у најугроженијим деловима села. 

 

Евидентирати све изворе јонизујућег зрачења, редовно их контролисати и обезбедити 

праћење радиоактивне контаминације животне средине. 

 

Због штетности електромагнетског зрачења у појасу ваздушних водова далековода, 

Планом се не предвиђа изградња објеката за боравак људи и домаћих животиња у 

зони од 15м од ваздушних водова обострано. 

 

Извести потребне санационе захвате у циљу регулисања, одвођења и снижења нивоа 

подземних вода, адекватно уређење терена са одговарајућом инфраструктуром, као 

и прилагођавања планирања даље градње постојећим природним условима терена. 

 

Посебну пажњу посветити озелењавању насеља (реконструкцији постојећег зеленила и 

његовој правилног дистрибуцији). Заштитно зеленило и зеленило површина спорта и 

рекреације, заједно са осталим категоријама зелених површина, као свеукупни фонд 

зеленила треба да има заштитну функцију у погледу прочишћавања ваздуха, смањења 
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екстремне температуре, заштите од ветра, гасова, прашине, подземних вода, еолске 

ерозије, буке, вибрација и других штетних утицаја. 

 

Правилном дистрибуцијом насељског зеленила чију кичму представља зеленило уз 

водотокове и међусобним повезивањем у систем зеленила, постићи ће се и веза са 

зеленилом ван изграђених површина. 

 

1100..  ММЕЕРРЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ООДД  ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТААРРННИИХХ  ННЕЕППООГГООДДАА  ИИ  РРААТТННИИХХ  РРААЗЗААРРААЊЊАА  

Мере заштите од елементарних и других већих непогода и просторно - плански услови 

од интереса за одбрану земље обрађују се у складу са: 

Законом о одбрани («Сл.гласник РС», бр. 45/91); 

Законом о заштити од пожара («Сл.гласник СРС», бр. 37/88); 

Правилником за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара («Сл.лист 

СФРЈ», бр. 30/91); 

Правилником о Изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за 

изградњу објеката у сеизмичким подручјима («Сл.лист СФРЈ», бр. 55/83) и неопходне 

просторне и грађевинско-техничке услове и мере заштите за подручје обухваћено 

границама Плана опште регулације, утврђене (су) у сарадњи са надлежним војним 

органом и Министарством одбране и уграђене у концепт плана. 

 

Од стране Министарства одбране – Сектора за грађевинско – урбанистичку делатност, 

Управе за уређење простора и инфраструктуру одбране, Управа за одбрану Краљева, 

донета је Одлука о утврђивању степена угрожености насељених места у општини 

Краљево, са реонима угрожености и одређеном врстом и обимом заштите у тим 

реонима, што служи  као основ за дефинисање услова изградње склоништа. 

 

Сви новоизграђени стамбени и стамбено-пословни објекти треба да имају изграђена 

двонаменска склоништа допунске или основне заштите у складу са важећим 

техничким нормативима за склоништа («Сл. лист СФРЈ», бр. 55/83). 

  

Од ограде војног комплекса обезбеђен је појас заштитне зоне у ширини од 50.0м. 

 

ББ..  ППЛЛААНН      ии    ППЛЛААННССККОО    РРЕЕШШЕЕЊЊЕЕ  

ООППИИСС  ГГРРААННИИЦЦЕЕ  ГГРРААЂЂЕЕВВИИННССККООГГ  РРЕЕООННАА    

 

Граница грађевинског реона утврђена је изузимањем површине водног и земљишта 

остале намене од укупне површине, којом је обухваћено изграђено и неизграђено 

земљиште.  

 

Грађевински реон подељен је на три целине и то у зони 1. као део катастарске општине 

Ушће, граница се поклапа се са границом Плана осим у делу где је заштитна зона у 

експлоатационом подручју. Друга и трећа целина се односе на зону 2. део 

катастарске општине Церје, где је изузета површина појаса железнице и војног 

комплекса, у осталом делу граница се поклапа са границом Плана.     

 

ООССННООВВННАА  ППЛЛААННИИРРААННАА  ННААММЕЕННАА  ППРРООССТТООРРАА  

       

На основу анализе природних и стечених услова, у складу са просторним и 

амбијенталним карактеристикама насеља, као и на основу потенцијала и ограничења, 

извршена је процена развојних могућности, на основу чега је одређен концепт Плана. 

У складу са постојећом изграђеношћу, коришћењем земљишта као и конфигурацијом 

терена, простор обухваћен границама Плана подељен је на три категорије земљишта. 
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 зе
м

љ
и

ш
т
е

    грађевинско       165 ха  65 ари              82% 

   водно        15 ха  87 ари              8% 

   остале намене        20 ха  58 ари             10% 

   

 укупно  

       

202 ха  10 ари 

 

 

Грађевинско земљиште представља највећи део Плана и чини организовану насељску 

целину, која је по одређеним специфичностима подељена на мање просторне 

јединице.  

 

Водно земљиште обухвата површину регулисаних водотокова реке Ибра, Студенице и 

Радуше. 

 

Земљиште остале намене чини површину заштитне зоне у експлоатационом подручју. 

Ова површина је изузета из грађевинског реона јер се налази изнад копова рудника где 

постоји опасност од слегања тла, те самим тим не постоји могућност за било какву 

изградњу.  

  

ББИИЛЛААННССИИ  ППЛЛААННИИРРААННИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА  ((ууккууппннаа  ппоовврршшииннаа  ии  ппоојјееддииннааччннее  ннааммееннее))  

 

Планиране намене површина 

План генералне регулације подељен је на две зоне и то по катастарским општинама, а 

у складу са наменом земљишта као и положајем одређеног, свака зона подељена је 

на блокове, који су дефинисани углавном  саобраћајницама и водотоковима.  

 

Организација простора дефинисана је саобраћајном инфраструктуром и 

регулативом, тако да је формирано више просторних целина састављених од блокова 

са утврђеним наменама: 

становање малих густина са делатностима; 

становање малих густина са елементима пољопривреде; 

становање средњих густина; 

становање средњих густина са делатностима; 

пословање; 

пословање са становањем; 

комуналне површине (појац и гробље); 

индустрија; 

спортски терени; 

здравство; 

школство; 

војни објекти; 

верски објекти; 

заштитна зона у експлоатационом подручју; 

заштитна зона водоснабдевања; 

заштитно зеленило. 
  

ББИИЛЛААННССИИ  ППЛЛААННИИРРААННИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА  
(укупна површина и појединачне намене, слободно и неизграђено земљиште, вода и остало) 

број. целине ц е л и н е  П о в р ш и н а 

1. У Ш Ћ Е 170.70 

2. Ц Е РЈ Е 21.44 

број блока Намена површина Површина (ha) 

   

1
.1

. 

Становање малих густина са делатностима 20.16 

Пословање  2.43 

Заштитно зеленило  1.18 

УКУПНО БЛОК 1.1. 23.77 

   1
.

2
. Становање малих густина са делатностима  3.69 

Становање малих густина са пољопривредом 16.54 
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Верски објекат 0.22 

Заштитно зеленило 3.92 

УКУПНО БЛОК 1.2. 24.37 

   

1
.3

. 
Здравство 0.36 

Школство 1.85 

Становање малих густина са делатностима  0.09 

Становање средњих густина са делатностима 4.55 

пословање са становањем 1.43 

индустрија 0.47 

Верски објекат 0.09 

Заштитно зеленило 0.85 

УКУПНО БЛОК 1.3. 9.69 

   

1
.4

. 

Становање малих густина са делатностима 14.57 

Становање малих густина са пољопривредом 4.77 

Пословање 0.81 

Заштитно зеленило  3.45 

УКУПНО БЛОК 1.4. 23.60 

   

1
.5

. 

Становање средњих густина 1.02 

Становање малих густина са делатностима  14.95 

Становање малих густина са пољопривредом 11.65 

Пословање  0.99 

Комуналне површине (гробље) 1.96 

Заштитно зеленило 3.04 

УКУПНО БЛОК 1.5. 33.61 

   

1
.6

. 

Становање средњих густина 0.52 

Становање малих густина са делатностима 8.84 

Становање малих густина са пољопривредом 3.83 

Пословање 0.05 

                                        Индустрија 4.08 

Заштитна зона у експлоатационом подручју 14.20 

Комуналне површине (пијац) 0.37 

Заштитна зона водоснабдевања 0.19 

Спортски терен 1.75 

Заштитно зеленило 3.46 

УКУПНО БЛОК 1.6. 37.29 

   

2
.1

. Становање малих густина са делатностима 9.31 

Војни објекат 0.52 

УКУПНО БЛОК 1.7. 11.61 

   

2
.2

. 

Становање малих густина са делатностима 6.14 

Индустрија 2.76 

Заштитно зеленило 0.72 

УКУПНО БЛОК 1.6. 9.62 

 

ЗОНА 1. – представља део катастарске општине Ушће и подељена је према претежној 

намени на 6 урбанистичких блокова, који обухватају изграђене и неизграђене 

површине. 

  

блок 1.1. обухвата површину десне обале реке Радуше  и реке Студенице, југоисточно 

до улице 7. Јула (стари пут за Баљевац) и наслања се на блок 1.3.  

 

Највећим делом ово је мешовито пољопривредно земљиште, малих густина 

становања, са окућницама и помоћним објектима на парцели, спонтано настале 

саобраћајне мреже. Планом је предвиђена трансформација овог дела насеља у 

урбано становање – становање малих густина са делатностима. На локацији између 

улице Ибарских рудара и Студенице, постојећа намена пословања је задржана у истој 



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА 

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: Дирекција за планирање и изградњу ‘’Краљево’’ април   2009. г. стр.  

 
31 

површини. На локацији се налази стругара у прилично лошем стању, предвиђена за 

реконструкцију, као и топлана која се због дотрајалости не задржава, већ је 

предвиђена изградња нове на истом месту. Површина уз Студеницу намењена је 

заштитном зеленилу.  

 

блок 1.2. обухвата површину између улице 7. Јула, Ибарске магистрале и леве обале 

Ибра до јужне границе Плана. 

То је углавном пољопривредно земљиште са релативно повољним условима за будућу 

стамбену градњу, обзиром на велике висинске разлике на кратким одстојањима. 

Планом је предвиђено да претежна намена у овом блоку буде становање малих 

густина са елементима пољопривреде, а у појасу уз улицу 7. јула и 27. новембра са 

делатностима. На простору леве обале Ибра, конфигурација терена не дозвољава 

изградњу, тако да је овај простор опредељен као заштитно зеленило, осим на локацији 

на самом врху брда, на једној заравни, где је предвиђена изградња верског објекта, 

што може да оплемени овај простор, као амбијентална целина повезана са језгром 

насеља, која би му можда дала нову идентификацију.  

 

блок 1.3. наслања се на блок 1.1. до улице 7. Јула , Ибарске магистрале и реке 

Студенице и Ибра и представља централни део насеља.  

 

Претежна планирана намена је становање средњих густина са делатностима и то уз 

примарну саобраћајницу на самом ушћу Студенице у Ибар, што представља једну од 

атрактивних локација за стамбени блок. Са ове локације планирано је измештање 

централних функција на локацију наспрам ове, између улице 7. јула и простора 

намењеног школству, што овај простор опредељује у пословно стамбену намену. 

Објекти који су лошег квалитета и дотрајали, не задржавају се, могућа је  

реконструкција и доградња, као  и изградња нових објеката. Површине које окружују 

претходно наведену локацију, уз улицу Ибарских рудара и 7. Јула предвиђене су као 

проширење колективног становања, намењене становању средњих густина са 

делатностима. Локације опредељене за школство и здравство остају у истој површини 

уз могућу реконструкцију и доградњу, а што се тиче здравствене станице могућа је и 

изградња новог објекта, збогдотрајалости и нефункционалности старог. Појас уз реку 

Студеницу и Ибар намењен је заштитном зеленилу.  

 

блок 1.4. обухвата површину између река, Радуше и Студенице, до јужне границе 

Плана 

 

На простору алувијалне речне равни је углавном мешовито пољопривредно земљиште, 

малих густина становања, са окућницама и помоћним објектима на парцели, 

спонтано настале саобраћајне мреже. Површина речне терасе,  изграђена је 

нерегуларном индивидуалном стамбеном изградњом, где је предвиђена 

реконструкција и регулација постојеће улице, као и реконструкција постојећих 

објеката уз  улицу, са ограниченом могућношћу нове градње. Овим Планом 

предвиђене су нове секундарне саобраћајнице, по дубини блока, које прихватају 

саобраћајна кретања и усмеравају их ка Студеничкој улици, новопланираним мостом 

на Студеници.  

 

Претежна намена је становање малих густина са делатностима. Површина на 

ободном делу Плана уз реку Студеницу планирана је за становање малих густина са 

елементима пољопривреде, а површине уз регулисане водотокове река намењене су 

заштитном зеленилу.  

 

блок 1.5. обухвата површину леве обалу Студенице, до потока Качебара и северо-

источне границе Плана. 

Простор на вишим деловима овог блока је пољопривредно земљиште са релативно 

повољним условима за будућу стамбену градњу, тако да је опредељен за становање 
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малих густина са елементима пољопривреде. На простору ширег појаса око 

Студеничке улице па до реке Студенице, углавном је мешовито пољопривредно 

земљиште, малих густина становања, са окућницама и помоћним објектима на 

парцели, спонтано настале саобраћајне мреже, осим дуж Студеничке улице где је 

заступљена породична стамбена градња. Планом је предвиђена трансформација 

овог дела насеља у урбано становање – становање малих густина са делатностима, 

комплементарних становању, могућа је реконструкција и доградња, као и изградња 

нових објеката. Простор између улице 6. Августа и Студенице је стара рударска 

колонија, где је заступљена колективна стамбена градња, са објектима П+2, старије 

градње и лошег квалитета. На овом простору намена је задржана у истој површини, уз 

реконструкцију и доградњу постојећих објеката, ако за то постоје услови, или изградњу 

нових. Планом је предвиђено да се ппостојеће гробље прошири и уреди, као и да се 

постојећа саобраћајница регулише и новопланираним мостом повеже са делом 

насеља на десној обали Студенице. Појас уз реку Студеницу намењен је заштитном 

зеленилу.  

 

блок 1.6. наслања се на блок 1.5. и обухвата простор леве обале Студенице до 

северне границе Плана. 

 

Овај блок је са највише различитих намена, опредељених у складу са наменом 

земљишта као и положајем одређеног. Простор који окружује стари рудник угља, а 

налази се изнад копова рудника, је ван грађевинског реона и углавном је 

пољопривредно земљиште, са малим бројем старих домаћинстава. Због слегања 

терена локација је неповољна за изградњу.  

 

Планом је предвиђено да ово буде заштитна зона у експлоатационом подручју, где је 

забрањена било каква изградња, а постојеће објекте је могуће санирати у циљу 

побољшања животних услова. Простор на коме је лоциран стари рудник угља 

задржава намену индустрије у истој површини, уз могућност реконструкције и санације 

постојећих објеката.  

 

Постојеће игралиште са пратећим садржајем задржава се у истој намени и 

површини, без могућности нове градње, обзиром да се налази на терену који обухвата 

постојеће копове рудника и ван је грађевинског реона. Могуће је реконструисати и 

санирати постојеће пратеће објекте. На простору између Студеничке улице и реке 

Студенице, на благој и добро осунчаној падини је мешовито пољопривредно 

земљиште, малих густина становања, са окућницама и помоћним објектима на 

парцели и баштама уз Студеницу.  

 

Планом је предвиђено становање малих густина са делатностима, а на ширем појасу 

уз Студеницу где терен није повољан за изградњу, предвиђено је заштитно зеленило уз 

могућност изградње отворених спортских терена. На мањем простору, који 

представља наставак површине колективног становања из блока 1.5. намена је 

задржана у истој површини, с тим што се постојећи објекти приземне спратности због 

лошег квалитета не задржавају.  

 

Лева обала Студенице на најужем делу до Студеничке улице предвиђена је као 

заштитно зеленило. Површина око постојећих бунара је заштићена, а постојећа пијаца 

је задржана са истом наменом у истој површини уз изградњу новог објекта. Простор 

северно од Студеничке улице, у граничном појасу Плана,  опредељено је као 

становање малих густина са елементима пољопривреде. Дуж Студеничке улице и 

Ибарске магистале планирана намена је становање малих густина са делатностима 

(трговина, услужне делатности, угоститељски објекти).  
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Локација између примарне саобраћајнице и Ибра, на  простору ушћа Студенице у 

Ибар планирана је за становање средњих густина са делатностима, а површина 

обале Ибра као заштитно зеленило. 

  

ЗОНА 2. – представља део катастарске општине Церје и подељена је према претежној 

намени на 2 урбанистичка блока, који обухватају изграђене и неизграђене површине. 

 

блок 2.1.  обухвата површину североисточно од пружног појаса до границе Плана. Када 

се сагледава постојеће стање види се да је површина изнад Ибарске магистрале 

мешовито пољопривредно земљиште, малих густина становања, са окућницама и 

помоћним објектима на парцели, са спонтано насталом саобраћајном мрежом. У 

прилогу број 5. планирана намена површина сагладавамо да будуће стање 

предвиђа становање малих густина са делатностима. До овакве измене дошло је због 

повећане концентрисаности насељености становништва у овом делу насеља Ушћа 

насталог природним размештајем на терену.  

 

У појасу између железничког појаса и пута налази се намена становања малих густина 

са делатностима која и у планираној намени остаје као таква. Сем ове намене у 

постојећем и планираном стању постоји локација предвиђена за специјалне намене – 

војни објекат, чија намена остаје као остало земљиште ван грађевинског реона. 

 

блок 2.2.  обухвата површину југозападно од пружног појаса до границе Плана. 

Сагледавањем постојећег стања, тј. намене предвиђене за мешовито пољопривредно 

земљиште, малих густина становања, са окућницама и помоћним објектима на 

парцели, са спонтано насталом саобраћајном мрежом планира се намена 

становања малих густина са делатностима.  

 

Сем ове намене задржана је и постојећа намена индустрије – дрвна прерада и као 

таква се предвиђа за даљи развој. 

  

ППООДДЕЕЛЛАА  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  ННАА  ЈЈААВВННОО  ИИ  ООССТТААЛЛОО  ГГРРААЂЂЕЕВВИИННССККОО  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТЕЕ    

Јавно  грађевинско земљиште  

 

Грађевински реон је Планом подељен на јавно грађевинско земљиште и остало 

грађевинско земљиште. За део територије општине који је предмет израде Плана, није 

донета Одлука СО Краљево о одређивању јавног грађевинског земљишта.  

 

Јавно грађевинско земљиште је земљиште у општој употреби, а односи се на јавне 

површине и објекте: 

Јавне саобраћајне површине 

Јавне функције и објекте 

Јавно зеленило 

Водопривредну инфраструктуру 

Енергетску и комуналну инфраструктуру 

 

На простору за који се ради овај План, јавно грађевинско земљиште обухвата: 

готово све саобраћајнице; 

земљиште потребно за изградњу новопланираних мостова; 

земљиште потребно за изградњу трасе магистралног пута до новог моста на Ибру, као 

и моста; 

регулацију река као и објекатаводопривредне инфраструктуре; 

земљиште намењено школству и здравству; 

спортски терен; 

земљиште намењено за уређење и проширење постојећег гробља; 

јавно зеленило   
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Остало грађевинско земљиште 

  

Остало грађевинско земљиште намењно је изградњи објеката појединачног интереса: 

породична стамбена градња; 

колективна стамбена градња; 

изградња пословних објеката и објеката за вршење делатности комлементарних 

становању; 

изградња економских објеката у оквиру пољопривредног домаћинства; 

изградња складишно-сервисних и производних објеката. 

 

Од укупне површине посматраног простора око 28 ха 94 ари земљишта је предвиђено 

као јавно грађевинско земљиште, а преостали део од око 173 ха 16 ара као остало 

грађевинско земљиште. 

 

ООББЈЈЕЕККТТИИ  ИИ  ММРРЕЕЖЖАА  ССААООББРРААЋЋААЈЈННЕЕ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ    

Основни концепт планираног саобраћајног решења проистекао је из постојећег 

саобраћајног решења, конфигурације терена и чињенице да на овом малом 

простору постоје три реке (река Ибар, Студеница и Радуша). 

 

Саобраћајно решење конципирано је на четири нивоа и то као:  

магистрални путни правац кроз насељено место; 

примарне саобраћајнице; 

секундарне саобраћајнице и  

локалне саобраћајнице. 

 

Магистрални пут Краљево – Рашка у планираном концепту саобраћаја предвиђен је да 

пређе на десну обалу реке Ибар и смести се на узаном делу између реке и 

железничке пруге Краљево-Скопље.  

 

Раскрсница испред новопланираног моста којим се овај магистрални пут одваја од 

примарне саобраћајне мреже насеља Ушће је у нивоу и омогућава прикључак самог 

насеља на два релативно блиска одстојања и то на северу код новопланираног моста 

и на јужном делу код већ постојећег челичног моста. 

 

Део трасе магистралног пута који пролази кроз подручје обухваћено Планом 

генералне регулаицје је у профилу 7.00 м коловоз са по пола метра банкине или 

тротоара са обе стране и третира се као магистрални правац који се поклапа са 

правцем градске саобраћајнице на територији плана. 

 

Примарна саобраћајна мрежа представља део трасе магистралног пута са леве 

обале Ибра од раскрснице за новопројектовани мост до старог челичног моста, као и 

путни правац Ушће-Студеница. 

 

Секундарни саобраћај приказан је у графичком прилогу Плану саобраћаја 

нивелације и осовинске регулације на листу бр. 5. и имао је циљ да повеже простор са 

леве и десне обале реке Студенице са три новопредвиђена моста на реци Студеници 

и једним мостом на реци Радуши. 

 

На овом истом прилогу дати су попречни профили свих категорија саобраћајница на 

подручју Ушћа.  

 

Такође су дате и коте нивелете и осовинска регулације у посебном прилогу. 

 

Делови саобраћајне мреже имају због конфигурације терена релативно велике 

падове односно успоне, али се профилима и елементима саобраћајнице као и 

трасом настојало да се ове негативности ублаже. 
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Мрежа локалног саобраћаја је такође дата  и представљена је са неколико улица које 

повезују објекте на релативно неприступачном терену са насељем у долини река. 

 

Већина саобраћајница има планиране тротоаре макар са једне стране и снабдевена 

је потребном инфраструктуром (водовод, канализација, атмосферска канализација) 

као и јавном расветом. 

 

На свим саобраћајницама потребно је настојати приликом реконструкције или 

изградње да се са једне стране уради дрворед са одговорајући аухтотоним врстама 

дрвећа прикладним за ово подручје. 

 

Стационарни саобраћај обзиром на величину насеља (око 2500 становника) не 

представља неки проблем у овом насељу али се кроз правила уређења и грађења 

препоручује решавање проблема паркирања приликом изградње нових објеката у 

оквиру парцела које служе за ту изградњу. 

 

У оквиру постојећих профила улице могуће је одредити једнострано паркирање кроз 

режим коришћења саобраћајница и хоризонтално и вертикално обележавање. 

 

Железнички саобраћај је у потпуности задржан истом трасом и неће претрпети било 

какве измене. 

 

Изградњом дела магистралног пута дуж десне обале реке Ибар и новог моста решио 

би се и изузетно велики проблем транзинтног саобраћаја кроз сам центар насеља а 

самим тим би се омогућило мирније одвијање локалног саобраћаја укључујући и 

бициклистички саобраћај који би се одвијао у оквиру постојећих профила улица, јер 

опет због малог броја становника нема реалних потреба за планирање посебних 

бициклистичких стаза у оквиру планираног саобраћаја. 

 

 

1.6. ППООДДЕЕЛЛАА  ННАА  ЗЗООННЕЕ  ИИЛЛИИ  ЦЦЕЕЛЛИИННЕЕ,,    ООППИИСС  ИИ  ККРРИИТТЕЕРРИИЈЈУУММИИ  ППООДДЕЕЛЛЕЕ  ССАА  ООППШШТТИИММ  

ППРРААВВИИЛЛИИММАА  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ППРРООССТТООРРАА  ИИ  ННААММЕЕННООММ  ППООВВРРШШИИННАА    

 

Планирано решење Плана Генералне регулације Ушћа засновано је на природним и 

стеченим условима. 

 

План Генералне регулације Ушћа подељен је на две урбанистичке зоне, а сама подела 

јке извршена према катастарским општинама, тако да имамо: 

 

зона 1. – катастарска општина Ушће; 

зона 2. -- катастарска општина Церје 

 

Предност поделе планиране територије на зоне је могућност лаке контроле 

програмских и просторних показатеља.  

 

ЗОНА 1. – део катастарске општине Ушће 

Граница територије зоне 1, коју треба истражити и уврстити у План насељеног места 

Ушће полази од тромеђе кат.парцела бр. 8544; 4162/1 и 4190 КО Ушће креће се према 

северу западном страном кат.парцеле бр. 8544, долази до тромеђе парцела 8544, 4194 

и 4195, сече пут и скреће према истоку јужном страном парцела 4101 и 4099 КО Ушће, 

па скреће према северу источном страном парцеле 4099 и долази до четворомеђе 

кат.парцела 4099, 4098, 4104 и 4103, затим скреће према истоку јужном страном 

кат.парцела 4103 и 4126/2, одакле скреће према северозападу источном страном 

парцеле 4126/2 и западном страном парцеле 4125 до пута 4115 сече пут до 

кат.парцеле бр. 4113 КО Ушће. Граница затим наставља северном страном пута 4115, 
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сече поток «Кочербара» па наставља северном страном пута 4118 до укрштања са 

путем 8541, сече га  па наставља северном страном истог пута, наставља и сече исти 

па долази до тромеђе парцела 8541, 3423/3 и 3418. Граница наставља јужном страном 

парцеле 3423/3 па скреће према северу западном страном парцела 3419 и 3423/1 и 

долази до тромеђе парцела 3423/1, 3439/1 и 3439/2, па скреће североисточно 

северном страном парцела 3439/2 и 3439/1, скреће према северу западном страном 

парцеле 3422 па северном страном исте парцеле и парцеле 2906/1 долази до 

тромеђе парцела 2906/1, 2905 и 2904 где скреће према северу западном страном 

парцеле 2904 и северозападном страном парцела 2914, 2829, 2830, 2831 и 2832 па 

долази до четворомеђе парцела 2832, 2833, 2885 и 2887. Граница даље наставља према 

југоистоку северним странама парцела 2832, 2828/3, 2827, 2820, 2819, 2818, долази до 

четворомеђе парцела 2817, 2818 и 2811 и 2806/1, наставља према северу границом 

парцеле 2811; 2812; 2813; долази до тромеђе кат.парцеле бр. 2813; 2814 и 2838, затим 

скреће према истоку јужном страном парцеле 2836, затим њеном источном страном 

креће се према северу, долази до тромеђе кат.парцеле бр. 2836; 2840 и 2839, па 

скреће према североистоку северним странама кат.парцела бр. 2839 и 2806/1 затим 

скреће североисточном страном кат.парцеле бр. 2806/1 и иде све до тромеђе 

кат.парцеле бр. 2806/1; 2786; 2785 и наставља према истоку северним странама 

кат.парцела бр. 2786; 2787 и 2791/1 долази до тромеђе кат.парцела бр. 2788; 2790/1 и 

2789, па скреће према северу западном страном кат.парцеле бр. 2789 до кат.парцеле 

бр. 2779 чијом јужном страном долази до пута бр. 8532 кога сече и наставља његовом 

северном страном до пута бр. 9018 наставља према истоку његовом северном 

страном до кат.парцеле бр. 2533/15 и чијом западном страном скреће према северу 

па скреће према истоку северним странама кат.парцела бр. 2533/15; 2533/12; 2533/11; 

2533/10; 2533/9; 2533/4; 2533/5; 2533/6; 2533/14; 2533/2; 2529/2 до пута бр. 2529/4 сече исти 

и наставља према истоку до средине реке Ибар која је уједно и граница између КО 

Ушће иКО Церје скреће према југу и наставља осовином реке Ибар, тј катастарском 

парцелом бр.8580 Ко Ушће, затим скреће према југоистоку улази у КО Ушће до 

кат.парцеле бр. 4992, скреће према западу њеном северном страном до тромеђе 

кат.парцеле бр. 4992; 4991; 4990/1. Граница даље наставља југоисточном страном 

кат.парцела бр. 4990/1; 4989 до парцеле бр. 4967, где скреће према југоистоку њеном 

источном страном до кат.парцеле бр. 4982 чијом северном страном долази до 

кат.парцеле бр. 4996, даље наставља западном страном исте парцеле па скреће 

према истоку јужном страном исте парцеле и кат.парцеле бр. 5002 и 5001 до 

четворомеђе кат.парцеле бр. 5000; 5001; 5011 и 5007. Граница даље скреће према југу 

западном страном кат.парцеле бр. 5007 до пута бр. 8554 чијом северном страном 

скреће према западу до четворомеђе кат.парцела бр. 8554; 4901; 4918/1 и 4921, даље 

наставља јужном страном пута бр. 4901 до пута бр. 4902 чијом такође јужном страном 

наставља, сече исти и долази до тромеђе кат.парцела бр. 4902; 4903 и 4904. Граница 

даље наставља према северу источном страном кат. парцела бр.4904, 4905 и 4906 до 

пута Ушће-Баљевац бр. 3537, затим скреће према западу јужном страном истог пута, 

па наставља јужном страном пута бр. 8685 до реке Радуше и скреће узводно уз реку 

Радушу до кат.парцеле бр. 4836 где прелази реку Радушу бр. 8578 и долази до 

кат.парцеле бр. 4798/6 чијом јужном страном и јужном кат.парцеле бр. 4798/2 скреће 

према западу до пута бр. 8552 чијом јужном страном наставља према западу до 

тромеђе кат.парцела бр. 4435; 4436 и 4440, наставља према западу јужном страном 

кат.парцела бр. 4435; 4434/4; 4434/3; 4434/2 и 4434/1, па затим скреће према северу 

југозападном страном кат.парцеле бр. 4434/1, долази до тромеђе кат.парцела бр. 

4429; 4428 и 4434/1, затим скреће према западу јужном страном кат.парцеле бр. 4429 и 

долази до пута бр. 4430 и наставља ка југозападу истим до пута бр. 8550 па даље 

истичном страном пута бр. 8550 до кат.парцеле бр. 4425/2. Граница даље наставља 

према југу источном страном кат.парцела бр. 4425/2; 4425/3; 4425/4; 4425/5; 4425/6; 

4424/2 и 4424/3 до пута бр. 8550 и његовом источном страном иде према југу до 

кат.парцеле бр. 4455 чијом источном страном наставља према југу до тромеђе 

кат.парцела бр. 4454; 4458 и 4459, где јужном страном кат.парцеле бр. 4458 скреће 

према западу до кат.парцеле бр. 4467 чијом источном страном скреће према југу, 
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даље наставља према југозападу обухватајући кат.парцеле бр. 4466; 4464; 4465; 4767 и 

4765 до пута бр. 8550 чијом западном страном наставља према северу до кат.парцеле 

бр. 4755. Граница даље наставља северном страном кат.парцеле бр. 4755 према 

западу до тромеђе кат.парцела бр. 4755; 4756/1 и 4476/1, па скреће према 

северозападу североисточном страном кат.парцела бр. 4756/1 и 4756/2 до реке 

Студенице бр. 8575, коју сече и долази до кат.парцеле бр. 4521/2 коју обухвата и њеном 

јужном страном и јужном страном кат.парцела бр. 4526 и 4524 стиже до пута бр. 8547 и 

обухватајући га скреће према североистоку до Трначкогпотока бр. 8577 кога сече и 

западном страном пута бр. 4364 стиже до пута Ивањица-Ушће бр. 8545. Граница даље 

наставља западном страном поменутог пута до кат.парцеле бр. 4168/19 који обухвата и 

скреће према северу западним странама кат.парцела бр. 4168/19 и 4168/16 до 

кат.парцеле бр. 4168/14 где скреће према западу јужним странама кат.парцела бр. 

4168/14 и 4168/13 обухвата и скреће према северу западним странама кат.парцела 

бр. 4168/13; 4168/12 и 4168/11 до кат.парцеле бр. 4168/10 чијом јужном страном скреће 

према западу и обухватајући је скреће према северу западном страном кат.парцела 

бр. 4168/10; 4168/8; 4168/6; 4168/5; 4168/4 и 4168/3 долази до пута бр. 8544 и стиже до 

полазне тачке описа границе. 

 

ЗОНА 2. – део катастарске општине Церје 

 

Граница територије зоне 2. коју треба истражити и уврстити у План насељеног места 

Ушће полази од осовине реке Ибар која је уједно и граница између КО Ушће и КО 

Церје и иде према истоку до све КО Ушће па прелази у КО Церје сече реку Ибар бр. 

3209/1, сече пругу Скопље – Лапово до кат.парцеле бр. 2497. Граница даље наставља 

према југу западном страном кат.парцеле бр. 2497/1, па јужном страном исте 

парцеле скреће према истоку до пута бр. 3158/3, сече исти и наставља југозападном 

страном кат.парцеле бр. 2702, силази до пруге Скопље-Лапово коју сече и силази 

према југу до реке Ибар. Десном страном реке Ибар бр. 3209/3 и иде према западу 

до пута бр. 3328, затим скреће према југоистоку до средине реке Ибар, па њеном 

осовином креће према северу до почетка описане границе зоне. 

 

Планом је предвиђено да се урбанистичке зоне поделе на блокове који ће у оквиру 

себе имати урбанистичке целине са истим правилима грађења. Организација 

простора дефинисана је саобраћајном инфраструктуром и урбанистичком 

регулативом, тако да у оквиру Плана имамо следеће намене: 

становање малих густина са делатностима; 

становање малих густина са елементима пољопривреде; 

становање средњих густина ; 

становање средњих густина са делатностима; 

пословање; 

пословање са становањем; 

комуналне површине (појац и гробље); 

индустрија; 

спортски терени; 

здравство; 

школство; 

војни објекти; 

верски објекти; 

заштитна зона у експлоатационом подручју; 

заштитна зона водоснабдевања; 

заштитно зеленило. 

 

Када је План Генералне регулације у питању, сама блоковска подела дефинисана 

претежним наменама и изграђеношћу омогућава велику предност у спровођењу 

контроле концепције плана и општих правила регулације, намене површина, биланса 

одређених намена.   
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ЗЗООННАА  11..  ––  ддееоо  ккааттаассттааррссккее  ооппшшттииннее  УУшшћћее  

 

Површина зоне1. износи 170 ха 81ара 31 м2 и подељена је према претежној намени на 

6 урбанистичка блока, који обухватају изграђене и неизграђене површине за која се 

утврђују правила регулације и дефинишу урбанистички параметри.   

  

блок 1.1 

површина блока: око 24 ха 09 ара 40м2; 

граница блока полази од будуће регулације реке Студенице, скреће ка југу, сече кп бр. 

8751/1 Ко Ушће, долази до улице Ибарских рудара кп бр.9021/1, па њеном 

осовином скреће према истоку, сече исти, скреће према југу, па источном 

страном кп бр.8800, 8802/2 и 8803/1 долази до тромеђе кп бр.8798, 8803/1 и 8103/2, 

скреће према западу северном страном кп бр. 8803/2, скреће према југу 

западним странама кп бр.8803/2, 8806/2, 8804/2, 8805/2, 8810/2, 8816/2, 8817/2, 8818, 

8821/2, 8822/2 и 8825/2 и долази до тромеђе кп бр.8825/1, 8825/2 и 8909/3, скреће ка 

истоку северном страном кп бр.8909/3, скреће ка југу источном страном кп бр.89/3, 

скреће према истоку јужном страном кп бр.8910/3 и долази до тромеђе кп бр.89/3, 

8909 и 8912/1, па скреће према југу западним странама кп бр.8912/1, 8916, 8917 и 

8918, и долази до тромеђе кп бр.8920, 8908 и 8918, скреће према истоку јужном 

страном кп бр.8918, долази до тромеђе кп бр.8918, 8920 и 8925/1, па скреће ка југу 

источним странама кп бр.8920, 8921, 8922 и 8924/1, долази до улице 7. јули кп 

бр.8532, сече исту, па њеном осовином иде југозападу, долази до пута кп бр.8885, 

па његовом осовином скреће ка западу, долази до корита реке Радуше, скреће 

према северозападу њеном десном страном будуће регулације, долази до реке 

Студенице, па такође њеном десном страном будуће регулације долази до полазне тачке 

описа; 

цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

у овом блоку претежна планирана намена је становање малих густина са 

делатностима, што представља измену у односу на постојећу намену где смо 

имали становање малих густина са пољопривредом. 

Сем ове постоји и површина која у постојећем стању представља пословање, 

стругару и као таква је у планираном стању задржана уз могућност изградње 

објеката пратећих садржаја и реконструкције постојеће.  

У овом делу блока постоји и топлана која ће се у наредном периоду 

реконструисати и осавременити, као таква ће се користити за топлификацију 

насеља Ушћа. Поред ове локације пословање је планирано уз улицу Ибарских 

рудара ка реци Радуши. 

У блоку 1.1 уз реку Студеницу и Радушу планирано је заштитно зеленило.  

 

блок 1.2. 

површина блока: око 24 ха 09 ара 40м2 

граница полази од тромеђе кп бр.4990/1, 4991и 4992 све КО Ушће, иде ка југоистоку 

југоисточном страном кп бр. 4990/1, 4989 до парцеле 4967, скреће према западу 

њеном северном страном до тромеђе кат.парцеле бр. 4992; 4991; 4990/1. Граница 

даље наставља југоисточном страном кат.парцела бр. 4990/1; 4989 до парцеле бр. 

4967, где скреће према југоистоку њеном источном страном до кат.парцеле бр. 

4982 чијом северном страном долази до кат.парцеле бр. 4996, даље наставља 

западном страном исте парцеле па скреће према истоку јужном страном исте 

парцеле и кат.парцеле бр. 5002 и 5001 до четворомеђе кат.парцеле бр. 5000; 5001; 

5011 и 5007. Граница даље скреће према југу западном страном кат.парцеле бр. 

5007 до пута бр. 8554 чијом северном страном скреће према западу до 

четворомеђе кат.парцела бр. 8554; 4901; 4918/1 и 4921, даље наставља јужном 

страном пута бр. 4901 до пута бр. 4902 чијом такође јужном страном наставља, 

сече исти и долази до тромеђе кат.парцела бр. 4902; 4903 и 4904. Граница даље 

наставља према северу источном страном кат. парцела бр.4904, 4905 и 4906 до 

пута Ушће-Баљевац бр. 3537, затим скреће према западу јужном страном истог 
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пута, па долази до тромеђе кп бр.4847, 8885 и 3537, скреће према југоистоку 

осовином улице 7. јули и долази до улице 23. новембар, па скреће према истоку 

осовином исте и долази до постојећег моста на реци Ибар, скреће према југу 

будућом регулацијом, затим обалом реке Ибар до почетне тачке описа; 

цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

претежну планирану намену у овом блоку представља становање малих густина са 

елементима пољопривреде чија је позиција у централном делу блока. Уз стари пут 

Баљевац-Ушће планирано становање малих густина са делатностима. Велику 

површину описаног блока 1.2 представља заштитно зеленило у оквиру кога је 

забрањена градња, сем на назначеној локацији за изградњу верског објекта – 

цркве, што је приказано на листу бр.6 "Подела на зоне и блокове са истим 

правилима грађења».    

 

блок 1.3. 

површина блока: око 10 ха 50 ара 32м2; 

граница полази од будуће реке Студенице, скреће према истоку, такође будућом 

регулацијом реке Студенице, сече улицу 23. новембар, те долази до ушћа реке 

Студенице и реке Ибар, скреће према југу будућом регулацијом реке Ибар, 

долази до постојећег моста на реци Ибар, иде ка југозападу осовином улице 23. 

новембар, враћа се ка југоистоку осовином улице 7. јули до двомеђе кп бр.8924/1 и 

8925/3, скреће према северу ослањајући се на претходно извршени опис блока 1.1 

до почетне тачке описа; 

цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

блок 1.3 у оквиру себе има више врста планираних намена, тако да представља 

најразноврснији блок када су намене у питању. Претежна планирана намена је 

становање средњих густина са делатностима и лоцирана је на ободним странама 

блока, ка старом путу Баљевац-Ушће, као и ка регулисаном току реке Ибар и ка 

заштитном зеленилу уз реку Студеницу. На локацији ушћа реке Студенице у Ибар 

предвиђена намена је индустрија која не загађује средину – еколошка. У  

централном делу блока 1.3 предвиђено је пословање са становањем, што ће 

омогућити могуће позиционирање пословних објеката и самом тим стварање 

градског језгра Ушћа. Површине које се граниче са блоком бр.1.1, а које су у 

постојећем стању намењене за школство и здравство као такве се задржавају сем 

што је омогућена њихова реконструкција и евентуална нова изградња. Велику 

површину описаног блока 1.3 представља заштитно зеленило у оквиру кога је 

забрањена градња, осим на локацији назначеној за изградњу верског објекта - 

цркве.  

 

блок 1.4. 

површина блока: око 24 ха 90 ара 31м2; 

граница полази од тромеђе кп бр.4479, 4756/2 и 8575 које су уједно и улазна тачка 

регулације реке Студенице, иде према југоистоку будућом регулацијом реке 

Студенице и долази до ушћа реке Студенице и Радуше, враћа се према југу левом 

страном будуће регулације реке Радуше, долази до КП бр.4798/6, па даље 

наставља већ датим описом границе Плана генералне регулације Ушћа и долази 

до почетне тачке описа; 

цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

претежну планирану намену у овом блоку представља становање малих густина са 

делатностима, док мањи део предвиђен је за становање малих густина са 

елементима пољопривреде. Осим ове намене планирано је пословање на мањој 

површини, као и заштитно зеленило уз реку Радушу Оваквим планирањем 

простора омогућено је ширење насељеног места и самим тим побољшање 
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услова становања и обављања делатности везане за пољопривреду. Уз реку 

Студеницу предвиђено је заштитно зеленило у коме је забрањена градња.    

 

блок 1.5. 

површина блока: око 33 ха 77 ара 85м2; 

граница полази од тромеђе КП бр.4521/1, 4521/2 и 8557, затим скреће према југозападу 

већ описаном границом Плана генералне регулације Ушћа, долази до тромеђе кп 

бр. 3423/3, 3408 и 3409, скреће према југоистику осовином пута кп бр.4541, прелази 

пут Ушће - Студеница кп бр.8533, па левом страном потока Качербар долази до 

улива у реку Студеницу, скреће према југозападу левом страном будуће 

регулације реке Студенице до почетне тачке описа; 

цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

претежну намену лоцирану у централном делу блока бр.1.5 представља становање 

средњих густина са делатностима. Од осталих планираних намена имамо 

следеће:  становање малих густина са елементима пољопривреде, пословање - 

конфекција Рудник, као планирану комуналну површину за проширење локалног 

гробља.  Уз реку Студеницу предвиђено је заштитно зеленило у коме је забрањена 

градња.    

 

блок 1.6. 

површина блока: око 39 ха 82 ара 75м2; 

граница почиње од тромеђе кп бр. 3423/3, 3408 и 3409, скреће према северозападу  

већ описаном границом Плана генералне регулације Ушћа, долази до реке Ибар, 

скреће према југу левом границом регулације реке Ибар, долази до ушћа реке 

Студенице и реке Ибар и скреће према западу левом страном будуће регулације 

реке Студенице и долази до улива потока Качербара уз реку Студеницу па се 

ослања на претходно извршени опис блока 1.5 до почетне тачке описа; 

цео блок не припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације, што је и приказано на листу бр. 6 "Подела на зоне и блокове 

са истим правилима грађења»; 

у оквиру планираног грађевинског реона претежно је планирано становање малих   

густина са делатностима и са елементима пољопривреде. На самом улазу у 

насеље, уз Ибарску магистралу постоји бензинска пумпа и објекат предузећа 

„Ауто-транспорт“, који задржавају исту намену. На локацији између пумпе и реке 

Ибар постоје објекти  старије градње, као и аутентична воденица, који су очувани и 

реконструкцијом и уређењем локације, оплеменио би се простор и представљао 

једну амбијенталну целину. На територији блока бр.1.6 смештена је и градска 

пијаца за коју је дата могућност проширења постојећих капацитета, као и заштитна 

зона водоснабдевања где су смештена два бунара и заштитна зона у 

експлоатационом подручју, као и пословање на мањој површини; 

ван планираног грађевинског реона предвиђене су наме не за зону у 

експлоатационом подручју, као зона спорта и рекреације.  

 

ЗЗООННАА  22..  ––  ддееоо  ккааттаассттааррссккее  ооппшшттииннее  ЦЦееррјјее  

Површина зоне 2. износи 31 ха 30 ара 52м2 и подељена је према претежној намени на 

2 урбанистичка блока, који обухватају изграђене и неизграђене површине за која се 

утврђују правила регулације и дефинишу урбанистички параметри.   

 

блок 2.1. 

површина блока: око 11 ха 60 ара 93м2; 

граница полази од тромеђе кп бр.2497/1, 3197/2 и 3211/9 све КО Церје, скреће према 

истоку границом већ описаног Плана генералне регулације Ушћа, долази до пута 

кп бр. 3385, скреће према северозападу границом поменутог пута и железничког 

појаса до почетне тачке описа; 
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цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

претежну намену у блоку бр.2.1 представља становање средњих густина са 

делатностима. Осим ове намене имамо и специјалну намену за војне намене. 
 

блок 2.2. 

површина блока: око 9 ха 98 ара 19м2; 

граница полази од тромеђе кп бр. 3293, 3295/1 и 3209/3 све КО Церје, затим северним 

странама кп бр.3295/1 и 3595/2, скреће према југоистоку границом железничког 

појаса и долази до описа Плана генералне регулације Ушћа, граница затим долази 

до преласка реке Студенице па скреће према северу десном страном будуће 

регулације реке Ибар, враћа се према истоку и границом описа Плана генералне 

регулације Ушћа долази до почетне тачке описа; 

цео блок припада планираном грађевинском реону предложеним овим Планом 

Генералне регулације; 

претежну намену у блоку бр.2.2 представља становање средњих густина са 

делатностима. Осим ове намене имамо и индустрију. 
 

 

ППРРААВВИИЛЛАА  ГГРРААЂЂЕЕЊЊАА  

Правила грађења објеката на грађевинским парцелама односе се на изградњу свих 

објеката, осим у делу за који је обавезна израда архитектонско-урбанистичког 

пројекта. 

 

Правила грађења из Плана, подједнако важе за објекте који се граде на осталом 

грађевинском земљишту, објекте од општег интереса и објекте за јавну употебу, као и 

за сву саобраћајну, комуналну и енергетску инфраструктуру. 

 

Правила грађења дефинисана су за одређе типичне целине унутар урбанистичких 

блокова. Свака целина дефинисана је оријентационим показатељима, условима и 

стандардима. Приликом утврђивања карактеристика појединих типова изграђености 

урбанистички стандарди су прилагођавани условима сваког типа изграђености 

површина, наслеђеним вредностима локације, рационалног коришћења земљишта. 

Регулација простора заснива се на систему елемената регулације: 

 

1. урбанистичким показатељима 

однос бруто развијене грађевинске површине објеката за становање и бруто развијене 

грађевинске површине објеката намењених делатностима; 

коефицијент изграђености, који представља однос бруто развијене грађевинске 

површине објеката и њему припадајуће површине земљишта које чине површине 

под зградама и слободне површине; 

степен искоришћености земљишта, који представља максимални степен изграђености 

парцеле и рачуна се као однос површина под објектима и њима припадајуће 

површине земљишта  

  

2. урбанистичким мрежама линија 

регулациона линија, осовинске линије саобраћајница, гранична линија блока, односно 

целине; 

 

3. правилима изградње 

постављање објекта, спратност објекта, висина објекта, паркирање; 
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11..77..  ППООДДЕЕЛЛАА  ННАА  ТТИИППИИЧЧННЕЕ  ЦЦЕЕЛЛИИННЕЕ  ССАА  ИИССТТИИММ  ППРРААВВИИЛЛИИММАА  ГГРРААЂЂЕЕЊЊАА    

 

Типичне целине за блок 1.1 

 

целина 1.1.а. 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.2; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 40%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцеле за слободностојеће 

стамбене објекте је 12м, двојне 16м (2x8м);  

 најмања грађевинска парцела, за слободностојеће објекте је 400 м2, за двојне 

објекте 400 м2 (2 x200 м2); 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 

 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу на  регулациону линију; 

 обавезна је израда урбанистичког пројекта за парцелацију и препарцелацију 

ради формираља грађевинских парцела.  

 

целина 1.1.е.  

 намена је пословање, тј. у конкретном случају су у питању стругара и постојећа 

топлана. Ово је целина са малом густином запослених. 

 

 Стругара 

 постојећа стругара је у веома лошем стању тако да је овим Планом дозвољена 

изградња      новог објекта; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 7.00м; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 бруто изграђена површина по радном месту 20.00 м2; 

 површина слободног простора по радном месту 15.00м2; 

 површина заједничких функција по радном месту 2.00 м2; 

 површина заштитног зеленила по радном месту мин. 10.00 м2; 

 површина паркинга по радном месту 3.00 м2; 

 

 урбанистички показатељи: 

 густина запослених до 80 зап/ха; 
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 бруто изграђена површина до 1600 м2/ха: 

 коефицијент изграђености 0.1: 

обавезна израда урбанистичког пројекта;  

 

 топлана  

 постојећа топлана је у веома лошем стању, тако да је потребно изградити нову, 

јер    реконструкција постојеће је неекономична и нерентабилна; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 7.00м; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 

целина 1.1.е.1.  

 намена је пословање (пословни објекти, магацински простор и производња);  

 целина је углавном неизграђена, осим на једној локацији где је започета 

изградња пословног и производног простора; 

 постојећи стамбени објекти са грађевинском дозволом се задржавају, без 

одобрења за изградњу могу се легализовати, ако нису у коридору планиране 

саобраћајнице; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.6; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 60%; 

 Максимална спратност ВП и ВП+1 за пословни део; 

 регулациону линију поставити на линију саобраћајнице, док грађевинску линију 

увући 5м у односу на  регулациону линију; 

 У оквиру пословних објеката могућа је изградња стамбеног простора у оквиру 

спратне етаже; 

 У оквиру целине могу се обављати делатности које не стварају буку и не загађују 

средину; 

 Локацијама које се налазе унутар блока, а немају излаз на јавни пут, обезбедити 

излаз на јавни пут минималне ширине 5.0м и градити по условима из плана; 

 Обавезно паркирање у оквиру грађевинске парцеле, број паркинг места 

ускладити са општинском Одлуком; 

 Препоручује се израда урбанистичког пројекта за парцелију и препарцелацију; 

 

 целина 1.1.z. 

 планирана намена је заштитно зеленило; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње и искључиво је намењена 

заштитном зеленилу; 

 

 Типичне целине за блок 1.2 

 

целина 1.2.а. 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1,5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 
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 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 

 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.2.b. 

 намена је становање малих густина са елементима пољопривреде; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената; 

 густина становања "g" : 10-50 ст/ха; 

 однос становања и делатности : 85-90% стамбене површине према 15-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености само за стамбене објекте "i" : 1.0; 

 степен искоришћености земљишта само за стамбене објекте  "к" : до 30%; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 слободна површина треба да износи око 90.00м2/ст.; 

 у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са 

стамбеном и економским делом дворишта; 

 када је у питању стамбено двориште могућа је организација пољопривредне 

производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства; 

 изградња мини фарма није дозвољена; 

 економско двориште се не може градити уз улицу, већ у дубини парцеле; 

 стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте (летња 

кухиња, гаража); 

 економско двориште садржи: гаражу или настрешницу за паркирање 

пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних 

производа, објекте за смештај стоке (само оне које се користе за потребе 

домаћинства) и мање објекте за прераду пољопривредних производа. Улаз у 

економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 
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 у оквиру окућнице могу се налазити и воћњак и повртњак, али они не могу бити 

са уличне стране парцеле; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања површина грађевинске парцеле 800.00м2 , 600 м2 за мешовита 

домаћинства и 400м2 за непољопривредна домаћинства; 

 најмања дозвољена ширина фронта грађевинске парцеле 15.00м;  

 минимална удаљеност објеката 4.0м;  

 минимална удаљеност породичног стамбеног објеката од бочне међе суседне 

парцеле је 15м, односно друге бочне међе 25м;  

 удаљеност стамбеног и економског објекта (стајом и сличним објектима) мора 

бити испоштована у складу са Законом;   

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.2.zv. 

 планирана намена је заштитно зеленило; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње, сем локације предвиђене 

за изградњу верског објекта - цркве; 

 

обавезна разрада локације за изградњу верског објекта кроз израду урбанистичког  

пројекта и конкурсног решења.  

 

целина 1.2.z.1.  

 планирана намена, као и постојећа,  је парк;  

 могућа реконструкција и уређење парка, како би се постојећи простор уредио 

и оплеменио;  

 осим  изградње стаза и неког урбаног елемента који је компатибилан намени 

ове површине (спомен обележје, чесма, фонтана), на овој површини је 

забрањена било каква градња; 

 

 За блок бр.1.2 може се издати Акт о урбанистичким условима директно из овог 

Плана.  

 

 Типичне целине за блок 1.3 

 

целина 1.3.а 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећег објекта у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину;  

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА 

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: Дирекција за планирање и изградњу ‘’Краљево’’ април   2009. г. стр.  

 
46 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 

 потребно је обезбедити 1.1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске 

парцеле објекта ( у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – 

гараже); 

 

целина 1.3.d 

 намена је пословање са становањем; 

 на овој површини постоје објекти који су и новијег и старијег датума градње, 

тако да је дата могућност изградње новог објекта, али што не искључује 

реконструкцију и  доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и 

габарита до Планом дозвољених коефицијената. На овој локацији планира се 

измештање објеката: апотеке, месне заједнице, поште и банке из целине 1.3.cd; 

 густина становања "g" : 150-200 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 10-50% стамбене површине према 90-50% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 2.2; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 70%; 

 максимална дозвољена спратност П+3; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 12.50м;  

 у пословном простору могу се обављати компатибилне делатности са 

становањем, односно не могу се обављати делатности које на било који начин 

угрожавају околину;  

 на истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више 

објеката који чине грађевинску целину, стамбено-пословни блок или фазну 

изградњу; 

 најмања грађевинска парцела је 600м2; 

 минимална удањеност објеката је половина висине вишег објекта, односно не 

сме бити мања од 6.0м;  

 минимална удањеност основног габарита објекта од бочне међе суседне 

парцеле је минимум 3.0м; 

 потребно је обезбедити 0.7 паркинг место по постојећем стану и 1 паркинг 

место по новом стану; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију за нову 

изградњу увући 5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 

целина 1.3.cd. 

 намена је становање средњих густина са делатностима; 

 на овој површини постоје објекти који су и новијег и старијег датума градње, 

тако да је дата могућност изградње новог објекта, али што не искључује 

реконструкцију и  доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и 

габарита до Планом дозвоњених коефицијената; 

 густина становања "g" : 80-250 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 60-80% стамбене површине према 40-20% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 2.2; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 70%; 

 максимална дозвољена спратност П+3; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 12.50м; 
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 на истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више 

објеката који чине грађевинску целину; 

 најмања грађевинска парцела је 600м2; 

 минимална удањеност објеката је половина висине вишег објекта, односно не 

сме бити мања од 6.0м;  

 минимална удањеност основног габарита објекта од бочне међе суседне 

парцеле је минимум 3.0м; 

 потребно је обезбедити 0.7 паркинг место по постојећем стану и 1 паркинг 

место по новом стану; 

 нова изградња треба да оплемени простор и да га архитектонски у 

урбанистички обликује; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију за нову 

изградњу увући 5м у односу  на  регулациону линију; 

 

целина 1.3.cd.1. 

 изграђена целина унутар блока, пословним и стамбеним објектом; 

 постојећа и планирана намена је становање средњих густина са пословањем; 

  у оквиру целине налази се појединачни заштићен објекат са припадајућом 

парцелом ( објекат старе школе у којем је пословни простор МЗ Ушће); 

 вишепородични стамбени објекат је новијег датума градње спратности П+4; 

 на локацији је дата могућност обнове и реконструкције (по условима Завода за 

заштиту споменика културе из Краљева, за заштићен објекат); 

 

целина 1.3.g 

 постојећа и планирана намена је школство – основна и средња школа и дечја 

заштита - вртић; 

 

 основна и средња школа 

 планирана намена је школство – основна и средња школа и  дечја заштита - 

вртић;  

 максимална дозвољена спратност П+2; 

 коефицијент изграђености "i" : 0.45; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 15%; 

 локација је дефинисана као јавно земљиште са конкретном наменом; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 паркирање према нормативу за утврђивање паркинг места - ЈДП 

(Југословенско друштво за путеве) према саобраћајној студији Краљева из маја 

2005. године која предвиђа за централне делатности следеће: 

 

               норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације 

 

садржај или тип објекта 1 паркинг место на: 

основна и средња школа 1 учионица 

 

целина 1.3.f. 

постојећа и планирана намена је здравство-дом здравља; 

 максимална дозвољена спратност П+2; 

 коефицијент изграђености "i" : 0.35; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 15%; 

 локација је дефинисана као јавно земљиште са конкретном наменом; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 паркирање према нормативу за утврђивање паркинг места - ЈДП 

(Југословенско друштво за путеве) предвиђа за централне делатности следеће: 
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o норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације 
 

садржај или тип објекта 1 паркинг место на: 

 

дом  здравља 

50м2  

нето етажне 

површине 

 

целина 1.3.i. 

 изграђена целина унутарпостојећа и планирана намена је индустрија – 

фабрика за производњу сокова и сирћета, паковање истих, прераду биља и 

флаширање воде ; 

 објекати су већином новијег датума градње, тако да је дата могућност и 

реконструкције и санације у циљу осавремењавања или побољшања услова 

рада; 

 ово је целина са великом густином запослених. 

 максимална дозвољена спратност ВП+1; 

 

целина 1.3.z.v. 

 планирана намена је заштитно зеленило; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње осим на локацији 

предвиђеној за изградњу верског објекта цркве; 

 

обавезна разрада локације за изградњу верског објекта кроз израду Урбанистичког  

пројекта  

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.3.z. 

 планирана намена је заштитно зеленило; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње; 

 

Типичне целине за блок 1.4 

 

целина 1.4.а 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1,5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 

 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 
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 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

       

целина 1.4.b 

 намена је становање малих густина са елементима пољопривреде; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената; 

 густина становања "g" : 10-50 ст/ха; 

 однос становања и делатности : 85-90% стамбене површине према 15-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености само за стамбене објекте "i" : 1.0; 

 степен искоришћености земљишта само за стамбене објекте  "к" : до 30%; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 слободна површина треба да износи око 90.00м2/ст.; 

 у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са 

стамбеном и економским делом дворишта; 

 када је у питању стамбено двориште могућа је организација пољопривредне 

производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства; 

 изградња мини фарма није дозвољена; 

 економско двориште се не може градити уз улицу, већ у дубини парцеле; 

 стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте (летња 

кухиња, гаража); 

 економско двориште садржи: гаражу или настрешницу за паркирање 

пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних 

производа, објекте за смештај стоке (само оне које се користе за потребе 

домаћинства) и мање објекте за прераду пољопривредних производа. Улаз у 

економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 

 у оквиру окућнице могу се налазити и воћњак и повртњак, али они не могу бити 

са уличне стране парцеле; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања површина грађевинске парцеле 800.00м2 , 600 м2 за мешовита 

домаћинства и 400м2 за непољопривредна домаћинства; 

 најмања дозвољена ширина фронта грађевинске парцеле 15.00м;  

 минимална удаљеност објеката 4.0м;  

 минимална удаљеност породичног стамбеног објеката од бочне међе суседне 

парцеле је 15м, односно друге бочне међе 25м;  

 удаљеност стамбеног и економског објекта (стајом и сличним објектима) мора 

бити испоштована у складу са Законом;   
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 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.4.е. 

 намена је пословање (пословни објекти, магацински простор и производња);  

 целина је углавном неизграђена, осим на једној локацији где је изграђен објекат 

пословног и производног простора; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.6; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 60%; 

 Максимална спратност ВП и ВП+1 за пословни део; 

 регулациону линију поставити на линију саобраћајнице, док грађевинску линију 

увући 5м у односу на  регулациону линију; 

 У оквиру целине могу се обављати делатности које не стварају буку и не загађују 

средину; 

 Локацијама које се налазе унутар блока, а немају излаз на јавни пут, обезбедити 

излаз на јавни пут минималне ширине 5.0м и градити по условима из плана; 

 Обавезно паркирање у оквиру грађевинске парцеле, број паркинг места 

ускладити са општинском Одлуком; 

 Препоручује се израда урбанистичког пројекта за парцелију и препарцелацију; 

 

целина 1.4.z. 

 планирана намена је заштитно зеленило; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње, сем на површини на којој је 

обавезна разрада локације кроз израду урбанистичког  пројекта "заштитно 

зеленило са отвореним спортским теренима"; 

 

За блок бр.1.4 може се издати Акт о урбанистичким условима директно из овог Плана.  

 

Типичне целине за блок 1.5 

 

целина 1.5.а. 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1,5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 

 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 
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 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

       

целина 1.5.b. 

 намена је становање малих густина са елементима пољопривреде; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената; 

 густина становања "g" : 10-50 ст/ха; 

 однос становања и делатности : 85-90% стамбене површине према 15-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености само за стамбене објекте "i" : 1.0; 

 степен искоришћености земљишта само за стамбене објекте  "к" : до 30%; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 слободна површина треба да износи око 90.00м2/ст.; 

 у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са 

стамбеном и економским делом дворишта; 

 када је у питању стамбено двориште могућа је организација пољопривредне 

производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства; 

 изградња мини фарма није дозвољена; 

 економско двориште се не може градити уз улицу, већ у дубини парцеле; 

 стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте (летња 

кухиња, гаража); 

 економско двориште садржи: гаражу или настрешницу за паркирање 

пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних 

производа, објекте за смештај стоке (само оне које се користе за потребе 

домаћинства) и мање објекте за прераду пољопривредних производа. Улаз у 

економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 

 у оквиру окућнице могу се налазити и воћњак и повртњак, али они не могу бити 

са уличне стране парцеле; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања површина грађевинске парцеле 800.00м2 , 600 м2 за мешовита 

домаћинства и 400м2 за непољопривредна домаћинства; 

 најмања дозвољена ширина фронта грађевинске парцеле 15.00м;  

 минимална удаљеност објеката 4.0м;  

 минимална удаљеност породичног стамбеног објеката од бочне међе суседне 

парцеле је 15м, односно друге бочне међе 25м;  

 удаљеност стамбеног и економског објекта (стајом и сличним објектима) мора 

бити испоштована у складу са Законом;   
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 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.5.c. 

 постојећа и планирана намена је становање средњих густина – вишепородично 

становање; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње у руинираном 

стању, тако да је планирана изградња нових објеката без могућности 

реконструкције и  доградње постојећих објеката; 

 густина становања "g" : 80-250 ст/ха; 

 однос становања и делатности : 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.8; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+3; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 12.50м; 

 слободна површина треба да износи око 28.00м2/ст.; 

 потребно је обезбедити 1.1 паркинг место по стану; 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 15.00м;  

 изградња пасажа је обавезна у ширини минимум 3.00м која треба да обезбеди 

прилаз унутрашњим деловима блока и планираним пешашким 

комуникацијама; 

 најмања површина грађевинске парцеле 600.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 изузетно, ако се здруживањем више катастарских парцела-препарцелацијом 

не може постићи прописана минимална површина грађевинске парцеле или 

препарцелација није могућа, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта 

могућа је толеранција 10%, тако што ће се прописани урбанистички параметри 

смањити односно увећати за 10% - степен искоришћености и коефицијент 

изграђености; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и     изградњи, тако да се може издати извод из плана ради 

добијања одобрења за изградњу. 

 

целина 1.5.к. 

 намена је комунална површина - гробље; 

 Планом генералне регулације је предвиђено је да се постојеће гробље 

прошири до границе Планом описане, тако да се предвиђа да ће површина и 

локација новопланираног гробља у дугорочнијем периоду задовољити потребе 

насеља Ушћа; 

 

обавезна разрада локације за доградњу гробља кроз израду План детаљне 

регулације.  

 

целина 1.5.е. 

 намена је пословање, тј. у конкретном случају је текстилна конфекција "Рудник" 

и као таква се задржава . Ово је целина са великом густином запослених. 

 постојећа конфекција је тренутно у фази реновирања 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 7м; 
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 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 бруто изграђена површина по радном месту 12 м2; 

 површина слободног простора по радном месту 15 м2; 

 површина заједничких функција по радном месту 15 м2; 

 површина заштитног зеленила по радном месту мин. 20 м2; 

 површина паркинга по радном месту 3 м2; 

 

 урбанистички показатељи: 

 густина запослених до 110 зап/ха; 

 бруто изграђена површина до 1500 м2/ха: 

 коефицијент изграђености 0.2;  

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 10%; 

 

целина 1.5. z 

 планирана намена је заштитно зеленило; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње; 

 

За блок бр.1.5 може се издати Акт о урбанистичким условима директно из овог Плана, 

осим за целину 1.5.к. (комунална површина – гробље) .  

 

Типичне целине за блок 1.6 

 

целина 1.6.а 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1,5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 

 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 
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 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.6.b 

 намена је становање малих густина са елементима пољопривреде; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената; 

 густина становања "g" : 10-50 ст/ха; 

 однос становања и делатности : 85-90% стамбене површине према 15-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености само за стамбене објекте "i" : 1.0; 

 степен искоришћености земљишта само за стамбене објекте  "к" : до 30%; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 слободна површина треба да износи око 90.00м2/ст.; 

 у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са 

стамбеном и економским делом дворишта; 

 када је у питању стамбено двориште могућа је организација пољопривредне 

производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства; 

 изградња мини фарма није дозвољена; 

 економско двориште се не може градити уз улицу, већ у дубини парцеле; 

 стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте (летња 

кухиња, гаража); 

 економско двориште садржи: гаражу или настрешницу за паркирање 

пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних 

производа, објекте за смештај стоке (само оне које се користе за потребе 

домаћинства) и мање објекте за прераду пољопривредних производа. Улаз у 

економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 

 у оквиру окућнице могу се налазити и воћњак и повртњак, али они не могу бити 

са уличне стране парцеле; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања површина грађевинске парцеле 800.00м2 , 600 м2 за мешовита 

домаћинства и 400м2 за непољопривредна домаћинства; 

 најмања дозвољена ширина фронта грађевинске парцеле 15.00м;  

 минимална удаљеност објеката 4.0м;  

 минимална удаљеност породичног стамбеног објеката од бочне међе суседне 

парцеле је 15м, односно друге бочне међе 25м;  

 удаљеност стамбеног и економског објекта (стајом и сличним објектима) мора 

бити испоштована у складу са Законом;   

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 1.6. d. 

 намена је пословање са становањем малих густина; 

 на локацији су објекти старијег датума градње (већина 1883 год.) у прилично 

очуваном стању; 
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 ово су објекти –вредности градитељског наслеђа, којима би требало да се 

заштити аутентичност, визуелни простор и просторно урбанистички амбијент; 

 на локацији је дата могућност обнове реконструкције и доградње уз мишљење и 

евентуалне услове Завода за заштиту споменика културе у Краљеву 

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос пословања и становања: 60-80% површине за делатности према 40-20% 

стамбене површине;  

 коефицијент изграђености "i" : 1.2; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк односно до коте највишег слемена 

на локацији; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута; 

 нова изградња треба да оплемени простор и да га архитектонски у 

урбанистички обликује (у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе из 

Краљева; 

 водопривредни објекат –јаз као и аутентична воденица наовој локацији остају 

као такви, уз евентуалну реконструкцију, као део ове целине; 

 најмања површина грађевинске парцеле400м2; 

 

            Обавезна израда Урбанистичког пројекта, као урбанистићко-архитектонско 

решење, који би обухватио целу локацију како би се простор најадекватније решио.  

 

целина 1.6.c. 

 постојећа и планирана намена је становање средњих густина – вишепородично 

становање; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње у руинираном 

стању, тако да је планирана изградња нових објеката без могућности 

реконструкције и  доградње постојећих објеката; 

 густина становања "g" : 80-250 ст/ха; 

 однос становања и делатности : 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.8; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+3; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 12.50м; 

 слободна површина треба да износи око 28.00м2/ст.; 

 потребно је обезбедити 1.1 паркинг место по стану; 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 15.00м;  

 изградња пасажа је обавезна у ширини минимум 3.00м која треба да обезбеди 

прилаз унутрашњим деловима блока и планираним пешашким 

комуникацијама; 

 најмања површина грађевинске парцеле 600.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 изузетно, ако се здруживањем више катастарских парцела-препарцелацијом 

не може постићи прописана минимална површина грађевинске парцеле или 

препарцелација није могућа, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта 

могућа је толеранција 10%, тако што ће се прописани урбанистички параметри 

смањити односно увећати за 10% - степен искоришћености и коефицијент 

изграђености; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и     изградњи, тако да се може издати извод из плана ради 

добијања одобрења за изградњу. 



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋА 

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: Дирекција за планирање и изградњу ‘’Краљево’’ април   2009. г. стр.  

 
56 

 

целина 1.6.е. 

 постојећа и планирана намена је пословање (постојећа локација предузећа 

„Аутотранспорт“); 

 максимална спратност П+1; 

 на истој грађевинској парцели могућа је доградња и реконструкција постојећег 

објекта; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.6; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 40%; 

 минимална удаљеност основног габарита објекта од бочне међне суседне 

парцеле је минимум 3.0м; 

 

целина 1.6.е.1. 

 постојећа и планирана намена је пословање са угоститељско-трговачким 

објектом; 

 максимална спратност П+1+Пк; 

 изграђени објекат се задржава уз могућност реконструкције и доградње или 

изградње сасвим новог објекта до планиране спратности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1.0; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 обавезна израда Урбанистичког пројекта за парцелацију и препарцелацију 

ради формирања грађевинских парцела; 

 

целина 1.6.pi. 

 постојећа и планирана намена је комунална површина - пијаца; 

 постојећа пијаца је у лошем стању, тако да се као таква неће задржати, већ се 

планира изградња затворене тржне пијаце у оквиру које се сем простора 

опремљеног пијачним тезгама планирају и пратећи садржаји пијачне управе; 

 максимална дозвољена спратност ВП; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 6.50м; 

 

Обавезна разрада целине1.6.pi кроз План детаљне регулације " Пијаца ". 

 

целина 1.6.i. 

 постојећа и планирана намена је индустрија – руднички копови; 

 на овој локацији није дозвољена градња, с тим да је дата могућност 

реконструкције и санације у циљу осавремењавања или побољшања услова 

рада; 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 7.00м; 

 бруто изграђена површина по радном месту 12.00 м2; 

 површина слободног простора по радном месту 15.00 м2; 

 површина заједничких функција по радном месту 15.00 м2; 

 површина заштитног зеленила по радном месту мин. 20.00 м2; 

 површина паркинга по радном месту 3.00 м2; 

 

 урбанистички показатељи: 

 густина  запослених до 110 зап/ха; 

 бруто изграђена површина до 1500 м2/ха: 

 коефицијент изграђености 0.2;  

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 10%; 

 

целина 1.6.z. 

 планирана намена је заштитно зеленило; 
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 на овој површини је забрањена свака врста градње, сем на површини на којој је 

обавезна разрада локације кроз израду урбанистичког  пројекта "заштитно 

зеленило са отвореним спортским теренима", као и на локацији у близини 

објекта «Аутотранспорта», објекат за потребе Српског православног 

Манастира Студеница ради обављања редовне делатности манастира. 

 

целина 1.6.bp. 

 постојећа и планирана намена је бензинска пумпа; 

 локација је реализована, изграђена је бензинска пумпа са продајним 

простором, паркинзима и зеленом површином; 

 у оквиру блока нема никакве нове изградње;  

 

целина 1.6.s. 

 планирана намена је спорт и рекреација; 

 целина 1.6.s  се налази ван грађевинског реона; 

 у овом случају предвиђа се задржавање фудбалског терена уз могућу 

реконструкцију, с тим што је дозвољена изградња објекта пратећег садржаја 

следећих показатеља: 

 *максимална дозвољена спратност П+Пк; 

 *максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 6.00м; 

 

целина 1.6.p. 

 планирана намена је заштитна зона у експлоатационом подручју; 

 целина 1.6.p се налази ван грађевинског реона; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње; 

 омогућено је староседеоцима који имају домаћинства у овој целини да своје 

објекте санирају у циљу осавремењавања или побољшања животних услова. 

 

целина 1.6.v. 

 постојећа и планирана намена је заштитна зона водоснабдевања; 

 у оквиру зоне постоје два бунара која се требају заштити; 

 на овој површини је забрањена свака врста градње; 

 

За блок бр.1.6 може се издати Акт о урбанистичким условима директно из овог Плана. 

 

Типичне целине за блок 2.1 

 

целина 2.1.а. 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1,5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 
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 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 

 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

       
целина 2.1.h. 

 ова целина представља специјалну намену – војни објекат; 

 

За блок бр.2.1 може се издати Акт о урбанистичким условима директно из овог Плана, 

осим за целину 2.1.h. 

 

Типичне целине за блок 2.2 

 

целина 2.2.а 

 намена је становање малих густина са делатностима; 

 постојећи објекти у блоку су већином старијег датума градње, тако да је дата 

могућност изградње новог објекта, али што не искључује реконструкцију и  

доградњу постојећих објеката у циљу повећања спратности и габарита до 

Планом дозвољених коефицијената;  

 густина становања "g" : 50-100 ст/ха; 

 однос становања и делатности: 80-90% стамбене површине према 20-10% 

површине за делатности; 

 коефицијент изграђености "i" : 1,5; 

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 50%; 

 максимална дозвољена спратност П+1+Пк; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 9.00м; 

 за паркирање возила за сопствене потребе, власници објекта, по правилу 

обезбеђују простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута ( у 

оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели – гараже); 

 простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита стамбеног 

објекта или: 

 на грађевинској парцели може се изградити пословни простор у посебним 

објектима до мах 60м2 корисне површине;  

 у оквиру целине не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују 

средину; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5м у односу  на  регулациону линију; 
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 најмања дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 10.00м, 

двојних објеката 16.00 (два по 8.00) и објеката у непрекинутом низу 5.00м; 

 ширина приватног пролаза за парцеле које немају пристип јавном путу не може 

бити мања од 2.50м; 

 најмања површина грађевинске парцеле 300.00м2, двојног објекта је 400.00м2 

(две по 200.00м2), објеката у непрекинутом низу 150.00м2, полуатријумских 

објеката 130.00м2 и објеката у прекинутом низу 200.00м2; 

 грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом здруживањем 

неколико катастарских парцела према планираној изграђености, што се 

решава израдом Урбанистичког пројекта; 

 остала правила грађења дата су у кроз Правилник о општим условима о 

парцелацији и изградњи, тако да се може издати извод из плана ради добијања 

одобрења за изградњу.    

 

целина 2.2.i. 

 постојећа и планирана намена је индустрија – фабрика за израду производњу 

паркета; 

 објекат у добром стању, тако да је дата могућност и реконструкције и санације 

у циљу осавремењавања или побољшања услова рада; 

 ово је целина са великом густином запослених. 

 максимална дозвољена спратност П+1; 

 максимална висина новог објекта, тј. растојање од нулте коте објекта до коте 

слемена износи 7.00м; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију; 

 бруто изграђена површина по радном месту 12.00 м2; 

 површина слободног простора по радном месту 15.00 м2; 

 површина заједничких функција по радном месту 15.00 м2; 

 површина заштитног зеленила по радном месту мин. 20.00 м2; 

 површина паркинга по радном месту 3.00 м2; 

 

 урбанистички показатељи: 

 густина запослених до 110 зап/ха; 

 бруто изграђена површина до 1500 м2/ха: 

 коефицијент изграђености 0.3;  

 степен искоришћености земљишта  "к" : до 15%; 

 регулациону линију поставити на линију тротоара, док грађевинску линију увући 

5.00м у односу  на  регулациону линију. 

 

За блок бр.2.2 може се издати Акт о урбанистичким условима директно из овог Плана. 

 

1.8. ПРАВИЛА, УСЛОВИ  И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА 

 

Усвајањем Плана генералне регулације Ушће добија се један од  основних 

докумената Просторног плана Општине Краљево који је у фази израде. Овај документ 

треба да прати серија прописа и Одлука Скупштине општине о реализацији Плана 

генералне регулације Ушће. Прописи и одлуке за изградњу и уређење простора 

грађевинског подручја насељеног места Ушћа треба да се базирају на следећим 

општим смерницама: 

 

Изградња насеља и објеката може се вршити само на земљишту које је планом и 

границама датим у плану, утврђено као грађевинско земљиште. 

Изградња објеката се може вршити искључиво на основу плана и по условима 

прописаним   планом, на основу техничке документације и одобрења за изградњу, 

издатих од органа или организација надлежних за услове урбанизма; 
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Изградња објеката у свим целинама предвиђеним по Плану генералне регулације 

Ушће може се вршити на основу Планова детаљне регулације и урбанистичких 

пројеката, односно директно из плана за прецизиране зоне; 

До момента израде одговарајућих планова за ове просторе и Одлуке СО Краљево који 

детаљно регулишу начин изградње на овим просторима, забрањује се свака 

изградња, а земљиште се може првенствено користити за пољопривредне намене;   

Уколико на просторима, за које није донет урбанистички план постоји наслеђена 

намена, супротна намени земљишта датој у Плану генералне регулације Ушће, не 

може се дозволити даља изградња и ширење ове намене, већ само текуће 

одржавање објеката до момента израде и реализације Планова детаљне 

регулације и урбанистичких пројеката за ове површине; 

У случају да на просторима, за које још није донет урбанистички план, постоји било 

каква наслеђена изградња која није супротна намени одређеној у Плану генералне 

регулације Ушће, даља изградња и проширење ових објеката, не могу се дозволити 

до израде урбанистичких планова и комплетног сагледавања могућности уклапања 

нове изградње. Код ових објеката могу се одобравати, до израде одговарајуђег 

документа, само најнужнија одржавања у циљу обезбеђивања техничких и 

хигијенских услова; 

На свим просторима намењеним за изградњу, до момента израде регулационих 

планова и урбанистичких пројеката, као и прописа СО Краљево који детаљно 

регулишу начин изградње и уређења ових површина у складу са Планом генералне 

регулације Ушће, може се дозвољавати изградња само оних објеката који служе 

одбрани, као и неопходних инфраструктурних система, односно задовољавање 

општег интереса; 

На просторима који, на основу плана, нису утврђени као грађевинско земљиште, не 

може се дозволити никаква изградња супротне предвиђеној намени, осим објеката 

инфраструктуре, односно објеката који служе одбрани; 

на површинама, које су по овом плану предвиђене као заштићено земљиште, не може 

се дозволити лоцирање привремених објеката чија је намена супротна намени 

датој у Плану, осим објеката инфраструктуре, тј. објеката који служе одбрани; 
 

1.9. ОБЈЕКТИ И МРЕЖЕ ЕНЕРГЕТСКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Водовод и канализација 

У складу са планираним саобраћајним решењем планирана је потпуно нова мрежа 

водовода 0100 примарна и то дуж свих улица. 

 

Ова мрежа ће бити прикључена на постојећи систем водоснабдевања насеља Ушћа и 

радиће се етапно како то буде планирано средњорочним Програмом уређивања 

грађевинског земљишта. 

 

Основни принцип постављања мрежа је да се цеви постављају у левој коловозној траци 

да би осовина улице била ослобођена за потребе фекалне канализације. 

 

Цеви поставити на прописаној дубини имајући у виду климатску зону које се налази 

Ушће а од полиетилентских цеви (ТПЕ) а постојеће цеви од другог материјала 

предвидети за замену.  

 

Канализација је пројектована дуж свих саобраћајница и то осовином саобраћајница 

као примарна пречника 0250 и усмерена је ка пречистачу отпадних вода који се 

налази између магистралног пута Краљево – Рашка и реке Ибар а ван граница плана. 

 

Овај градски пречистач обзиром на величину насеља и близину реке Ибар би требало 

да буде урађен са одређеним предтретманом као и третманом отпадних вода које ће 

као пречишћене бити упуштене у реку Ибар. 

Где год је то могуће, а на већини простора који покрива План генералне регулације то 

јесте, канализација ће природним падом ићи до пречистача.  
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Где то није могуће употребиће се системи за препумпавање.  

 

Водоводна и канализациона мрежа дати су у графичком прилогу бр. 7. у плану мреже 

и објекти инфраструктуре. 

 
 

1.10.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УШЋЕ  

  

План генералне регулације Ушће, обавезно се разрађује плановима детаљне 

регулације и урбанистичким пројектима чијој се изради приступа на основу програма 

изградње и развоја насеља. 

 

Планови детаљне регулације се раде за делове зоне, односно за цео или део 

урбанистичког блок, а урбанистички пројекти за појединачне локације у оквиру блока. 

Када се ради о посебно значајном локацијама (мостови, верски објекти - црква, 

пословни центри, заштитно зеленило са отвореним спортским теренима) обавезна је 

израда урбанистичког пројекта, како би се детаљније одредили урбанистичко- технички 

услови пројектовања и изградње. 

 

Израда урбанистичке документације треба да обезбеди систематску и етапну 

реализацију Плана генералне регулације Ушће. 

 

Урбанистичку разраду Плана генералне регулације Ушће вршити према следећим 

групама урбанистичких докумената: 

  

предвиђена израда планова детаљне регулације за делове у којима је измењена 

структура и  форма у односу на Генерални урбанистички план Ушћа до 2000. 

године: 

 план детаљне регулације " Пијаца " (део урб. блока 1.3 , део урб. блока 1.6 и део 

регулисаног тока реке Студенице); 

 план детаљне регулације " Гробље "(део урб. блока 1.5); 

 и све примарне и секундарне градске саобраћајнице за које је потребно 

решавати имовинске односе; 

   

* када се користи појам "део урбанистичком блока", подразумева се јасно 

дефинисана површина приказана у графичком делу Плана генералне регулације 

Ушће, прилогу бр.6 – Подела на зоне и блокове са истим правилима грађења.   

 

1. Предвиђена израда урбанистичко – архитектонског конкурса за следеће локације: 

                        

 конкурс за цркву (локација се налази у  урб. блоку 1.2 и 1.3); 

 конкурс за мост за обилазницу (локација се налази на граници зоне 1 и 2, од 

преласка реке Ибар из КО Ушћа у КО Церје ); 

2. У границама Измене плана генералне регулације Ушће осим претходно наведених 

целина на свим осталим целинама могуће је издавање Акта о урбанистичким 

условима директно из Плана.  
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ЦЦ..          
ДД  ОО  КК  УУ  ММ  ЕЕ  НН  ТТ  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  АА    

 

 

 

 

 


