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                               У В О Д 
 
Израда Плана детаљне регулације за проширење гробља у Матарушкој Бањи, за 

простор у описаним границама, од важности је, као плански предуслов за развој и уређење 
овог простора у складу са поставкама и наменом утврђеном Планом генералне регулације 

насељеног места Матарушка Бања – гробље и као претежна намена шуме и пољопривреда. 

Границу простора чије се уређење и изградња утврђује Планом детаљне регулације 
чини:  

 
Границом плана обухваћен је простор величине око 8.50 хектара. 

На концепт плана утицаo је и сам положај предметног простора. 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 
Правни основ: 

  
 Закона о планирању и изградњи (''Службени Галасник РС'' бр.47/03); 

 Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 

урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид 

(''Службени Гласник РС'', бр.12/04); 
 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'' бр. 

135/04); 

 Програма Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' за 2008. годину, 

којим је планирана израда Плана детаљне регулације за проширење гробља у 

Матарушкој Бањи; 
 Закон о сахрањивању и гробљима   

 

Плански основ: 
 

 План генералне регулације насељеног места Матарушка Бања. бр.350-79/2005-V 

од 22.12.2006. године; 

 Програм за израду урбанистичког плана за проширење гробља у Матарушкој 

Бањи на кп бр. 997, 999, 1000, 1794/1, делови 972, 998, 1001/3 и 1015/1 све КО 
Матеруге (Одлука о приступању изради плана бр. 1120/09, дана 29.05.2009.); 

 Анализи изграђености  на бази снимања на терену и ажурирања катастарских 

подлога од стране Агенције за геодетске услуге “GEOΣSIGMA” из Краљева; 
 
 

1.2. ОБУХВАТ  ПЛАНА 

 

 Подручје плана: које захвата План детаљне регулације проширења 

гробља у Матарушкој Бањи, припада територији града Краљева и обухвата катастарске 
парцеле из КО Матаруге. 

Граница плана, одређена је на основу ПГР-а насељеног места  Матарушка 
Бања, као и анализом терена, изграђености и приступа локацији, тако да је граница, у 

односу на границу из ПГР-а, нешто измењена.   
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План детаљне регулације проширења гробља у Матарушкој Бањи захвата 

проширену локацију постојећег гробља у Матарушкој Бањи и обухвата следеће катастарске 
парцеле у К.о. Матаруге : целе к.п. бр. 1011, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1048, 1047/2, 1794/2, 

998, 999, 1000, 1001/3, 997, 1021/1, 1022 и делове кат. парцела бр. 1775, 1783, 1784, 
1794/1, 1031, 972, 1015/1 и 1021/2, а у следећим мерама и границама и то : 

 

 -граница полази од тромеђе кат. парцела бр. 1783 (пут), 1047/2 и 1047/4 
све у К.о. Матаруге и иде у правцу југа границом између кат. парцела бр. 1047/2 и 

1047/4, где долази до тромеђе к.п. бр. 1047/2, 1047/4 и 1031 К.о. Матаруге, где 
скреће у лево  и наставља у правцу истока преко к.п. бр. 1031 К.о. Матаруге, 

делимично је обухватајући, где долази до четворомеђе к.п. бр. 1031, 1021/1, 1022 и 
1015/1 К.о. Матаруге, где граница благо скреће у десно и наставља у правцу југа и 

долази до тромеђе к.п. бр. 1022, 1015/1 и 1021/2, где граница скреће у десно и 

наставља у правцу запада границом између к.п. бр. 1021/2 са једне стране и 1021/1 
и 1022 (које обухвата) са друге стране и долази до новопрокопаног пута за гробље, 

где на граници пута скреће под правим углом у лево и наставља у правцу југа 
источном границом новопрокопаног пута, обухватајући део к.п. бр. 1021/2 К.о. 

Матаруге и долази до границе између к.п. бр. 1021/2 и 1015/1 К.о. Матаруге и 

наставља према југу источном границом новог пута, обухватајући део к.п. бр. 
1015/1 преко које је прокопан нови пут и долази до места где нови пут прелази 

преко потока ''Гробљанац'', где граница скреће у десно и наставља правцем запада 
преко к.п. бр. 1015/1 секући наведену парцелу и долази до пута који носи ознаку 

к.п. бр. 1794/1 К.о. Матаруге, пресеца наведену парцелу и наставља даље истим 
правцем преко к.п. бр. 972, секући напред наведену парцелу и обухватајући њен 

северни део, где граница долази до границе између к.п. бр. 972 и 996/3 К.о. 

Матаруге, где граница скреће под правим углом у десно и наставља у правцу 
североистока границом између к.п. бр. 972 са једне стране и 996/2, 996/3 и 996/4 са 

друге стране, где долази до тромеђе к.п. бр. 972, 997 и 996/2, где скреће под 
правим углом у лево и наставља у правцу северозапада границом између кат. 

Парцела бр. 997, 999, 1000 (које обухвата) са једне стране и 996/2 и 995/2 са друге 

стране, где граница скреће под правим углом у десно и наставља у правцу 
североистока границом између к.п. бр. 1000 са једне стране и к.п. бр. 1002 и 1005 

са друге стране и долази до тромеђе кат. Парцела бр. 1000, 1005 и 1001/1 К.о. 
Матаруге, где скреће у десно у правцу југа границом између к.п. бр. 1000 (коју 

обухвата) са једне стране и к.п. бр. 1001/1 и 1001/2 К.о. Матаруге (које обилази) са 

друге стране и долази до тромеђе к.п. бр. 1000, 1001/1 и 1005 и наставља у правцу 
истока северном границом кат. парцеле бр. 1000, 1001/3 и 1794/2 (које обухвата), 

где долази до тромеђе кат. парцела бр. 1794/2, 1011 и 1013/1 К.о. Матаруге, где 
скреће под правим углом у лево и наставља у правцу севера границом између к.п. 

бр.1013/1, 1013/2 (које обухвата) са једне стране и к.п. бр. 1011 са друге стране и 
долази до тромеђе к.п. бр. 1011, 1013/2 и 1784 (асфалтирани пут), где граница 

наставља у истом правцу, сече асфалтни пут (к.п. бр. 1784), где долази до северне 

границе наведеног пута, где скреће под правим углом у десно и наставља у правцу 
истока северном границом асфалтног пута, обухватајући делове к.п. бр. 1775, 1783 

и 1784 К.о. Матаруге, где преко пута, односно северно од тромеђе к.п. бр. 1783 
(пут), 1047/2 и 1047/4 К.о.Матаруге, граница скреће под правим углом у десно и 

наставља према југу, секући асфелтни пут (к.п. бр. 1783), долази на почетну тачку 

и затвара површину од око 8. 44 62 ха.    
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Статус земљишта: Земљиште у граници плана је државна својина. Основни статус 

земљишта у граници плана је: 
 

- Грађевинско земљиште, односно градско грађевинско земљиште, проглашено 
Одлуком о грађевинском земљишту (''Сл. Лист општине Краљево'', бр.9/81; 1/87 и 

16/87); 

- Планирано јавно грађевинско земљиште;  
- Остало грађевинско земљиште; 

 
      Власништво: 

- државна својина; 
- право коришћења: општина Краљево, правна и физичка лица; 

- приватна својина; 

  
Стечене урбанистичке обавезе:  

У границама Плана детаљне регулације за проширење гробља у Матарушкој Бањи 
не постоје стечене урбанистичке обавезе. 
 
Извод из Плана генералне регулације насењеног места Матарушка Бања: 

 Гробље и површина планирана за проширење у Матарушкој Бањи, налази се у 

рубном делу, на јужној граници  у урбанистичкој зони 1. у урбанистичком блоку 1.15. а 
припада типичној целини Г.  

 Укупна површина  је 8 ха 44 ари и 62 м². Већим делом се налази ван грађевинског 

реона. 
 Простор, којим је обухваћен План захвата три типичне целине ТЦ5, ТЦ7 и Г. ТЦ5 -

нaseqa niskog stanovawa u Mataru{koj Bawi, ТЦ7 -рuralno stanovawe и 

Г шуме. 

 
 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

    
На основу фактичког стања изграђености у граници Плана детаљне регулације 

утврђен је карактер простора, као и индекс изграђености и степен искоришћености 

простора.   
Анализом изграђености, приступа локацији и висинском представом терена, простор 

који је Планом генералне регулације Матарушка Бања предвиђен за проширење гробља 
није могуће у потпуности искористити, тако да је тај простор планиран на суседним 

парцелама на којима је иначе започето непланско проширење гробља. Овим планом би се 

спречилосадашње непланско проширење и уредило постојеће гробље.  
 У граници Плана, осим површине постојећег гробља, претежна намена је 

пољопривреда и површине под шумом, док је на мањој површини становање малих густина 
и становање са пољопривредом.  

- Укупна површина подручја плана је око               8 ха   44 ари и 62 м² 
- Површина постојећег гробља је око                     1 ха и 45 ари 

- Површина постојећег становања је око                          88 ари и 35 м² 

- Површина постојеће шуме је око                          4 ха и 13 ари  
- Површина постојећих ливада је око                                84 ара и 50 м² 
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2.2. РЕЖИМ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

  
Режим коришћења земљишта, а у складу са утврђеним корисничким статусом, који је 

условљен потребама за рационалним коришћењем простора, садржи планска решења и 
концепт организације који предвиђа: 

- проширење  и уређење постојећег гробља; 

- уклањање објеката чија је намена у супротности са дугорочним планираним                  
концептом, а који се налазе у појасу регулације; 

- нову изградњу на делу простора где је планирано уклањање постојећих, дотрајалих 
објеката, са функционалним обједињавањем у изграђену саобраћајну матрицу са 

грађевинском дозволом; 
- реконструкција и доградња постојећих објеката доброг квалитета; 

- изградња нових саобраћајница, реконструкција и проширење постојећих 

саобраћајница (формираних према потребама), како би се поправила посебна саобраћајна 
матрица. 

--  ииззггррааддњњаа  ннооввее  ииннффрраассттррууккттууррее  ии  ррееккооннссттррууккцциијјаа  ппооссттоојјеећћее;;  
 

 

 

2.3. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ  
 

На подручју описане границе Плана детаљне регулације за прoширeњe гробља у 

Матарушкoj Бањи, предвиђено је јавно и остало грађевинско земљиште.  
 

2.3.1. Јавно грађевинско земљиште: 
 

Јавно грађевинско земљиште обухвата приступну саобраћајницу, унутрашње 
саобраћајнице, паркинг простор, земљиште унутар ограде потребно за изградњу 

проширења гробља, заштитни простор-зелени појас, простор предвиђен за изградњу 

капеле са потребним пратећим садржајима (продаја свећa, цвећa, погребне опреме, као и 
јавни санитарни чвор).  

Укупна површина јавног грађевинског земљишта је око 4 ха 48 ари и 11 м²  
 

Постојеће јавно грађевинско земљиште 

На подручју Плана детаљне регулације нема проглашеног јавног грађевинског 
земљишта 

 
Планирано јавно грађевинско земљиште 

 
У складу са наменом земљишта као и положајем, већи део простора за који се ради 

План припада јавном земљишту.  

Планирано јавно земљиште представља приступну саобраћајницу, унутрашње 
саобраћајнице, паркинг простор, земљиште унутар ограде потребно за изградњу 

проширења гробља, заштитни простор-зелени појас, простор предвиђен за изградњу 
капеле са потребним пратећим садржајима.  

Планиране јавне површине у границама Плана су за следеће намене: 

- постојеће гробље површине око 1 ха и 45 ари; 
- проширени део гробља- простор за сахрањивање површине око 1 ха и 41 ар; 

- површина за капелу  око 2 ара; 
- заштитно зеленило површине око 50 ари;  



  ПЛАН    ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ 
за проширење гробља у Матарушкој Бањи на кп 997, 999, 1000, 1794/1 и делоови 972, 998, 1001/3 и 1015/1 КО Матаруге   

ДИРЕКЦИЈА  ЗА  ПЛАНИРАЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ   “КРАЉЕВО” Септембар   2009.  године страна  11 

 

- саобраћајнице са паркинг простором површине око 92 ара и 60 м²  

 
Остало грађевинско земљиште 

 
Остало грађевинско земљиште обухвата сво остало земљиште намењено за 

изградњу објеката у складу са планом, као и изграђено земљиште објектима који нису у 

супротности са одредбама Плана.  
На осталом грађевинском земљишту могу се градити само објекти који су планом 

предвиђени, а што се односи на намену , спратност и остале урбанистичке показатеље. 
Највећом површином је обухваћен   простор који представља породично становање 

тј. Становање малих густина са делатностима и највећом површином су обухваћене шуме.  
 

 
 

33..      ББЛЛООККООВВИИ  ИИ  ЦЦЕЕЛЛИИННЕЕ  ООДДРРЕЕЂЂЕЕННЕЕ  ППЛЛААННООММ 
 

Подручје Плана обухвата изграђене и неизграђене површине груписане у блокове у 
оквиру клојих су формиране урбанистичко просторне целине, за које се утврђују правила 

регулације и дефинишу урбанистички параметри.  

Површина плана је подељена на три блока у оквиру којих су целине као основне 
просторне јединице са истим правилима грађења. Блокови су дефинисани природним 

границама, саобраћајницама, границама кат. парцела, према специфичном начину 
коришћења простора.  

Блок А представља површину која обухвата постојеће гробље  и површину 

планирану за проширење гробља са ободним заштитним зеленилом.  
Ова површина обухвата простор површине око 3 ха 51 ар и 17 м².  

Блок Б представља површину постојеће шуме која је обухваћена Планом због 

приступне саобраћајнице и површине је око 3 ха 99 ари и 10 м².   

Блок В обухвата породично становање и површине је око 94 ара и 29 м².   

 
Правила грађења садрже све услове који се односе на изградњу објеката, која су 

дефинисана у оквиру блока, односно целине из Плана, према специфичностима и 
потребама блока, односно целине. 

 

    Блок А се  састоји из садржаја унутар ограде за потребе изградње објекта гробља 

(капела, интерне саобраћајнице, простор за сахрањивање, заштитни појас) и постојећег 

гробља, саобраћајница и постојеће шуме као заштитно зеленило. 
 

1. Објекат гробља се састоји из постојећег гробља, капеле приземне спратности, 

простора за сахрањивање и интерних саобраћајница и стаза и заштитног зеленог 
појаса. 

А1 Постојеће гробље са споменицима и породичним гробницама остаје како 

јесте, с тим што је потребно урадити уређење, предвидети зелене површине и 

шетне стазе. Приликом ових интервенција потребно је извршити консултацију са 

Заводом за заштиту споменика културе.  Целина је површине око 38 ари и 84 м².   

 А2 Постојеће гробље са простором за изградњу капеле, која се налази у 

централном делу гробља површине око 200 м². На овом простору је већ започета 
изградња објекта капеле, габарита од 80 м², која је већим делом приземне 

спратности, осим  једним делом објекта, где је  урађен подрум у површини од 25 

м², као помоћна просторија, тако што је искоришћен нагиб терена. Испред капеле 
је потребно саградити надкривен простор за потребе обављања обреда, колико 

простор то дозвољава, због специфичности терена.  
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Трем градити на армирано-бетонским или дрвеним стубовима на одговарајућим 

распонима, а у складу са наменом објекта. За кровни покривач предвидети цреп.   
Слободне површине у оквиру простора за изградњу капеле предвиђене су да се 

поплочају и оплемене одговарајућим зеленилом и осветљењем. Урбанистички 
параметри (степен искоришћености и коефицијент изграђености) нису рачунати 

због специфичности објекта. 

Простор постојећег гробља са споменицима и породичним гробницама остаје како 
јесте, с тим што је потребно урадити уређење. Целина је површине око 95 ари и 85 

м².   

А3  Простор за сахрањивање је укупне површине око 1 ха 40 ари и 75 м² и 

налази се унутар ограде гробља и састоји се из гробних поља која су груписана у 

оквиру сектора,  зеленог појаса и стаза. На проширеном делу гробља планирани су 
сектори са укупно 1652 гробна места. 

Гробна поља се постављају тако да минималан размак између поља буде 0,5м, а 
стазе тако да се на свака два реда поља постави стаза ширине мин. 0,9м. Систем 

пешачких стаза и уређења на овом делу дат је у оквиру плана као једно од могућих 
решења. Зеленило чини око 30% простора за сахрањивање и треба му посветити 

посебну пажњу. У овај проценат улази и постојећа шума која је као таква и 

задржана, с тим што је потребно уредити.   
-Интерне саобраћајнице су пројектоване тако да омогућавају квалитетан 

приступ свим секторима и  простору за сахрањивање. 
 

Блок Б представља највећу површину и скоро у целости је шумско земљиште.  
 
Б1  површина планирана за изградњу  пратећих објеката. Површина целине 

је око  3 ара и на њој су планирани објекти са потребним пратећим садржајима 
продаја свећa, цвећa, погребне опреме, као и јавни санитарни чвор. Планирана 

спратност је Су + Пр, тако што ће се прилагодити терену на коме су објекти 

лоцирани.  
Б2  постојећа шума на готово целој површини блока, која као таква и остаје.    

- Прилазна саобраћајница са профилом од 5.0м, омогућава прилаз ограђеном 
делу гробља. Паркинг простор је планиран на првом делу саобраћајнице, уз 

саобраћајницу (20 п.м.), у недостатку простора ближе ограђеном делу гробља, због 

конфигурације терена. У близини паркинга постоји пут, који има нагиб на деловима 
и  преко 17%, тако да не би могао да се користи као колска саобраћајница. 

Планирано је да се пут регулише и уреди, као пешачка стаза, са степеништем, како 
би се лакше савладао успон и обезбедио лакши приступ ограђеном делу гробља. 

 

Блок В намена породично становање  

Постојећи објекти су већином старијег датума, тако да осим реконструкције и  

- доградње објеката постоји и могућност изградње нових; 
- максимална спратност је П+1; 

- степен изграђености 0.8; 

- степен заузетости максимално 40%; 
- објекте поставити на задате грађевинске линије, како је приказано у граф.прилого 

бр. 6 које су дефинисане у однису на осовине улица; 
- ширина приватног пролаза, за парцеле које немају приступ јавном путу не може 

бити мања од 2.5 м. 
- површина грађевинске парцеле је 400 - 600  м² . 

 
 
 
 



  ПЛАН    ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ 
за проширење гробља у Матарушкој Бањи на кп 997, 999, 1000, 1794/1 и делоови 972, 998, 1001/3 и 1015/1 КО Матаруге   

ДИРЕКЦИЈА  ЗА  ПЛАНИРАЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ   “КРАЉЕВО” Септембар   2009.  године страна  13 

 

 

 

44..      ССТТААЊЊЕЕ  ММРРЕЕЖЖЕЕ  ИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ЈЈААВВННЕЕ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  

 
  

СС  аа  оо  бб  рр  аа  ћћ  аа  јј  нн  аа      мм  рр  ее  жж  аа  ::    
 

Локација гробља налази се на око 200 м од локалног сеоског пута који је 

асфалтиран. Према Плану генералне регулације насељеног места Матарушка Бања, трасом 
овог локалног пута планирана је примарна градска саобраћајница са профилом од 9.0 м ( 

коловоз ширине 7.0 м, а тротоар 1.5 м). 
За потребе израде Плана ддееттааљљннее  ррееггууллаацциијјее  ззаа  ппрроошшиирреењњее  ггррооббљљаа  уу  Матарушкој 

Бањи,,  ААггееннцциијјаа  ззаа  ггееооддееттссккее  ууссллууггее  ““GGEEOOΣΣSSIIGGMMAA””  иизз  ККррааљљеевваа  ииззррааддииллоо  јјее  ккааттаассттааррссккоо--

ттооппооггррааффссккии  ппллаанн  ккоојјии  јјее  ооммооггуућћииоо  ддаа  ссее  ссааггллееддаа  ссттввааррнноо  ссттаањњее  ннаа  ттееррееннуу,,  аа  ссааммиимм  ттиимм  ддаа  

ссее  ддоођђее  ддоо  ааддееккввааттнниихх  рреешшеењњаа..    

ППллаанноомм  ггееннееррааллннее  ррееггууллаацциијјее  ннаассеељљеенноогг  ммеессттаа  ММааттаарруушшккаа  ББаањњаа  нниијјее  рреешшеенн  ппррииллаазз  

ппооссттоојјеећћеемм  ггррооббљљуу..  ППуутт  ккоојјиимм  ссее  ппррииллааззииллоо  ггррооббљљуу,,  ззббоогг  ккооннффииггуурраацциијјее  ттееррееннаа  јјее  

ппррииллииччнноо  ссттррмм  ии  ккааоо  ттааккаавв  ннееппооддеессаанн  ззаа  ппооттррееббее  ггррооббљљаа,,  ттааккоо  ддаа  јјее  ММеессннаа  ззаајјееддннииццаа,,  

ууссааррааддњњии  ссаа  ЈЈПП  ''''ССррббиијјаа  шшууммее'''',,  ииззввееллаа  ннооввии  ппуутт,,  ддррууггоомм  ттрраассоомм,,  ккоојјиимм  јјее  ооммооггуућћеенн  ллааккшшии  

ппррииссттуупп  ггррооббљљуу..  Планом ддееттааљљннее  ррееггууллаацциијјее  ззаа  ппрроошшиирреењњее  ггррооббљљаа  уу  ММааттаарруушшккоојј  ББаањњии  

ппррееддввииђђеенноо  јјее  ддаа  ссее  ооввоомм  ттрраассоомм  ннооввооппррооккооппаанноогг  ппууттаа  ррееггууллиишшее  ссааооббррааћћаајјннииццаа  уу  шшииррииннии  

оодд  55мм,,  ккоојјаа  ббии  ссее  ккооррииссттииллаа  ззаа  ссееррввииссннии  ссааооббррааћћаајј,,  аа  ппррииллаазз  ппооссееттииооццииммаа  ббии  ббииоо  ооббееззббееђђеенн  

ддоо  ппааррккииннггаа,,  аа  ддааљљее  ббии  ссее  ккооррииссттииллаа  ппеешшааччккаа  ссттааззаа  ддоо  ппррииллааззаа  ккааппиијјее  ггррооббљљаа,,  шшттоо  јјее  

ппррииккааззаанноо  ннаа  ггррааффииччккоомм  ппррииллооггуу  ббрр..77..  ППллаанноомм  ссааооббррааћћаајјаа  рреешшееннаа  јјее  ррееггууллаацциијјаа  

ннооввооппллаанниирраанниихх  ииннттееррнниихх  ссааооббррааћћаајјннииццаа  ууннууттаарр  ллооккаацциијјее,,  ззаа  ссааооббррааћћаањњее  ппооггррееббнниихх  

ввооззииллаа  ии  ооссттааллиихх  ввооззииллаа  ккооммууннааллнниихх  ддееллааттннооссттии  ррааддии  ооддрржжаавваањњаа  ггррооббљљаа  ии  ссппррооввоођђеењњаа  

ооббииччаајјнниихх  ии  ввееррссккиихх  ссппррооввооддаа..  

Комплетно гробље је просечено колско-пешачким стазама, као комуникацијама 
између гробних места. Ширина ових колско-пешачких стаза је 3.0 м.      

Програм, односно сам план саобраћаја разрешио је у потпуности саобраћајно 
уређење, са тачно дефинисаним профилима како постојећих саобраћајница, како би се 

добила квалитетна амбијентална целина са правилно регулисаним и сређеним 

саобраћајницама, како уз саму локацију, тако и унутар ње.   

  

  

ПП  аа  рр  кк  ии  рр  аа  њњ  ее  ::    

 
На простору за који се ради план предвиђен је јавни паркинг са 20 паркинг места, 

не рачунајући паркирање дуж саобраћајнице на прилазу гробљу, која по потреби може 

примити већи број возила. Због недостатка простора који условљава конфигурација 
терена, паркинг је планиран на самом почетку новопрокопаног пута, где је једино 

изводљиво као рационално решење.  
 

П у т н и    о б ј е к т и : 

На овом простору, осим саобраћајнице према гробљу, која пролази кроз гробље - 
шумски пут, који користе  ЈЈПП  ''''ССррббиијјаа  шшууммее''''  нема других постојећих нити планираних 

путних објеката.  
На овом простору нема других инфраструктурних саобраћајних објеката.  

  

Водоводна  и канализациона мрежа: 
 

          На простору постојећег гробља, у непосредној близини капеле,  постоји  чесма 
изграђена каптажом изворишта. 
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                  ООввоо  ппооддррууччјјее  ММааттаарруушшккее  ББаањњее  ннееммаа  ффееккааллннуу  ккааннааллииззаацциијјуу,,  ттааккоо  ддаа  ћћее  ооддввоођђеењњее  

ооттппаадднниихх  ввооддаа  ббииттии  рреешшеенноо  ииззггррааддњњоомм  ссееппттииччккиихх  јјааммаа  ппррееммаа  ппррооппииссииммаа  ззаа  ооддррееђђееннее  ввррссттее  

ооббјјееккааттаа,,  ссаа  ттааччнноо  ооддррееђђеенниимм  ккааппааццииттееттоомм  ии  ццииккллууссоомм  ппрраажжњњеењњаа..  ЈЈееддаанн  оодд  ттааккоођђее  ббииттнниихх  

ууссллоовваа  јјее  ии  ддаа  ссееппттииччккаа  јјааммаа  ббууддее  ллооццииррааннаа  уузз  ппррииссттууппннии  ппуутт,,  ррааддии  ллааккшшеегг  ппррииссттууппаа  

ккооммууннааллнноогг  ввооззииллаа  ррааддии  њњеенноогг  ппрраажжњњеењњаа..  

  

  

  

ЕЕ  лл  ее  кк  тт  рр  оо  ее  нн  ее  рр  гг  ее  тт  ии  кк  аа  ::  

  
            Све ТС 10/0.4 кV добијају електричну енергију преко постојећег далековода 10 кV 

из постојеће ТС «Матаруге 1». Мрежа ниског напона је у највећем проценту изграђена као 

надземна. 
На захтев поднет Електродистибуцији Краљево, ради достављања података о 

постојећим и планираним капацитетима, достављена нам је сагласност о изради Програма, 
где се напомиње да нема постојећих, а ни планираних електроенергетских водова. 

  

ТТТТ    ии  нн  сс  тт  аа  лл  аа  цц  ии  јј  ее  ::  
 

На подручју које је предмет узраде Програма за израду Плана ддееттааљљннее  ррееггууллаацциијјее  

ззаа  ппрроошшиирреењњее  ггррооббљљаа  уу  ММааттаарруушшккоојј  ББаањњии,,  ннееммаа  ппооссттоојјеећћиихх  ттееллееккооммууннииккааццииоонниихх  

ииннссттааллаацциијјаа  ии  уу  ннаарреедднноомм  ппееррииооддуу  нниијјее  ппллааннииррааннаа  ииззггррааддњњаа  ииссттиихх,,  ккааккоо  јјее  ннааввееддеенноо  уу  

ссааггллаассннооссттии  ТТееллееккооммаа  ССррббиијјее      

 

 
Гасификација  

 
За потребе општине Краљево је урађена студија гасификације индустрије и широке 

потрошње, којом је обухваћена и Матарушка Бања. 

 Траса пројектованог дистрибутивног гасовода је планирана трасом постојећег 
насељског пута који води ка насељу Црна Река, а то је уједно и новопланирана примарна 

градска саобраћајница, са које приступни пут води до постојећег грабља. 
 

 

 
 

55..    ППООТТРРЕЕББАА  ООББННООВВЕЕ  ИИ  РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЈЈЕЕ  ЕЕВВИИДДЕЕННТТИИРРААННИИХХ  ИИЛЛИИ  

ЗЗААШШТТИИЋЋЕЕННИИХХ  ССППООММЕЕННИИККАА  ККУУЛЛТТУУТТЕЕ  ИИЛЛИИ  ААММББИИЈЈЕЕННТТААЛЛННИИХХ  

ЦЦЕЕЛЛИИННАА  

 
У оквиру граница Програма ззаа  ииззррааддуу  ППллааннаа  детаљне регулације за 

проширење гробља у Матарушкој Бањи нема утврђених, проглашених, 

евидентираних, као ни културних добара која уживају претходну заштиту Закона о 
културним добрима.  
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6. ПОТРЕБНИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
И  ДРУГИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА, А 

ОД УТИЦАЈА НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
          

  

УУ  ппррииллооггуу  ссуу  ддооссттааввљљееннии  ууссллооввии  ннааддллеежжнниихх  ооррггааннииззаацциијјаа  ии  ппррееддууззеећћаа::  

  ««ТТееллееккоомм  ССррббиијјаа»»,,  99775511//11  оодд  1166..1122..22000088..  ггооддииннее  

  ««ЕЕллееккттррооссррббиијјаа»»,,  ККррааљљееввоо,,  0033--66333300--22  оодд  1122..0011..22000099..  ггооддииннее;;  

  ЈЈККПП  ««ВВооддооввоодд»»,,  ККррааљљееввоо,,  22333322//11  оодд  1199..1122..22000088..  ггооддииннее;;  

  ММииннииссттааррссттввоо  ззддррааввљљаа--ООддеељљеењњее  ззаа  ссааннииттааррннии  ннааддззоорр,,  РРаашшккии  ооккрруугг,,  ККррааљљееввоо,,  

553300--5533--0011774411//22000099--0044  оодд  1100..0022..22000099..  ггооддииннее;;  
 
 
 

  

  

  
  

                          С А С Т А В И Л А  
 
 
            ____________________________________________ 

                Слађана шарић,  д. и. а. 
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ББ..            

ГГ  РР  АА  ФФ  ИИ  ЧЧ  КК  ИИ            ДД  ЕЕ  ОО  
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ЦЦ..          

ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА    

ППЛЛААННАА    ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  

            
 


