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ИЗВОД ИЗ ГУП-а КРАЉЕВА 2020.
-претежне,допунске и пратеће намене површинаДИГИТАЛНА ОРТО-ФОТО ПОДЛОГА
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА
ПОСЕБНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА
ПЛАН САОБРАЋАЈА
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛАН ОСОВИНСКЕ МРЕЖЕ
ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋИ И ПЛАНИРАНИ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КОМПИЛАЦИЈСКА КАРТА

1:10000
1:2500
1:2500
1:2500
1:2500
1:2500
1:2500
1:100
1:2500
1:2500
1:2500
1:20 000

ПЛАН ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НАСЛЕЂА (предлог Завода за заштиту 1:2500
споменика)
ПРИХВАЋЕН ПЛАН ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НАСЛЕЂА
1:2500
КАРТА ЗОНЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСАЗА ОДБРАНУ И
ЗАШТИТУ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАРЧИБУКОВАЦ“, БРОЈ 011-162/2015-III, ОД 02.10.2015. ГОДИНЕ;
ДОСТАВА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗМЕНУ ПГР ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,
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28.10.2015.ГОДИНЕ
ПИСМО ИНИЦИЈАТИВЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАЉЕВУ,
БР.350-06-01 ОД ДАНА 23.03.2015.ГОДИНЕ
НАЛОГ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ ПГР ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ НА
ОСНОВУ ДОПИСА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАЉЕВУ, БР.11491/15 ОД ДАНА 15.04.2015.ГОДИНЕ
ДОПИС ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАЉЕВУ, БР.583-06-01 ОД ДАНА
04.05.2015.ГОДИНЕ
ЗАКЉУЧАК ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ И ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА О ПРЕДМЕТУ МИРЈАНЕ
ВУКОВИЋ, 465-3/2013-07 ОД ДАНА 19.03.2016.ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПО ПРЕДМЕТУ БР.350-1-66/2013VI, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БР.108 ОД 06.12.2013.ГОДИНЕ
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ , БР.350-1-66/2013- VI
ЗАХТЕВ ВУКОВИЋ МИРЈАНЕ ЗА ИЗМЕНУ ПГР ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,
БР.2221/2015-08 ОД ДАНА 16.11.2015.ГОДИНЕ
ЗАХТЕВ ДРАГАНА РАЈИЧИЋА, СНЕЖАНЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋ И ЗВОНКА НОВИЋА
ЗА
ИЗМЕНУ
ПГР
ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,
БР.817/2016-08
ОД
ДАНА
09.05.2016.ГОДИНЕ
ОГЛАС ЗА ТРАЈАЊЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА
ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, БР.933/2016-08
ОД ДАНА 03.06.2016.ГОДИНЕ
ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, БР.ИНТ/2016-08
ОД ДАНА 03.06.2016.ГОДИНЕ
ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, БР.143/2016-08
ОД ДАНА 19.07.2016.ГОДИНЕ
ИЗЈАШЊЕЊЕ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ПОВОДОМ ДОПИСА МИРЈАНЕ
БИКОВИЋ, БР.4258/13 ОД ДАНА 15.07.2016.ГОДИНЕ
ДОСТАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА ОДНОСНО
ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕМ ГРАДСКОГ ВЕЋА КРАЉЕВА О ПРОШИРЕЊУ ГРАНИЦЕ
ИЗМЕНЕ ПГР ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ, БР.176/2016-08 ОД ДАНА 22.08.2016.ГОДИНЕ
САГЛАСНОСТ РАДМИЛА ЈОВАНОВИЋА, БР.1244 ОД ДАНА 02.08.2016.ГОДИНЕ
ПРЕСУДА УПРАВНОГ СУДА, ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ, БР.1721/14 ОД ДАНА
02.06.2016.ГОДИНЕ
ЗАПИСНИК СА 18 (ОСАМНАЕСТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА
КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 30.06.2016.ГОДИНЕ;
ЗАПИСНИК СА 19 (ДЕВЕТНАЕСТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА
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КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 21.07.2016.ГОДИНЕ;
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,
БР.06-132/2016-08
ОД
ДАНА
21.07.2016.ГОДИНЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ – ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР, ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ
УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ КОНЦЕПТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“ , БР. 530-53-01033/2010-04, ОД 25.06.2010. ГОДИНЕ;
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КРАЉЕВУ, БР.217-10266/16
ОД ДАНА 11.10.2016.ГОДИНЕ
ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА КРАЉЕВО, БР.4377 ОД ДАНА
10.10.2016.ГОДИНЕ
ЕЛЕКТОПРИВРЕДА, БР.265491/2-16 ОД ДАНА 11.10.2016.ГОДИНЕ
ЈКП "ВОДОВОД" ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВОДОВОДНУ, ФЕКАЛНУ И
АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ НА ПОДРУЧЈУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“, ОД 03.11.2016. ГОДИНЕ;
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ
ПРОГРАМА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА
ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ - ПРВА ФАЗА, ЈУН 2009;
УСЛОВИ ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ",,БР. I0-1-353/1 ОД 27.12.2016. ГОДИНЕ;
ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД;
ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ У ТОКУ ЈАВНОГ УВИДА;
ИЗВЕШТАЈ ОБРАЂИВАЧА О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ;
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАРЧИБУКОВАЦ, БРОЈ 011-162/2015-III, ОД 02.10.2015. ГОДИНЕ;
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1. У В О Д
1.1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
По објављивању Одлуке о изради Измене Плана генералне регулације "ЦентарЧибуковац'' под бр. 011-157/2015-III од 02.10.2015. године ("Службени лист Града
Краљева" бр.22/15) приступило се изради Измене Плана генерелне регулације "ЦентарЧибуковац'' у утврђеним границама Плана, у површини од око 11.07 хa, а израда Плана
поверена је Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”..
У складу са чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да се по објављивању
Одлуке о изради планског документа приступа изради Раног јавног увида. За потребе
израде Раног јавног увида носилац израде плана организује упознавање јавности са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне
целине, могућим решењима и ефектима планирања.
У складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
(бр.011-243/2015/III), на позицији В.1.25 – специјализоване услуге, предвиђена је израда
Измене Плана генералне регулације ''Центар-Чибуковац''.
Плански основ за израду Измене Нацрта Плана генералне регулације ''ЦентарЧибуковац'' је Генерални урбанистички план Краљево 2020., бр.011-49/2013-III од 05.јула
2013. године, (''Сл. Лист града Краљева бр. 13/2013 и 24/2013).
Комисија за планове Града Краљева први пут је разматрала материјал за рани јавни
увид за Измену ПГР „Центар и Чибуковац“ на својој 18. седници одржаној 30.06.2016.
године. На наведеној седници подручје измене плана је проширено на локацију другог
градског прстена и КП бр.3115 КО Краљево.
План није дат у даљу процедуру због примедбе Мирјане Вуковић, а на моје претходно
скретање пажње да се за катастарску парцелу број 2410 КО Краљево, а која је иначе и била
предмет примедбе води управни поступак пред Управним судом у Крагујевцу.
Материјал за рани јавни увид поводом израде Измене ПГР „Центар и Чибуковац“
је поново разматран на 19.седници одржаној дана 21.07.2016. године у просторијама
Градске управе града Краљева.
Мишљење правобраниоца је била да треба сачекати исход управног спора који се
води пред Управним судом у Крагујевцу под бројем 1-12.У.1721/2014, јер је поступак
утврђивања јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос
непокретности у свему спроведен по закону.
Након разматрања Комисија је донела закључак о давању позитивног мишљења за
даљи наставак на изради Измене ПГР-а „Центар и Чибуковац“ на две одлуком предвиђене
локације, као и на делу Другог градског прстена и и КП бр.3115 КО Краљево. Донет је
закључак да је потребно да се Градско веће изјасни о могућности проширења границе
планског документа у делу који се односи на планирану јавну саобраћајницу преко
парцеле КП бр. 2411 КО Краљево.
25.08.2016.године достављено је мишљење Градоначелника Града Краљева, односно
председавајућег Градског већа Краљева о проширењу границе Измене ПГР Центар-
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Чибуковац у делу који се односи на планирану јавну саобраћајницу преко КП бр.2411 КО
Краљево.
Правни основ за израду Нацрта Измене Плана генералне регулације ''Центар-Чибуковац''
представљају:
 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 Одлука о изради Измене Плана генерелне регулације ''Центар-Чибуковац'' бр. 011162/2015-III од 02.10. 2015. године (" Службени лист Града Краљева" бр. 22);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Сл. Гласник РС'', бр. 64/2015);
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу,(''Сл.
Гласник РС'', бр. 22/2015 од 27.02.2015.год.).
Правни основ за доношење Плана генералне регулације насеља ''Центар-Чибуковац''
произилази из одредби чланова 25. и 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
Скупштина Града Краљева, на седници одржаној 5.маја 2017.године, донела је Одлуку о
доношењу Измене плана генералне регулације Центар и Чибуковац.

2. ГРАНИЦА И ПОДЛОГА
2.1.

ОПИС ГРАНИЦА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН

Локација 1:
Граница креће од осовинске тачке број 170 (Y=7473584.83, X=4842460.94), на осовини
Карађорђеве улице и пратећи осовину саобраћајнице иде у правцу истока, пролази кроз
осовинску тачку број 169 (Y=7473661.83, X=4842455.06) и долази до осовинске тачке број
168 (Y=7473719.31, X=4842450.58), све на осовини Карађорђеве улице, затим скреће ка
југу до осовинске тачке 163 (Y=7473705.73, X=4842261.17) на осовини планиране
саобраћајнице, где мења правац ка западу до осовинске тачке 175 (Y=7473569.00,
X=4842240.10), такође на осовини планиране саобраћајнице, у којој граница окреће ка
северу и пролазећи кроз осовинску тачку 174 (Y=7473576.78, X=4842348.59) на осовини
планиране саобраћајнице, долази до осовинске тачке 170 од које је и кренула.
Локација 2:
Граница обухвата катастарске парцеле број 2832/1 и 2834 КО Краљево.
Локација 3:
Граница измене зоне бр. 3 обухвата читаве парцеле 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2373/7,
2373/5 све КО Краљево.
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Локација 4:
Граница измене зоне бр. 4 почиње од тромеђе кп. 3120/2, 3119, 4199/1 у ул. Карађорђевој.
Захвата део Карађорђеве улице дефинисан контурним тачкама са координатама
Y=7473182.66 X=4842339.27, Y=7473178.65 X=4842360.90, Y=7473196.26 X=4842369.65,
Y=7473196.71 X=4842368.49, Y=7473198.61 X=4842367.09, Y=7473229.67 X=4842383.93,
Y=7473237.52 X=4842369.44, па наставња према југу источним границама парцела 3105,
3107/2 све КО Краљево. Ту сече парцеле 3107/1 и 3108, правом линијом, до источне
границе парцеле 3109 наставља према југу источном границом парцела 3109 и 3111.
Скреће према југозападу јужном међом парцеле 3111 и 3112, наставља према југу
источном границом парцеле 3137, сече 3126 па наставља источном страном 3136 и 3135.
Ту сече реку Ибар и улази у КО Ковачи где даље линија иде према југу координатама
Y=7473369.72 X=4842020.81, Y=7473373.52 X=4841997.41, Y=7473400.20 X=4841980.75,
Y=7473422.77 X=4841955.49, Y=7473476.73 X=4841966.79, Y=7473489.81 X=4841916.81,
Y=7473473.48 X=4841912.25, Y=7473425.31 X=4841898.78, Y=7473479.95 X=4841851.96,
Y=7473509.61 X=4841825.05 Y=7473488.88 X=4841821.07, Y=7473475.31 X=4841818.62,
до пута 18/2. Путем 18/2 иде према западу до старог корита Жичке реке. Ту излази из КО
Ковачи и улази у КО Чибуковац па наставља према западу путем 853/3 до западне међе
парцеле 505/1. Западном границом парцеле 505/1 иде према северу до 505/6 где скреће ка
истоку и северном границом 505/6, 505/12, 505/11 долази до 504/2. Скреће према северу
западним међама 504/2, 506/3 до реке Ибар. Прелази реку ка северу и долази до западне
међе кп 3140 КО Краљево. Наставља према северу западним границама парцела 3140,
3139, 3138, 3112, 3115, 3116/2, 3119 до почетне тачке.
Попис катастарских парцела у обухвату Нацрта Измене ПДР Центар-Чибуковац
Локација 1
Целокупне катастарске парцеле:
3173 КО Краљево
Делови катастарских парцела:
3165,3170,3178,3191/1 и 4199/1 КО Краљево
Локација 2
Целокупне катастарске парцеле:
2832/1 и 2834 КО Краљево
Локација 3
Целокупне катастарске парцеле:
2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2373/7, 2373/5 све КО Краљево.
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Локација 4
3105, 3107/2, 3107/1 део, 3108 део, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116/(1, 2,
3,4), 3117, 3118, 3119, 3126 део, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 4199/1 део, 4299 део,
КО Краљево.
13 део, 14/1 део, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 16/(1, 2, 3, 4, 5, 6), 17/(1, 2), 18/1 део, 19/(1, 2, 3,
4) део, 19/(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 765/1 део, 765/3 део, 778/1 део, 778/2, 778/3, 779 део,
КО Ковачи.
504/2, 505/(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 506/3, 865/2, 865/3, 854/22 део, 853/3 део КО
Чибуковац.
НАПОМЕНА: Попис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарских
подлога од стране надлежне Службе за катастар непокретности Краљево за потребе
израде овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарских
парцела услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребно је
да се надлежној Служби за катастар непокретности Краљево уз овај попис катастарских
парцела, достави и граница плана (обухват) у државном координатном систему да би се
избегла, могућа неажурност бројева катастарских парцела за које је потребно извршити
пренамену из пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са овим планским
актом.

2.2.

ПОДЛОГЕ

Приликом израде Измене Плана генералне регулације "Центар-Чибуковац''
коришћене су подлоге у дигиталном облику којима Служба за геодезију Дирекције за
планирање и изградњу «Краљево» располаже, допуњене подацима добијеним након
снимања насеља Чибуковац за израду Планова детаљне регулације дела урбанистичких
зона "Центар" и "Чибуковац"- прва фаза и друга фаза, као и за потребе израде Програма
Плана детаљне регулације дела урбанистичких зона "Центар" и "Чибуковац"- треће фаза
из крајем 2009. године.
У складу са чл. 40. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) поднет је захтев надлежном
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе
града Краљева за прибављање катастарских подлога од стране Службе за катастар
непокретности града Краљева.
За потребе израде Измене Плана генералне регулације "Центар" и "Чибуковац"
коришћене су дигиталне растерске подлоге добијене од Службе за катастар
непокретности под бројем 95-63/2015 од дана 11.05.2015.године. Поред тога, коришћен је
и дигитални орто-фото.
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2.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Измена Плана генералне регулације Центар-Чибуковац, бр.011-162/2015-III од
02.октобра 2015.године
Измена Плана генералне регулације Центар-Чибуковац по Одлуци о изради
обухвата две локације дефинисане Одлуком о изради планског документа. Обе
локације се налазе у оквиру границе Генералног урбанистичког плана Краљево 2020.
Након стручне контроле плана обухват измене је проширен и на локације 3 и 4.
Према својим карактеристикама развоја, густини насељености, стратегији развоја саме
територије Генералног урбанистичког плана Краљева 2020., бр. 011-49/2013-III од 05.
јул 2013.године и урбанистичким показатељима, Измена Плана генералне регулације
Центар-Чибуковац сврстана је у прву групу планова:
1. План генералне регулације ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ
План генералне регулације СИЈАЋЕ ПОЉЕ
План генералне регулације РАТАРСКО ИМАЊЕ

ПРВА ГРУПА ПЛАНОВА
Вишепородично становање са пословањем
Урбанистички показатељи:
 однос становања и пословања : 80 до 90% стамбене површине према 20 10% површине за пословање;
 максимални индекс изграђености: 2.4-3.2, односно 3.6 за зоне урбане
обнове;
 максимална спратност објекта П+6;
 нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње;
 минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2;
 минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00
м, односно 12м за објекте у непрекинутом низу. У изузетном случајевима
када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану већ
реализоване локације или када је у питању угаона градња, ширина уличног
фронта може бити мања;
 минимално растојање између регулационе и грађевинске линије за нове
објекте је 3,0м, осим објеката у низу и у случајевима кад се локацијска
дозвола издаје за регулисани део улице у коме се грађевинска и
регулациона линија поклапају;
 у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);
 слободна површина треба да износи око 20 м2/становнику;
 при реконструкцији појединих целина морају се поштовати услови службе
заштите културних добара;
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и
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 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине
пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2
пословног простора.
Породично становање са пословањем
Урбанистички показатељи:
 однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10%
површине за пословање;
 максимални индекс изграђености: 0.8-1.2;
 поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати;
 висина нових објеката не треба да пређе П+2;
 опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни
кров;
 минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за
изградњу слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два
по 8.00м) и објеката у непрекинутом низу 5.00м.
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим
објеката у низу је 3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје
за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија
поклапају;
 у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);
 минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег
објекта је 300м2, двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у
непрекинутом низу и полуатријумских објеката и објеката у прекинутом
низу 200м2.
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске
парцеле објекта и
 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине
пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2
пословног простора.
 Типови пословања које је могуће остварити у овим зонама су искључиво
оне делатности које не изазивају буку, било какву врсту загађења животне
околине-односно оне за које се може рећи да су компатибилне са наменом
становања.
Пословање са становањем
Урбанистички показатељи:
 однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50%
површине за пословање;
 максимални индекс изграђености: 2.8 -3.2, односно 3.6 за зоне урбане
обнове;
 максимална спратност објекта П+6;
 нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију;

Strana 14 - Broj 12

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

13. jun 2017. godine

 минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00
м, осим у изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се
налази између две по плану већ реализоване локације или када је у питању
угаона градња;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим
објеката у низу је 3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје
за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија
поклапају;
 у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);
 минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2;
 при реконструкцији појединих целина морају се поштовати услови службе
заштите културних добара;
 У изузетним случајевима спратност објеката може бити П+14 и тада ће
важити следећи показатељи:
 минимална површина грађевинске парцеле је 2000 м2
 индекс заузетости: до 30%
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и
 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине
пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2
пословног простора.
Пословање
Урбанистички показатељи:
 однос становања и делатности : 90% површине за пословање према 10%
стамбене површине
 максимални индекс изграђености: 1.6-2.0;
 нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње;
 висина нових објеката не треба да пређе П+2;
 минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2;
 минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00
м;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим
објеката у низу је 3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје
за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија
поклапају;
 у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);
 потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и
 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине
пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2
пословног простора.
Спортски центар (са пословањем)
Урбанистички показатељи:
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 однос спорта и пословања :70% спорта и рекреације према 30% површине
за пословање;
 максимални индекс изграђености: 2.0;
 висина нових објеката не треба да пређе П+2;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим
објеката у низу је 3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје
за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија
поклапају;
 у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место на користан простор за 40
гледалаца;
 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине
пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2
пословног простора.
Посебна подручја (сервиси и магацини)
Урбанистички показатељи:
 максимални индекс изграђености: 1.2;
 висина нових објеката не треба да пређе П+1;
 минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2 ;
 минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16м;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим
објеката у низу је 3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје
за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија
поклапају;
 у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место на 200м2 корисног простора.
 У оквиру посебних подручја дозвољено је планирати и производњу, под
истим условима када су у питању максимални индекси заузетости и
изграђености;
 спратност нових производних објеката максимум је П+1;
 минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2;
 површина слободног простора по радном месту 15 м2
 површина слободних функција по радном месту 2 м2
 површина паркинга по радном месту 3 м2.
ЛОКАЦИЈА 1
– налази се у оквиру урбанистичке зоне 1.3, односно урбанистичке целине 1.3.2 (у односу
на ГУП 2020.)
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Урбанистичка
зона

1.3
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Препоручена намена
Урбанистичка
целина

1.3.2

Претежна

Пословање;

Допунска

Пословање са
становањем;
Породично
становање са
пословањем;
Вишепородично
становање са
пословањем;

Пратећа

Спортски центар са
пословањем;

ЛОКАЦИЈА 2
– налази се у оквиру урбанистичке зоне 1.4, односно урбанистичке целине 1.4.1
Урбанистичка
зона

1.4

Препоручена намена
Урбанистичка
целина

1.4.1

Претежна

Вишепородично
становање са
пословањем;

Допунска

Пратећа

Пословање;
Породично
становање са
пословањем;
Посебна подручја
(сервиси и
магацини);
Пословање са
становањем;

Ј1-основно
и
средње
образовање;
Ј3-дечија заштита;
Ј6- верски објекти;

 школство
У оквиру урбанистичке целине 4.2 постоји Шумарска школа "Душан Пено" и Дом
ученика.
- планирана реконструкција и изградња нових објеката – Шумарске школе и Дома
ученика;
- максимална спратност П+2;
- индекс изграђености 0.45;
- индекс заузетости парцеле 15%;
 норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације
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1 паркинг место на:

70м2 корисног простора

Средња Шумарска школа је објекат старије градње и у доста лошем стању. Овакво стање
је додатно угрожено земљотресом који је захватио регију Краљева 3.11.2010.године.
План генералне регулације Центар-Чибуковац за овај објекат предвиђа реконструкцију
објекта и доградњу, евентуалну нову изградњу.
Дом ученика је објекат новије градње. На њему је дозвољена, осим текућег одржавања,
реконструкција и доградња.
Према важећем Плану генералне регулације Центар-Чибуковац, бр. 011-51/2013-III од
05.07.2013. године дефинисана је саобраћајна инфраструктура и као таква задржана и у
измени плана, сем на локацији 3 где је предмет измене унутарблоковска саобраћајница,
односно њена дужина. У Нацрту измене долази до скраћења наведене, односно она у
предлогу Нацрта не прелази преко КП бр.2411 КО Краљево.
ЛОКАЦИЈА 3
 налази се у оквиру урбанистичке зоне 1.3, односно урбанистичке целине 1.3.1

Урбанистичка
зона

1.3

Препоручена намена
Урбанистичка
целина

1.3.1

Претежна

Вишепородично
становање са
пословањем;

Допунска

Пословање;
Породично
становање са
пословањем;
Вишепородично
становање са
пословањем;

Пратећа

Ј1-основно
и
средње
образовање;
Ј3-дечија заштита;

ЛОКАЦИЈА 4
Локација 4. налази се у оквиру урбанистичких зона 1.3 и 1.4, односно урбанистичких
целина 1.3.3, 1.4.2 и 1.4.3.
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Урбанистичка
зона
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Препоручена намена
Урбанистичка
целина

Претежна

Допунска

Пратећа

1.3

1.3.3

Заштитно
зеленило;

Отворени
спортски терени;

Заштитно зеленило;

1.4

1.4.2

Породично
становање са
пословањем;

Пословање;
Вишепородично
становање са
пословањем;

Ј10-пијаца;
Комунални објекти;

1.4

1.4.3

Зона заштите уз
водотокове;

Зона заштите уз
водотокове;

Зона
заштите
водотокове;

2.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Општи циљ је стварање услова за реализацију садржаја планираних Генералним
урбанистичким планом Краљево 2020., бр. 011-49/2013-III од 05. јул 2013. године, као и
усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама и елементима
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014);) и то кроз:












(локација 1) :
дефинисање и приспитивање постојеће површине јавне намене и анализа
оправданости за истом,
дефинисање нове намене након сагледавања простора и потреба Града, а у складу
са смерницама датим Плановом вишег реда,
дефинисање нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима,
формирање саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница која ће
омогућити добру саобраћајну повезаност, као и мрежу за бициклистичка и
пешачка кретања,
унапређење развоја инфраструктурног система,
комплетно остваривање просторних и техничких мера на унапређењу заштите
животне средине и заштитног зеленила.
(локација 2) :
дефинисање и приспитивање постојеће површине јавне намене и повећање
капацитета исте,
дефинисању нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима, а у складу
са смерницама датим Плановом вишег реда,
унапређење развоја инфраструктурног система,
комплетно остваривање просторних и техничких мера на унапређењу заштите
животне средине и заштитног зеленила.

уз
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(локација 3) :
дефинисање и приспитивање планиране површине јавне намене (саобраћајнице)
преко катастарске парцеле бр.2411 КО Краљево из важећег Плана генералне
регулације Центар-Чибуковац, бр.011-51/2013-III од 05.јула2013.године и анализа
оправданости за истом,
(локација 4) :
корекција регулационих линија другог градског прстена, а у циљу имплементације
Идејног пројекта за изградњу новопланиране саобраћајнице од раскрснице са
кружним током „Црквине“ у Рибници до улице Карађорђеве у Краљеву.

Водопривредна инфраструктура (локација 1 и 2 )
Побољшање снабдевања водом свих корисника. Усаглашавање развоја система водовода
и канализације са потребама корисника. Комплетирање система за одвођење и
пречишћавање отпадних вода. Осигурање повољног режима коришћења и заштите
подземних вода. Заштита квалитета подземних и површинских вода. Заштита будућих
објеката од атмосферских вода.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

КОРИШЋЕЊА

3.1. Положај и природне карактеристике подручја
Простор обухваћен планом налази се западно од центра града са којим је повезан преко
Карађорђеве улице.
Локација 1 се налази на потезу са леве стране Карађорђеве улице и у паду је, а локација 2
са десне на терену исте надморске висине као и улица. Локација 3 у урбанистичком блоку
кога окружују улице Јована Дерока, Ђуре Даничића, Борачка улица и Вука Караџића., док
локација 4 највећим делом обухвата трасу Македонске улице са граничним парцелама.
Обухват плана налази се у подручју умерено континенталне климе.
Доминатни ветрови се јављају из правца исток-југоисток..
3.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
Грађевинско подручје
Све четири локације се налазе у оквиру грађевинског подручја које се иначе поклапа са
обухватом важећег Плана генералне регулације Центар-Чибуковац, бр. 011-51/2013-III од
05.07.2013. године.
Начин коришћења простора
Локацију 1 карактерише велика површина неуређених површина са спонтано насталим
пешачким стазама, део фудбалског терена и одређени број стамбених објеката породичне
градње, као и помоћних објеката На подручју локације 1 не постоје објекти јавне намене,
осим делова саобраћајница које представљају јавне инфраструктурне објекте.
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Локацију 2 карактерише површина постојеће Шумарске школа "Душан Пено" са
спортском салом, Дом ученика и неуређена катастарска парцела бр. 2834 КО Краљево
која припада Граду Краљеву. Цела локација у важећем Плану генералне регулације
Центар-Чибуковац представља површину јавне намене, сем наведене катастарске парцеле
бр. 2834 КО Краљево која је овим планским документом опредељена за производњу.
Измена плана подразумевала би припајање катастарске парцеле бр.2834 КО Краљево
комплексу који чини Шумарска школа "Душан Пено" и Дом ученика, а ради омогућавања
изградње отворених спортских терена.
Локацију 3 карактерише породично становање са објектима ниже градње и нерешеним
прилазима парцелама, како због нелегалне градње, тако и због карактеристичног терена,
односно приступна улица јделимично изграђена без одговарајућег појаса регулације и
елемената трасе и попречног профила.
Локацију 4 карактерише саобраћајница једним делом нерегулисана.
Основна ограничења
У границама Измене Плана Генералне регулације Центар-Чибуковац не постоје
ограничења за коришћење простора.
3.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
Саобраћајнице и саобраћајне површине
Улична мрежа






Улична мрежа у границама плана рангирана је на :
Примарне саобраћајнице
Секундарне саобраћајнице
Стамбене саобраћајнице
Колско-пешачке стазе
Пешачке стазе
Примарне саобраћајнице у границама Плана су улице:

► Улица Ђуре Ђаковића до раскрснице са државним путем првог реда број 22 (Ибарска
магистрала) и државног пута другог реда број 226, што према референтном систему ЈП
“Путеви Србије“ представља саобраћајни чвор 0266,
► Део државног пута првог реда број 22 (Ибарске магистрале) од саобраћајног чвора
0266 до границе плана према Ушћу,
► Карађорђева улица од Трга Светог Саве до раскрснице државним путем првог реда
број 22,
► Улица Војводе Степе од улице Олге Милутиновић до раскрснице са улицом Зелена
гора, која представља део трасе првог градског прстена,
► Македонска улица која представља део трасе другог градског прстена.
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Секундарне саобраћајнице чине сабирне улице које опслужују мање градске целине и
служе као веза између основне уличне мреже и улица нижег ранга, а на подручју плана то
су постојеће улице: Олге Јовичић-Рите, Чика Љубина, IV Kраљевачког батаљона,
Чибуковачки партизани, Хајдук Вељкова, Зелена Гора, улица Вука Караџића са делом
улице Ђорђа Радића и делом улице Милунке Савић са изласком на улицу Загребачку (ул.
Војводе Мишића), Васе Пелагића, Ивана Милутиновића у продужетку Руђера Бошковића,
Ђуре Салаја и Његошева, Чеде Васовића у продужетку Равни гај и Војводе Мишића,
Рударске Чете у продужетку Радничка.
Стамбене улице су улице које опслужују мање блокове и омогућавају приступ до сваке
парцеле, а значајније су: Милована Глишића, Нушићева, Боре Стефановића, Рада
Вилотијевића, Поцерска, Драгослава Богавца.
Колско-пешачке стазе су краће улице и улице унутар блокова које омогућавају приступ
објектима и парцелама, а које могу бити проточне или да се завршавају са окретницом.
Пешачке стазе намењене искључиво кретању пешака са интензивним саобраћајним
токовима представљају пешачке зоне. До сада реализоване пешачке зоне су у улици
Омладинској до улице Хајдук Вељкове, Трг Светог Саве, улица Топлице Милана, а
формирање пешачке зоне планирано је у улици Октобарских жртава која је делимично
реализована у склопу реконструкције улица Цара Лазара и Цара Душана. У делу
Карађорђеве улице између Трга Светог Саве и парка код Васиног конака планирана је
промена режима саобраћаја и реализација пешачке зоне, а по изградњи моста у
Скопљанској улици.
Остале пешачке стазе (тротоари) налазе се у оквиру регулационих профила
саобраћајница, а ширине тротоара дефинисане су на основу интензитета пешачких
токова и просторних могућности регулационих профила.
Стационарни саобраћај
Проблем паркирања је врло изражен и у овом тренутку на простору Плана паркирање се
највећим делом обавља на паркиралиштима у блоковима вишепородичних стамбених
објеката. Паркирање возила се одвија на коловозним површинама или слободним
површинама дуж коловоза, у индивидуалним парцелама у зонама породичног становања
и унутар блокова у зонама вишепородичног становања.
Пешачки саобраћај
Примарну уличну мрежу прате површине за пешачки саобраћај, тротоари који су
најчешће недовољне ширине за неометано одвијање пешачког саобраћаја.
Услед недовољне изграђености пешачких површина на секундарним саобраћајницама,
пешачки саобраћај се у мањем обиму обавља по тротоарима, који прате уличну мрежу, а у
већем обиму по ивици коловоза.
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Бициклистички саобраћај
Бициклистички саобраћај одвија се на већем делу уличне мреже комбиновано са
моторним саобраћајем уз десну ивицу коловоза. Посебне бициклистичке траке постоје у
профилу Карађорђеве улице.
Јавни превоз путника
На подручју плана постоје линије јавног градског и приградског саобраћаја које углавном
прате примарну уличну мрежу. Главни коридори јавног градског превоза путника на
подручју плана су трасе Карађорђеве улице, Браће Јевремовић, Ђуре Ђаковића, Зелена
гора, Димитрија Туцовића, Војводе Путника, Пљакина. Градски саобраћај одвија се и
унутар централног градског језгра улицама Хајдук Вељковом, Обилићевом, Олге
Јовичић-Рите, Октобарских жртава, Чика Љубином и IV краљевачког батаљона. Поред
линија градског превоза на подручју плана постоје и линије приградског саобраћаја
Краљево-Матарушка бања (преко Конарева), Краљево-Ружића брдо и Краљево–Јарчујак,
па се може констатовати да је простор обухваћен овим планом добро покривен линијама
јавног превоза путника, а аутобуска стајалишта су лоцирана по принципу „15 минутног
пешачења“.
Железнички саобраћај
Краљево представља један од значајнијих железничких чворова на мрежи Железница
Србије, јер се у овом службеном месту спајају/раздвајају четири пружна правца: Лапово,
Сталаћ, Лешак и Пожега. На подручју плана налази се део једноколосечне
неелектрифициране железничке пруге Лапово-Краљево-Ђенерал Јанковић-граница
Македоније. Железничка пруга на подручју плана дели градско језгро на два дела и
представља препреку у развоју тог дела града и саобраћајној повезаности. Посебан
проблем представља велики број недовољно опремљених путно-пружних прелаза.
Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти
Водовод
Чибуковац
У насељу Чибуковац већим делом постоји изграђена водоводна мрежа која је у
интеграцији ЈКП-а ''Водовод'' Краљево. Ово подручије Плана генералне регулације се
снабдева водом из више правца и то :
 извориште ''Конарево'' одакле је изграђен цевовод ДЛ Ø400мм


пумпна станица ''Чибуковац'' одакле је је изграђен цевовод АЦ 200, и



резервоар у Дракчићима, одакле је изграђен цевовод ДЛ Ø700мм.

Примарна мрежа је у већини изграђена и на исту су прикључени сви становници тог
насеља. Материјал који доминира у овом делу насеља је ПЕ ХД (полиетилен високе
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густине) профила НП (400, 225, 110, 90, 63, 50, 40), АЦ (азбестцемент) различитих
профила (Ø350мм, Ø80мм, Ø50 мм), ПОЦ(поцинковане цеви) профила (Ø80, Ø40) и ПВЦ
профила (Ø80 и мањег профила).
Центар
Ово подручије Плана генералне регулације се такође снабдева водом из више праваца.
Поред горе наведених снабдевања за Чибуковац, Центар се снабдева водом још из :
-

извориште ''Жичко поље'' одакле је изграђен цевовод ПЕ 560,

-

резервоар ''Шумари'' одакле је изграђен цевовод Ч Ø700мм и

-

пумпна станица ''Ђениз'' одакле је изграђен цевовод Ø 200мм.

Примарна мрежа је изграђена и на исту су прикључени сви становници тог насеља.
Материјал који доминира у овом делу насеља је ПЕ ХД (полиетилен високе густине)
профила НП ( 450, 225, 180, 110, 90, 63,40 ), АЦ (азбестцемент) различитих профила
(Ø200мм, Ø100мм, Ø150мм, Ø80 мм) и ПОЦ(поцинковане цеви) профила (Ø50), ПВЦ
профила (Ø200, Ø150, Ø100) и Ч профила (Ø500, Ø300, Ø200, Ø125, Ø100, Ø80).
Фекална канализациона мрежа :
Чибуковац
У насељу постоји већим делом изграђена фекална канализациона мрежа. Секундарни
краци су углавном изведени цевима профила Ø200мм, Ø300 мм. Кроз ово насеље пролази
и фекални колектор Ø 500мм и Ø 600мм, који употребљену воду транспортује до градског
постројења за третман отпадних вода, који се налази у насељу Сијаће поље.
Центар
Кроз ову урбанистичку зону постоји изграђена фекална канализациона мрежа.
Секундарни краци су углавном изведени цевима профила Ø200мм, Ø300 мм и Ø400 мм.
Кроз ову урбанистичку зону пролази и фекални колектор Ø 1000мм, који употребљену
воду транспортује до градског постројења за третман отпадних вода, који се налази у
насељу Сијаће поље.
Атмосферска канализациона мрежа :
Атмосферска каналитација је углавном развијена у централном делу града и у насељу
Чибуковац. Иста је урађена цевима профила Ø300 мм, Ø400 мм, Ø500 мм, Ø600 мм, Ø700
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мм, Ø800 мм, Ø1000 мм и Ø1200 мм. Колектори у појединим улицама су предвиђени за
одводњавање саобраћајница и немају довољан капацитет да прихвате кишни отицај који
се слива са околног терена. Такође постоји проблем мешања атмосферске и фекалне воде
на више локација у центру.
У самом центру града, код кеја, где је уређен простор за шетњу и рекреацију, постоје три
излива атмосферске воде у природне водотокове, која нарушавају услове за рекреацију на
том подручју. И не само у центру већ и насељу Чибуковац јављају се исти проблеми
упустања атмосферске воде у природне водотокове.
У деловима у којима не постоји изграђена атмосферска канализација све воде се
разливају по околном терену или слободно отичу до канала и депресија. Део
атмосферских вода је прикључен на постојеће фекалне колекторе, што посебно у
кишним данима омета функционисање фекалне канализације и доводи до изливања
отпадних вода тј до запушења цевовода.
Електроенергетска мрежа
Постојеће стање електроенергетских објеката на подручју обухваћено планом је да преко
подручја пролазе далеководи 10 KV, каблови и ТС 10/0,4 KV. Постојећа нисконапонска
дистибутивна мрежа је у највећој мери реконструисана и налази се на бетонским
стубовима.
Грејање
Потрошња гаса је предвиђена за следеће потребе: загревање објеката, кување, припрему
топле потрошне воде и технилошке потребе. Потрошачи гаса су индивидуална
домаћинства, домаћинства у колективним зградама и технолошки потрошачи.
Овај план генералне регулације обухвата део челичног градског гасовода средњег
притиска и више зоне гасификације широке потрошње.
Челични гасовод који припада овом плану је: део будућег прстена који ће спајати крак I и
крак II (од моста на Ибру до раскрсниве улица Танаска Рајића и Зелене горе), затим грану
која ће напајати локацију Стари Јасен, где је предвиђен намена спорта са пословањем у
оквиру урбанистичке целине 3.3. Траса будућег гасовода средњег притиска (спајање крака
I и крака II) полази од раскрснице улица Зелена Гора и Танаска Рајића (крај крака I),
наставља улицом Танаска Рајића, делом улице Војводе Степе, затим зеленом површином
кроз парк дуж Чика Љубине улице долази до кеја и наставља до ибарског моста, где се
спаја са краком II. Крак за прикључење локације Стари Јасен долази од улице Ђуре
Ђаковића (од крака I) низ улицу Војводе Мишића до Карађорђеве и и испод ње до
предметне локације. Могућа је и друга варијанта за прикључење ове ове локације, што у
коначном зависи од услова дистрибутера ''Србијагас''-а. Ова друга варијанта би била
прикључење из улице Зелена Гора (код надвожњака) па би гасовод ишао делом те улице,
онда Карађорђевом до локације. На локацији би била предвиђена посебна мерно –
регулациона станица.
Гасификација широке потрошње обухвата следеће зоне: Стару чаршију, Чибуковац, као и
део зоне Сијаће поље. Ради сигурности у снабдевању гасом за сваку зону је предвиђена
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сложена прстенаста дистрибутивна мрежа, везана за независне Мерно регулационе
станице (МРС).
Део зоне Сијаће поље, ко и део зоне Стара чаршија је описан у плану Центар (део око
улице Олга Јовичић Рита, затим део иза бензинске пумпе у Обилићевој улици и деонице
које напајају аутобуску станицу, електрокдистрибуцију и ложионицу).
У овом делу плана биће обухваћена цела зона гасификације Чибуковац, као и већи део
зоне гасификације Стара чаршија.
Као што је већ речено дистрибутивни гасовод зоне Стара чаршија већим делом припада
овом плану генералне регулације. Простор је подељен у више функционалних блокова,
који су коришћени као основ за формирање прстенасте дистрибутивне мреже, где год је
то густина конзума дозвољавала. На траси гасовода су предвиђени вентили на вези
између појединих целина насеља, који омогућавају секционисање мреже и стварање
потрошачких блокова, као и могућност етапне градње мреже.
Мрежно подручје мерно регулационе станица МРС 1.2. за широку потрошњу зоне Стара
чаршија у оквиру овог плана дефинисано је следећом границом: горња страна пруге
Краљево – Скопље (недалеко од МРС), затим пут Краљево – Чачак (односно улица Ђуре
Ђаковића) са доње странеу све до улице Војводе Мишића, а потом том улицом до
Карађорђеве. Граница је даље река Ибар све до чика Љубине улице, а потом улицом Олга
Јовичић-Рита до бензинске пумпе, затим улица Зелена гора до надвожњака, односно
железничке пруге одакле је опис и почео.
МРС 1.2. за зону Стара чаршија лоцирана је на раскрсници улица Зелена Гора и Танаска
Рајића. Капацитет ове МРС је 3.000 м3/h. Прикључни гасовод за ову МРС је са крака I, од
шахте Ш – 4 у непосредној близини (постављен у зеленом појасу између улице Танаска
Рајића и улице Зелена Гора). Са ове МРС предвиђено је и напајање градске топлане
"Зелена гора".
Траса полиетиленског дистрибутивног гасовода од МРС 1.2 креће ка северној страни
одакле почиње рачвање дистрибутивне мреже у два правца: ка улици Зелена Гора и ка
западу. Први правац се код надвожњака дели на два огранка: на северо-исток прелази
улицу Војводе Степе, обухвата област испред гробља, затим прелази улицу Зелена Гора,
води до Ватрогасног дома, Епархије, односно даље ка Ложионици, Електрокомбинату и
Аутобуској станици. Други огранак првог правца снабдева улицу Курсулину, улицу
Танаска Рајића, улицу Нушићеву и друге и спушта се ка Карађорђевој. Западни правац се
такође дели на два огранка: први огранак након преласка пруге креће дуж улице Танаска
Рајића тј. дуж пута Чачак-Краљево ка западу. Други огранак креће ка југо-западу преко
улице Танаска Рајића, па поред улице Зелена Гора гасовод креће на запад (дуж
Карађорђеве улице), прелази Карађорђеву улицу и поред те улице води ка Суду и
Обданишту (ту је предвиђено и прикључење Дома војске).
Дистрибутивни гасовод зоне Чибуковац комплетно припада овом плану генералне
регулације. Локација МРС 3 за ову зону је ван овог плана и припада плану генералне
регулације Ратарско имање. Простор је подељен у више функционалних блокова, који су
коришћени као основ за формирање прстенасте дистрибутивне мреже, где год је то
густина конзума дозвољавала. На траси гасовода су предвиђени вентили на вези између
појединих целина насеља, који омогућавају секционисање мреже и стварање
потрошачких блокова, као и могућност етапне градње мреже.
Мрежно подручје мерно регулационе станица МРС 3 за широку потрошњу зоне
Чибуковац у оквиру овог плана дефинисано је следећом границом: са северне стране
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ограничено је улицом Ђуре Ђаковића све до Ибарске магистрале, затим Ибарском
магистралом наставља према југозападу до бензинске пумпе, обухвата је и наставља ка
Ибру левом обалом до замишљеног правца улице Војводе Мишића, па том улицом се
враћа до улице Ђуре Ђаковића где је граница и почела.
Прикључни шахт за МРС 3 постављен је у зеленом појасу дворишта конфекције ''Рудник''
(ван ове зоне регулационог плана, припада плану Ратарско имање). На тој локацији је
постављена и МРС 3. Капацитет ове МРС је 2.000 м3/h.
Од ове МРС траса полиетиленског дистрибутивног гасовода прелази улицу Ђуре
Ђаковића (прелаз испод улице је у челичној заштитној цеви), одакле почиње рачвање
дистрибутивне мреже на три главна правца.
Први правац ка западу води дуж улице Ђуре Ђаковића у зеленом појасу, прати линију
улице, скреће ка истоку и води дуж улице Чибуковачки партизани, све до Македонске
улице, а затим ка северу дуж те улице образује прстен. На овај начин даљим повезивањем
обухваћен је конзум изнад пруге Краљево – Рашка, испод улицу Ђуре Ђаковића и западно
од Македонске улице.
Други правац ка истоку од МРС, води дуж улице Ђуре Ђаковића до улице Војводе
Мишића. Западном страном ове улице гасовод води ка прузи, а затим улицом Светозара
Марковића иде до Македонске улице, чиме се затвара и овај прстен. са источне стране
Македонске улице до рачвања.
Правац ка југу од МРС, води са источне стране Македонске улице до рачвања. Гасовод на
месту код тунела прелази преко пруге за напајање јужног дела области. Након рачвања
мрежа води ка западу северном страном Карађорђеве улице и поново код Македонске
улице затвара прстен.
Гасовод даље прелази Карађорђеву улицу и рачва се ка западу и истоку и на тај начин се
снабдева јужни део испод Карађорђеве улице, а до Ибра.
Телекомуникациона мрежа
На подручју, које је предмет израде Плана генералне регулације "ЦентарЧибуковац", телекомуникациона инфраструктура Телеком Србија је заступљена кроз:
 Комутационе објекте:
ЕWСD централа Краљево-Host смeштене у ТК центру Ратaрско
имање у Ул. Ђуре Ђаковића, је ранга главне централе за подручје
општина Краљево, Рашка и Врњачка Бања.
Централа Краљево-Host, половином свог локалног капацитета
покрива подручје у обухвату овог плана.
Инсталиран је дизелагрегат као резервни извор напајања.
a. Истурени степен EWSD централе и Мултисервисни чвор (MSAN)
смештен у згради поште у Улици Цара Лазара 37.
Инсталиран је дизелагрегат као резервни извор напајања.
 Главну кабловску канализацију:
a. дуж свих улица централне градске зоне, изузев:
- Хајдук Вељкове улице;
- Обилићеве, између Хајдук Вељкове и Војводе Путника;
- Димитрија Туцовића од раскрснице са Хајдук Вељковом
до аутобуске станице;
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- Улица у насељу Француска колонија до техничке школе.
b. дуж улица:
- Ђуре Ђаковића од раскрснице са Ибарском магистралом
до зграде Водоторња;
- Цара Душана, па кроз стамбени блок код Мале пијаце
према Војводе Степе;
- Танаска Рајића од Трга Светог Саве до бивше рампе, па
преко пруге према Пољопривредној школи;
- Олге Милутиновић;
- Карађорђеве до полигона за обуку возача;
- Зелена Гора од раскрснице са Карађорђевом до блока
зграда Симкине Ливаде;
- Војводе Мишића од Карађорђеве до Ђуре Ђаковића..
Транспортну телекомуникацону мрежу реализовану оптичким кабловима
увученим у главну кабловску канализацију. Неки од каблова су
регионалног и националног ранга.
По влакнима оптичких каблова ради више дигиталних система за
повезивање телефонских централа и други телекомуникациони саобраћај.
Чвориште транспортне мреже за дигиталне системе преноса, смештено у
ТКЦ Ратарско имање. Поред локалноих система чвориште је значајно за
регионалне и националне прстенове транспортне мреже.
Приступну телекомуникацону мрежу грађену у периоду 1980-2009. године.
ТК мрежа је уведена у:
- ТКЦ Ратарско имање са капацитетом од 8.900 парица, али је у
оквирима плана екипирано 5.960 парица.
- ТКЦ Центар са капацитетом од 21.200 парица, од чега је на
подручју плана екипирано 20.040 парица.
Примарна дистрибутивна мрежа је подземна, реализована са бакарним
кабловима:
Увученим у цеви главне и приводне канализације.
◦ Положеним у ров дубине 80 цм. На прелазима преко
саобраћајница кабл је увучен у заштитну PVC цев
110 мм
постављену на дубини од 1м. У истом рову ( за мреже грађене
после 1995.) је ПЕ цев 40 мм, намењена за оптичке каблове у
приступној мрежи који ће, по потреби, бити увлачени у
наредном периоду.
◦ Изводи примарне мреже, на којима се врши прелаз са примарне
на разводну мрежу, су:
▪ Унутрашњи, у пословним и стамбеним објектима.
▪ Спољашњи, постављени на бетонске стубиће, бетонске или
дрвене стубове.
◦ Трасе подземних каблова и локације изводних стубова су
геодетски снимљене, али у катастар подземних инсталација су
картиране само оне изграђене после 2004.
Разводна мрежа је:
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◦ Надземна на највећем делу подручја плана, реализована
самоносивим кабловима постављеним по бетонским или
дрвеним стубовима;
◦ Подземна на подручју оивиченом Ул. Ђуре Ђаковића, Ибарском
магистралом, пругом и Ул. Војводе Мишића.
Водоводна, фекална и атмосферска мрежа
Водоводна мрежа
Водоводна мрежа је изграђена на целој територији зона Центар и Чибуковац и сви
потрошачи су прикључени на исту. Од материјала најзаступљенији су цевоводи од азбест
– цемента и челика, а мање од ПВЦ , ТПЕ и поцинковане цеви. Главни цевовод којим је
резервоар у згради Водоторањ повезан са пумпном станивом у Конареву је од азбест –
цементних цеви профила Ø350 и Ø300 у улицама Карађорђев, Војводе Мишића и Ђуре
Ђаковића. Исти је делом реконструисан дуктилним цевима профила Ø400 почев од
пумпне станице у Конареву. У истој зони се налази бунар са пумпном станицом
Чибуковац на левој обали реке Ибар и повезан је челичним цевоводом Ø200 са
резервоаром у згради Водоторањ.
Дуж Ибарске магистрале и у улици Ђуре Ђаковића изграђен је ливено гвоздени цевовод
профила Ø700.
У Карађорђевој улици је реконструисан цевовод од улице Војводе Мишића до Главашеве
са ТПЕ цевима профила DN225.
У Борачком насељу изграђена водоводна мрежа је од ПВЦ и ТПЕ материјала, од Ø50 до
Ø150 mm.
У улицама С.Марковића, Лоле Рибара, Радничка и Македонска изграђена водовода мрежа
је од азбест – цементних цеви профила Ø80.
Постојећи објекти и насеља на десној страни Карађорђеве улице до реке Ибар
прикључени су на дистрибутивни цевовод у Карађорђевој улици. На левој обали реке
Ибар до Карађорђеве улице предвиђа се изградња нових улица у склопу стамбено –
пословних објеката за спорт и рекреацију. У свим новопројектованим улицама се има
изградити нова водоводна мрежа од ТПЕ цеви минималног профила Ø100мм.
У зони центар дистрибутивни цевоводи се налазе у улицама IV краљевачки Батаљон од
моста на реци Ибар до раскрснице са Карађорђевом улицом и даље улицом Војводе Степе
до раскрснице код Мале Пијаце. Овај цевовод је ливено гвоздени профила Ø500 мм.
Истог материјала и профила налази се цевовод у улици Пљакиној и Војводе Путника до
раскрснице са улицама Доситејева и Димитрија Туцовића. Још два магистрална азбест –
цементна цевовода су реконструисана у овој зони дуктилним цевима профила Ø400 и то:
у улици Зелена Гора и Димитрија Туцовића од Мале Пијаце до Аутомото Друштва и даље
Доситејевом улицом до раскрснице са улицом Проте Ненадовића.
У зони центар, у осталим улицама, најзаступљенији су цевоводи профила од Ø80 до Ø200.
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Фекална канализација
Фекална канализација у зони Центар изграђена је у свим постојећим улицама. Постојећа
канализација је изграђена од бетонских, азбестних, керамичких ПВЦ и ПЕ цеви.
Димензија колектора задовољавају садашње и будуће потребе за одвођењем.
У зони Чибуковац фекалне воде се из насеља одводе путем два примарна колектора који
су изграђени у улици Карађорђева профила и између улице Чибуковачки партизани и
железничке пруге профила Ø500мм. На ова два колектора прикључени су сви улични
цевоводи, сем насеља Браће Јевремовић. Највећи профили примарног колектора пречника
Ø400 су изграђени од азбестних цеви који су дуже време у функцји. Најзаступљенији
материјал је азбест – цемент и ПВЦ са 90%, Димензије главних колектора задовољавају
садашње и будуће потребе за одвођењем отпадних фекалних вода.
За насеље Браће Јевремовић урађен је Главни пројекат за изградњу фекалне канализације,
на Плану генералне регулације приказане су будуће трасе цевовода, преузете из Главног
пројекта.
Атмосферска канализација
У централној зони је изграђена атмосферска канализација и она покрива 85% укупне
површине целе зоне Центар. Најзаступљенији материјал је азбест цемент и ПВЦ. У
улицама Цара Лазара и Цара Душана не постоји атмосферска канализација у целој
дужини улица.
Димензије колектора задовољавају садашње и будуће потребе за одвођењем.
У зони Чибуковац атмосферске воде се одводе са улица: Карађорђева (бетонске цеви
профила Ø350мм), Македонска (Ø1000 и Ø600(, Др. Драгомира Карајовића (Ø500), Ђуре
Ђаковића, Зелена Гора и Вука Караџића. Прикупљене воде се изливају у реку Ибар преко
два излива. Постојећа канализација се има користити за прикључење свих будућих
пројектованих цевовода како би се користили постојећи изливи у реку Ибар.
3.4. Јавно и друго зеленило
Локација 1

Постојеће зеленило у границама локације 1, у основи чини неуређени део са самониклом
високом вегетацијом, и већи део који чини делимично уређена или неуређена вегетацијом
ливадског типа.
Локација 2
Постојеће зеленило у границама локације 2, чини уређени део са високом вегетацијом
претежно бора, и мањи део који чини делимично уређена или уређена травната
вегетација.
Локација 3 и 4
У границама локација 3 и 4 не постоји јавно и остало зеленило.
3.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе
амбијенталних целина

и
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На подручју плана не постоје евидентирани заштићени објекти, споменици културе и
природе, као ни амбијенталне целине, што може бити документовано Елаборатом
добијеним из Завода за заштиту споменика Краљево за потребе израде важећег Плана
генералне регулације Центар-Чибуковац, бр.011-51/2013-III од 05.07.2013.године.
ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ
Локација 1
претежна намена
1
2
3

спорт и рекреација
породично становање
део приступне саобраћајнице

укупно
Локација 2
претежна намена
1
2

школство
производња

укупно
Локација 3
претежна намена
1

породично становање

укупно
Локација 4
претежна намена
1
2
3
4
5

породично становање
спорт и рекреација
заштитно зеленило
њиве
саобраћај

укупно

површина
(ха)
2.52
0.21
0.09

површина
(%)
89
7.6
3.4

2.82

100

површина
(ха)
3.31
0.13

површина
(%)
96.2
3.8

3.44

100

површина
(ха)
0.36

површина
(%)
100

0.36

100

површина
(ха)
1.05
0.13
0.45
3.87
0.44

површина
(%)
17.7
2.2
7.6
65.1
7.4

5.94

100

3.6. Природне карактеристике простора
Према извештају о критичком прегледу и синтези резултата геолошких, геотехничких и
грађевинско-геолошких истраживања извршених у току претходних деценија у оквиру
Елабората извођених за потребе ГУП-а, као и других доступних елабората везаних за
потребе изградње објеката у зони ГУП-а Краљева, у графичким прилозима Нацрта
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Измене ПГР Центар-Чибуковац бр. 12.а и 12.б - Инжењерско-геолошка компилацијска
карта, приказана је класификација стена и стенских комплекса према њиховим основним
карактеристикама.
У посматраним границама плана доминирају терасни седименти прве и друге речне
терасе (шљункови, пескови и лесолике глине). Они су претежно повољних геомеханичких
и инжењерско-геолошких одлика, средње су до слабо стишљиви, са дубоким нивоом
издани, изграђују претежно стабилне делове терена са минималним нагибом падина,
условно су стабилни до нестабилни на терасним одсецима.
Заступљени су и лимнички квартарни седименти( алевролит глине и шљункови), који
имају геомеханичке карактеристике сличне терасним седиментима, на одсецима стрмијих
нагиба су условно стабилни до нестабилни делови терена.
3.7. Сеизмичност подручја
Сеизмолошка карта СФРЈ из 1987. године има шест олеата, за временске периоде од
50,100,200,500,1000 и 10000 година, са вероватноћом догађања интензитета од 63 %, и она
омогућава коришћење сеизмичког ризика.
За шире подручје Краљева за повратни период земљотреса од 50 година, интензитет је I=
7°, за период од 100 година I=7-8°,а за повратни период земљотреса од 500 година
подручје припада интензитету I=8°, MSK-64.
Подручје Краљева сврстано је међу сеизмички угрожена подручја.

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ
Након анализе целокупног простора у предложеним границама, задатак обрађивача
је био да у складу са важећим Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) дефинише основне
развојне правце, а то су :
- близина градског центра, добра саобраћајна повезаност, као и велике површине
и оквиру плана које су покривене старим грађевинским фондом, тако да
пружају могућност реализације новог дела града и представљају највећи
потенцијал за изградњу,
- одвајање површина јавне намене од осталог грађевинског земљишта,
- правилна расподела расположивог простора, и дефинисање нове изградње
одговарајућим урбанистичким параметрима.
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ПЛАНСКИ ДЕО

5. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
5.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Све четири локације се налазе у оквиру грађевинског подручја, које се иначе поклапа са
обухватом важећег Плана генералне регулације Центар-Чибуковац, бр. 011-51/2013-III од
05.07.2013. године.
5.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЛОКАЦИЈА 2
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 4
Целина 4.2
 школство
 У оквиру ове локације постоји Шумарска школа "Душан Пено" и Дом ученика.
 планирана реконструкција и изградња нових објеката – Шумарске школе и Дома
ученика;
максимална спратност П+2;
индекс изграђености 0.45;
норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације
1 садржај
или
 тип објекта

1 паркинг
место на:







средња
школа

70м2
корисног
простора

Средња Шумарска школа је објекат старије градње и у доста лошем стању. Овакво стање
је додатно угрожено земљотресом који је захватио регију Краљева 3.11.2010.године.
План генералне регулације Центар-Чибуковац за овај објекат предвиђа реконструкцију
објекта и доградњу, евентуалну нову изградњу.
Дом ученика је објекат новије градње. На њему је дозвољена, осим текућег одржавања,
реконструкција и доградња.
На локацији 2 дозвољена изградња отворених спортских терена које ће бити искључиво у
функцији претежне планиране намене, односно школска са смештајем ученика.
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ЛОКАЦИЈА 2
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3
Целина 3.1
Важећим Планом генералне регулације „Центар-Чибуковац“,бр.011-162/2015-III од
02.октобра 2015.године, предвиђена је улица са основном приступном функцијом и
елементима трасе и попречног профила који омогућавају приступ свим грађевинским
парцелама и промену смера кретања возила, односно маневрисање меродавних возила.
Изменом ПГР „Центар-Чибуковац“ извршена је корекција трасе улице. Улица са
основном приступном функцијом планирана је са истим елементима попречног профила.
Планирана је од саобраћајне везе са Борачком улицом до КП 2411 КО Краљево, тако да
јавне саобраћајне површине улице не заузимају КП 2411 КО Краљево. Свим
грађевинским парцелама је омогућен приступ на јавну саобраћајну површину.
У оба наведена плана саобраћајница која је иначе предмет измене у граници локације 2
представља земљиште за јавну употребу.
ЛОКАЦИЈА 4
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 4
Целина 3.4
Планом генералне регулације „Центар-Чибуковац“, бр.011-162/2015-III од 02.октобра
2015.године, предвиђено је саобраћајно решење другог градског прстена са елементима
трасе који одговарају категорији саобраћајнице. Траса и елементи попречног профила
планирани су према смерницама Генералног урбанистичког плана Краљево 2020.
Изменом ПГР „Центар-Чибуковац“ извршена је корекција регулационих линија другог
градског прстена. У циљу имплементације Идејног пројекта за изградњу новопланиране
саобраћајнице од раскрснице са кружним током „Црквине“ у Рибници до улице
Карађорђеве у Краљеву извршена је корекција регулационих линија. Планом је
предвиђена фазна реализација другог градског прстена, тако да прва фаза подразумева
саобраћајно решење из Идејног пројекта, односно изградњу улице са коловозом са две
саобраћајне траке и површинама за немоторизоване учеснике у саобраћају. Изменом ПГР
„Центар-Чибуковац“ планирана је кружна раскрсница на десној обали Ибра. Детаљном
разрадом, пре свега нивелационог положаја улице, утврђено је да саобраћајно решење
денивелисане раскрснице из ПГР „Центар-Чибуковац“ није оправдано. Саобраћајно
решење кружне раскрснице преузето је из Идејног пројекта.
У оба наведена плана саобраћајница која је иначе предмет измене у граници локације 4
представља земљиште за јавну употребу.
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6. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ПРЕМА
УРБАНИСТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА
Зона 3, површине око 104.27 ха, обухвата подручје које је ограничено улицама Зелена
гора, новопројектованом саобраћајницом дуж бедема, катастарским парцелама које
належу на План детаљне регулације Црквине, затим Карађорђевом улицом и
Македонском.
Зона 4, површине око 139.65 ха, обухвата насеље ограничено Македонском улицом,
катастарским парцелама на десној обали реке Ибар, затим Ибарском магистралом и
завршава се улицом Ђуре Ђаковића.
Зона 3:
Урбанистичка зона 3 подељена је на четири (4) урбанистичке целине: 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4.
Локација 1 налази се у оквиру урбанистичке целине 3.3, локација 3 у оквиру
урбанистичке целине 3.1, локација 4 у урбанистичким зонама 3.3 и 3.4.
Опис је дат само за наведене целине, а табела прегледа површина за целу зону.
3.1 – површине око 31.07 ха, обухвата простор ограничен улицама Ђуре Ђаковића,
Македонском и железничком пругом. У овој целини планира се као претежна намена:
 вишепородично становање са пословањем
 породично становање са пословањем
 објекат дечје заштите – вртић.
3.3 – површине око 22.41 ха, обухвата простор дуж Карађорђеве улице, затим улицом
Његошевом, према реци Ибар до корита реке 150 м низводно обалом и наставља с левом
обалом терасе реке Ибар. У овој целини планира се као претежна намена:
 пословањем са становањем
 пословање
 спорт и рекреације са пословањем
 вишепородично становање са пословањем
 породично становање са пословањем.
3.4 – површине око 37.66 ха, обухвата простор дуж доње терасе реке Ибар, између реке и
горње терасе. У овој целини планира се као претежна намена:
 заштитно зеленило
 заштитно зона уз водотокове
 спорт и рекреација са пословањем.
ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
104х 27а

ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ОДНОСУ
НА ПГР
23,8%
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ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ 3
НАМЕНА

ВИШЕПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ СА
ПОСЛОВАЊЕМ
ПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ СА
ПОСЛОВАЊЕМ
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
ШКОЛСТВО
ПОСЛОВАЊЕ СА
СТАНОВАЊЕМ
ПОСЛОВАЊЕ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
СА ПОСЛОВАЊЕМ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ
ЗАШТИТНИ ПОЈАС УЗ
НАСИП
ЗАШТИТНА ЗОНА УЗ
ВОДОТОКОВЕ
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ
СВЕГА

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
1
2
3
4

ха
16,41

ха
5,90

ха
1,60

4,85

2.04

5,11

1,10
0,43

1,50

ха

%
22,93

5,47

12,00

11,53

2,74

2,60
0,43

2,49
0,41

0,60
0,10

1,30
1,49

1,25
1,43

0,29
0,37

4,88

4,07
7.28

3,90
6.98

0,93
0,18

15,87
0,07
8,93
0,29

17,37
0,07
8,93
0,29

16,65
0,07
8,56
8,56

3,97
0,02
2,04
2,04

3,90

3,90

3,74

0,89

1,49

1,50

УКУПНА НАМЕНА
(у односу на
ПГР у% )

ха
23,91

1,3

4,07
2,40

УКУПНА НАМЕНА
(у односу на
урбанистичку
зону)

8,28

4,09

6,62

3,01

22,00

21,10

5,10

31,07

13,32

22,41

37,66

104,27

100

23,84

Зона 4:
Урбанистичка зона 4 подељена је на три (3) урбанистичке целине: 4.1, 4.2 И 4.3. Локација
2 налази се у оквиру урбанистичке целине 4.2, тако да је опис дат само за наведену
целину, а табела прегледа површина за целу зону.
4.2 – површине око 40.51 ха, обухвата простор ограничен улицама Македонском,
железничком пругом, Ибарском магистралом и Карађорђевом улицом. У овој целини
планира се као претежна намена:
 вишепородично становање са пословањем
 породично становање са пословањем
 дечја заштита – вртић
 школство
 пословање
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производња
комуналне површине
верски објекат.

ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ОДНОСУ
НА ПГР
31,9%

139х 65а

БИЛАНС ПОВРШИНА ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ 4
НАМЕНА
1

ВИШЕПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ СА
ПОСЛОВАЊЕМ
ПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ СА
ПОСЛОВАЊЕМ
ПОСЛОВАЊЕ СА
СТАНОВАЊЕМ
ПОСЛОВАЊЕ
ПРОИЗВОДЊА
ПАРКОВСКЕ
ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
ШКОЛСТВО
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ
ПИЈАЦА СА
ТРГОВИНСКОЗАНАТСКИМ ЦЕНТРОМ
ГРОБЉА
КОМУНАЛНЕ
ПОВРШИНЕ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
ЗАШТИТНИ ПОЈАС УЗ
НАСИП
ЗАШТИТНИ ЗОНА УЗ
ВОДОТОКОВЕ
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ
СВЕГА

УРБАНИСТИЧКА
ЦЕЛИНА
2
3
4

ха
6,72

ха
6,26

ха

22,57

12,69

УКУПНА НАМЕНА
(у односу на
ПГР у% )

ха
12,98

%
9,29

2,97

6,76

41,86

29,97

9,57

0,22

0,22

0,15

0,05

2,92

1,01

6,93
2,63
1,01

4,96
1,88
0,72

1,58
0,60
0,23

1,69

1,69

1,21

0,38

3,31
0,34
0,74
0,34

2,37
0,24
0,53
0,26

0,76
0,08
0,17
0,78

0,94

0,94
0,20

0,67
0,14

0,21
0,04

15,40
4,71

15,77
4,71

11,29
3,37

3,60
1,08

4,80

4,80

3,44

1,10

4,01
2,63

3,31
0,34
0,74
0,34

0,20
0,37

ха

УКУПНА НАМЕНА
(у односу на
урбанистичку
зону)

8,58

9,96

11,40
2,96

11,40
21,50

8,16
15,39

2,61
4,91

40,57

40,51

58,57

139,65

100

31,9
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7. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И
ЦЕЛИНА
Урбанистички показатељи (индекс изграђености и индекс заузетости земљишта))
приказани су за планиране намене површина, у оквиру урбанистичких зона и целина
одређених Планом.




БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА јесте збир површина свих
надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере
ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ парцеле јесте однос(количник) бруто развијене
грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен
у процентима.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3
Целина 3.3
намена: пословање
врста и намена објеката који се могу градити
- Дозвољена је изградња трговачко-пословни објекат.
- Дозвољене су све групе делатности, које не утичу негативно на становање и реализоване
намене у контактним подручјима, посебно у погледу стварања буке, вибрација, гасова,
мириса, отпадних вода и других штетних дејстава.
компатибилне намене
- Дозвољена је изградња објеката и садржаја компатибилних намена:
 помоћних објеката (надстрешнице за паркинг места, трафостанице),
 посебних објеката (билборди, рекламни панои, рекламни стубови, јарболи).




Посебни објекти се не урачунавају у корисну БРГП и морају бити позиционирани
у оквиру грађевинске парцеле. Дозвољено их је постављати и појасу између
регулационе и грађевинске линије, али под условом да не представљају опасност
по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката или комуналну
инфраструктуру.
У појасу између грађевинске и регулационе линије дозвољено је и постављање
отворених паркинг места за путничка и теретна возила, пејзажно уређење,
мобилијар и урбана опрема.

намена објеката чија је изградња забрањена


Забрањује се изградња објеката који су у супротности са наменом утврђеном
планом.
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Забрањена је изградња на свим постојећим и планираним јавним површинама или
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.
Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на реализоване
намене у контактним подручјима..

правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката


Постојећи објекти на парцели
простора.

морају бити уклоњено до почетка реализације

услови за формирање грађевинске парцеле, минимална површина парцеле
 Минимална површина парцеле за реализацију планираних садржаја је 2500м2.
 Минимална ширина парцеле је 30м.
уређење и организација на парцели


Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и
одводњавање ван суседа.
 Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%.

положај објекта у односу на регулацију




Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је задато у оквиру
графичког прилога бр.6 – Урбанистичка регулација.
Планирани објекат/објекти се постављју предњом фасадом на грађевинску линију,
односно унутар простора у оквиру које је могућа изградња.
У простору између регулационе и грађевинске линије могу се постављати
отворени паркинг простори, рекламни стубова и јарболи.

положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле


Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је половина висине
вишег објекта, а не мање од 6,0м због противпожарног пута. Постављање
грађевинске линије на графичком прилогу бр.6 је омогућило да се испуне ови
услови, односно не угроже се задати параметри, јер оквирна удаљеност
грађевинских линија од регулационих линија са задње и бочних страна је око 10м
(овај податак проистиче из постављања у односу на дефинисане осовине
саобраћајница).

највећи дозвољен индекс заузетости


Максимални индекс изграђености парцеле је 1.6.
типологија објеката



Основни тип изградње је слободностојећи објекат.



Максимална дозвољена спратност је П+2.
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вертикална регулација


Највећа дозвољена висина објекта је 15,0м у односу на завршну коту интерних
саобраћајница унутар комплекса.

кота пода приземља





-Кота пода приземља се одређује у односу на коту нивелете јавног пута, односно
према нултој коти објекта. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне
осе објекта.
Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног пута на који се комплекс прикључује.
Кота приземља може бити највише 1,2м виша од нулте коте објекта уколико не
постоје посебни техничко-технолошки захтеви.
Уколико постоји потреба за већом висином коте пода приземља услед посебних
техничко-технолошки захтеви ( утоварно-истоварне рампе, транспортне траке и
лифтови, посебни захтеви због технологије и опреме у производњи и сл.) иста ће се
утврдити накнадно за сваки конкретни случај.

услови за изградњу других објеката на парцели



Дозвољена је изградња помоћних објеката (надстрешнице за паркинг места, и
трафостанице).
Дозвољена је изградња посебних објеката које се не урачунавају у корисну БРГП,
као што су: рекламни стубови, билборди и јарболи.

услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
Обавезно је обезбедити противпожарни пут минималне ширине 3,5м за
једносмерну комуникацију, односно минимално 6,0м за двосмерно кретање.
 Потребне саобраћајне и манипулативне површине у оквиру комплекса могу бити
различите у зависности од врсте објеката и примењене технологије. Параметри за
планирање ових површина је 30% у односу на површину парцеле.
 Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности и
то по једно паркинг место (ПМ) на следећи начин:
1ПМ на 70м2 корисног простора
 паркирање је дозвољено и у подземној етажи



услови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуре
 Прикључивање објеката на комуналну и осталу инфраструктуру реализоваће се
према условима надлежних комуналних предузећа односно имаоца јавних
овлашћења.
 Планом су одређене трасе планираних инфраструктурних водова, а њихова
међусобна удаљеност и место полагања дефинисаће се главним пројектом уз
поштовање параметара датих Планом.
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услови за уређење зелених и слободних површина на парцели



Уређење парцеле највећим процентом, поред изградње објекта, биће опредељено
саобраћајним површинама – колско-пешачке комуникације. Нивелационо решење
треба ускладити са контактним површинама јавних намена.
Минимални проценат зелених површина предвидети 20%.

правила за архитектонско обликовање објеката








степен
Основни захтеви у погледу архитектонског обликовања објеката,
разуђености габарита објекта, тип крова, кровна конструкција, материјал за обраду
спољних делова објекта, обрада спољних отвора и сл. препуштају се избору
инвеститора.
Планираном изградњом остварити урбану и архитектонску хармоничност
комплекса.
зовано у оквиру објекта.
Применити начела унапређења енергетске ефикасности, применом техничких
мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објеката, у складу са
наменом објеката и карактером локације.
Избор и врста крова (коси, раван), кровне конструкције и кровни покривач
прилагодити условима изградње и намени објеката.
Обавезна је примена одговарајућих стандарда, техничких прописа и система за
грађевинску структуру и конструкцију.

ограђивање парцеле


Ограда парцеле се поставља на регулациону линију, односно по граници парцеле
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на земљишту власника ограде.
 Грађевинска парцела може да се ограђује зиданом или транспарентном
оградом висине до 2.2м.
 Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи,
ограда, стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.
 Капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.


Посебна напомена:
обавезна израда урбанистичког пројекта на локацији трговинско-пословног
објекта

8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ
ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА
8.1. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Општа правила парцелације и препарцелације су елементи за одређивање величине,
облика и површине грађевинске парцеле која се формира.

13. jun 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Broj 12 - Strana 41

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза.
Грађевинска парцела има облик и површину који омогућавају изградњу објекта у складу
са решењима из планског документа, као и са правилима грађења и техничким
прописима.
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити
парцелацијом до минимума утврђеног планом за одговарајућу намену и урбанистичку
целину, односно подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно
пројекта препарцелације.
Исправка границе суседних катастарских парцеле врши се спајањем суседних
катастарских парцела истог власника, као спајање суседних парцела на којима је исто
лице власник или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, а врши се на основу
елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела.
Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска
парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну
грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.
Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу,
непосредно или преко приступног пута.
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката уколико испуњава
услове:
• да се налази на простору на којем је планирана изградња,
• да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер) у најмањој ширини од 3,5 м
(противпожарни и евакуациони приступ) за једносмерну комуникацију, односно 6м за
двосмерни саобраћај,
• да је површине и облика који омогућавају изградњу објекта у складу са решењима из
плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
Грађевинска парцела одређена је регулационом линијом према јавном простору.
Свака катастарска парцела може се мењати и у складу са Законом и урбанистичким
планом путем мера парцелације и препарцелације до минимума одређене планским актом.
Парцелација – на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских
парцела под следећим условима:
• подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;
• све новообразоване парцеле морају имати приступ на јавни простор;
• нове парцеле се образују на основу урбанистичких параметара везаних за одређени тип
изградње и намену.
Препарцелација – на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или
више грађевинских парцела под следећим условима:
• спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница
новообразоване парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
• за нову грађевинску парцелу важе урбанистички показатељи одређени за одређени тип
изградње и намену.
Поступаци парцелације и/или препарцелације (деобе и укрупњавања парцела) врше се
путем израде пројекта препарцелације и/или парцелације.
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Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу трговинско-пословног
објекта је 2500м2.
Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу трговинско-пословног објекта
је 30м.
Новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну
површину намењену за саобраћај.

Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила
 Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног
пута, изградњом паркинга по условима претходно наведеним.
 Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле.
8.2. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
Систем елемената регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија
(регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична
линија зоне).



Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене од
површина предвиђених за друге јавне и остале намене.
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до
које је дозвољено грађење основног габарита објекта.
Грађевинске линије у оквиру Измене Нацрта Плана генералне регулације ЦентарЧибуковац су задате на одређеном растојању од регулационе линије. У највећем
проценту та удаљеност износи 10м, што омогућава могућност постојања простора
за паркирање.
Када је у питању дефинисање грађевинске линије у оквиру плана генералне
регулације битно је нагласити да се грађевински објекат се поставља предњом
фасадом на грађевинску линију.



Висинска регулација је одређена означеном спратношћу, где се за један ниво
(спрат) трговинско-пословног објекта рачуна просечна висина до 5 м.
 Нивелација је планом одређена код јавних површина из које произилази
нивелација простора за изградњу грађевина, у свему према графичком прилогу
„План нивелације“.
8.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ
Правилима изградње уређују се дозвољене претежне намене, постављање објекта у
односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта,
висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели,
постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и
др., а исказује се системом урбанистичких правила и показатеља (намена, индекс
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изграђености или индекс односно степен искоришћености) и односе се на појединачне
грађевинске парцеле.
ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ
УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋИХ
ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА
На површинама намењеним изградњи - локација 1, већ се налази велики број
постојећих објеката, које је потребно порушити ради привођења намени.
За постојеће стамбене, стамбено-пословне објекте и пословне објекте, у зависности од
њиховог положаја у простору, планиране намене и мреже саобраћајница предвиђа се:
 Уклапање какви јесу
 Изградња нових објеката према плану намене површина и правилима грађења
 Рушење (због дејства силе-природних непогода, угрожености статичности
објекта услед дотрајалости и уграђености лоших грађевинских материјала, због
изградње нових објеката и другачије организације на парцели.)
ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и
то:
-излози локала-0.30м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,0 м, а
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу
-излози локала -0.90 м по целој висини у пешачким зонама
-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже-2,0м, на целој
ширини објекта са висином изнад 3,0м
-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1.0 м од спољне ивице
тротоара на висини изнад 3,0 м, а у пешачким зонама према конкретним условима
локације
-конзолне рекламе-1.20м, на висини изнад 3.0 м.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.60м, односно
регулациону линију више од 1.20 м, и то на делу објекта вишем од 3.0м.хоризонтална
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску , односно,
регулациону линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
-на делу објекта према предњем дворишту-1.20м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације ( најмањег
растојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% бочне фасаде изнад приземља
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-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације ( најмањег
растојања од 2.50м )-0.90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% бочне фасаде изнад приземља
-на делу објекта према задњем дворишту ( најмањег растојања од стражње линије суседне
грађевинске парцеле од 5.0 м ) -1.20 м, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска
линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м. За
висину преко 0,90м степенице улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају на
бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже-могу прећи грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
-стопе темеља и подрумски зидови -0.15 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара,
а испод те дубине-0.50м
-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.0м
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле.
ПАРКИРАЊЕ
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката
свих врста треба да обезбеде простор на сопственој грађевинској парцели, изван
површина јавног пута, и то-1 паркинг или гаражно место на 1 стан.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор
на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, на следећи начин:
 пословање -1 ПМ на 70 м2 корисног простора
На подручју измене плана (локација 1) дозвољена је искључиво изградња гараже испод
објекта у габариту и подземно изван габарита објекта грађевинској парцели.
Површина подземне гараже се не урачунава при утврђивању индекса изграђености,
односно индекса искоришћености грађевинске парцеле.
Подземне гараже вишепородичних објеката могуће је градити до регулационе линије без
подизања коте тротоара.
ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА
Одводњавање површинских вода утврђује се тако да се оне са парцела одводе слободним
падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.
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ЗАВРШНЕ

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се идејним архитектонским пројектом.
УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ИНВАЛИДНИХ ОСОБА
Код изградње јавних саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, као и код прилаза
објектима за јавно коришћење,као и посебних уређаја у њима, морају се применити
одредбе Правилника о техничким стандардима приступачности («Сл.гласник РС», бр.
19/2012), као и осталим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.
8.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРЕМА ЛИТОЛОШКОМ САСТАВУ И
СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА
На инжењерско-геолошкој карти урбанистичког подручја Краљева и Матарушке Бање,
која је саставни део документације плана, према условима градње издвојене су следеће
основне категорије терена:
 терени повољни за градњу,
 терени условно - повољни за градњу, и
 терени неповољни за градњу.
Критеријуми за ову категоризацију засновани су на основним инжењерскогеолошким
карактеристикама терена, а то су:
- носивост терена,
- стабилност терена,
- нагиб терена,
- дубина до подземне воде у терену, и
- плављеност терена.
При утврђивању носивости терена узета је интересантна зона градње дубине 1-4 m, док се
прорачунате носивости (табела , лит. ) односе на дубину фундирања до 1,5 m и везане су
за једну одређену средину.
На подручју Плана генералне регулације Центар-Чибуковац постоје све три категорије
терена.
 Терени повољни за градњу
У ову категорију увршћени су делови терена са тачно утврђеним елементима
инжењерскогеолошких услова:
носивост терена је већа од 150kPa,
терен је стабилан,
нагиб терена је од 0-10º,
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дубина до подземне воде је већа од 3,0 m.

У ову категорију улазе следеће инжењерскогеолошке групе стена:
- старији алувијални наноси (2),
- терасни седименти (5, 6, 7),
- језерски седименти (9, 10), и
- ултрабазичне стене (12, 13) а које учествују у грађи терена под раније наведеним
условима.
У зони ове категорије може се планирати градња свих врста грађевинских објеката.
Међутим, оваква општа оцена подобности терена за градњу не искључује потребу
детаљног испитивања микролокација сваког објекта и тачног утврђивања услова његове
градње.
 Терени условно - повољни за градњу
У ову категорију спадају терени у којима је испуњен један од следећих услова или више њих:
- условно – стабилан терен,
- нагиб терена 10 - 30º,
- дубина до подземне воде је мање од 3,0 m,
- повремено је плављен терен,
- носивост терена је од 100-150kPa.
У грађи терена који улазе у ову категорију учествују следећи инжењерскогеолошки
комплекси:
- старији алувијални нанос (2), уколико је дубина до подземне воде мања од 3,0 m
или је повремено плављен терен,
- пролувијални нанос (3), подложан повременом засипању бујичним токовима,
- делувијални нанос (4), условно-стабилан терен, са нагибом падина од
10 - 30º,
- лимнички квартарни седименти (8), условно-стабилан терен, са нагибом падина
од 10 - 30º,
- млађе језерски седименти (9), условно-стабилни делови терена, са нагибом падина
од 10 - 30º,
- пирокластичан материјал (11), условно-стабилан терен,
- серпентинити и серпентинисани перидотити (12, 13), условно-стабилни делови
терена, нагиба падина од 10 - 30º.
У зони ове категорије терена може се планирати градња свих врста објеката али се за
сваки објекат препоручују посебна испитивања терена на микролокацији, а у циљу тачног
утврђивања услова њихове градње.
 Терени неповољни за градњу
Терене ове категорије карактерише испуњавање једног од следећих услова:
- носивост терена је мања од 100kPa,
- терен је нестабилан,
- нагиб терена је већи од 30º,
- мочваран и стално плављен терен.
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Ове терене изграђују следећи инжењерскогеолошки комплекси, са напред наведеним
карактеристикама:
- савремени алувијални наноси (1), мочварни или стално олављени површинским или
подземним водама,
- старији алувијални наноси (2), мочварни или стално плављени, слабо носиви,
- пролувијални наноси (3), угрожени бујичним плављењем и засипањем,
- делувијални наноси (4), нестабилни терени, нагиба већег од 30º,
- терасни седименти (6) деформисани терасни одсеци, нестабилни делови терена,
- лимнички квартарни седименти (8), нестабилни делови падина, нагиба преко 30º,
- млађе језерски седименти (9), нестабилни делови терена, нагиба падина преко 30º.
У зони ове категорије се не препоручује урбанизована градња. Изузетно, у зонама где
нема појава активне нестабилности, може се планирати градња мање осетљивих објеката,
али се на микролокацијама морају извести посебна испитивања терена, а у циљу
утврђивања услова градње и евентуалног побољшања тла.

9. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ,
ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ
9.1. саобраћајна инфраструктура
Локација 3 – Приступна улица на делу КП 2411 КО Краљево
Постојеће стање - Приступна улица је делимично изграђена без одговарајућег појаса
регулације и елемената трасе и попречног профила.
Планом генералне регулације „Центар-Чибуковац“ предвиђена је улица са основном
приступном функцијом и елементима трасе и попречног профила који омогућавају
приступ свим грађевинским парцелама и промену смера кретања возила, односно
маневрисање меродавних возила.
Изменом ПГР „Центар-Чибуковац“ извршена је корекција трасе улице. Улица са
основном приступном функцијом планирана је са истим елементима попречног профила.
Планирана је од саобраћајне везе са Борачком улицом до КП 2411 КО Краљево, тако да
јавне саобраћајне површине улице не заузимају КП 2411 КО Краљево. Свим
грађевинским парцелама је омогућен приступ на јавну саобраћајну површину.
Локација 4 – Део саобраћајнице други градски прстен
Постојеће стање – Део саобраћајнице други градски прстен у границама Плана није
изграђен.
Планом генералне регулације „Центар-Чибуковац“ предвиђено је саобраћајно решење
другог градског прстена са елементима трасе који одговарају категорији саобраћајнице.
Траса и елементи попречног профила планирани су према смерницама Генералног
урбанистичког плана Краљево 2020.
Изменом ПГР „Центар-Чибуковац“ извршена је корекција регулационих линија другог
градског прстена. У циљу имплементације Идејног пројекта за изградњу новопланиране
саобраћајнице од раскрснице са кружним током „Црквине“ у Рибници до улице
Карађорђеве у Краљеву извршена је корекција регулационих линија. Планом је
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предвиђена фазна реализација другог градског прстена, тако да прва фаза подразумева
саобраћајно решење из Идејног пројекта, односно изградњу улице са коловозом са две
саобраћајне траке и површинама за немоторизоване учеснике у саобраћају. Изменом ПГР
„Центар-Чибуковац“ планирана је кружна раскрсница на десној обали Ибра. Детаљном
разрадом, пре свега нивелационог положаја улице, утврђено је да саобраћајно решење
денивелисане раскрснице из ПГР „Центар-Чибуковац“ није оправдано. Саобраћајно
решење кружне раскрснице преузето је из Идејног пројекта.
Начин обезбеђивања приступа парцели
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну
површину намењену за саобраћај.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може
бити мања од 3.5 метара. Објекти морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који
не може бити ужи од 3.5 метара за једносмерну комуникацију, односно 6 метара за
двосмерно кретање возила.
Стационарни саобраћај
За паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката обезбеђују простор на
сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, на следећи начин:
 пословање -1 ПМ на 70 м2 корисног простора
На подручју измене плана (локација 1) дозвољена је искључиво изградња гараже испод
објекта у габариту и подземно изван габарита објекта грађевинској парцели.
Површина подземне гараже се не урачунава при утврђивању индекса изграђености,
односно индекса искоришћености грађевинске парцеле.
Подземне гараже вишепородичних објеката могуће је градити до регулационе линије без
подизања коте тротоара.
Пешачки саобраћај
Планом је предвиђено проширење мреже тротоара који прате уличну мрежу. Ширина
тротоара планирана је према категорији саобраћајница и према интензитету пешачких
токова. У највећем делу уличне мреже планирани су тротоари ширине 1.5 метара са обе
стране коловза који омогућавају мимоилажење два пешака.
Услови за кретање хендикепираних особа
Код изградње јавних саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, као и код прилаза
објектима за јавно коришћење, морају се применити одредбе Правилника о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старијих и
хендикепираних лица («Сл.гласник РС», бр. 18/97) и то:
- Тротоари и пешачки прелази потребно је да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно
8.3% (1:2);
- Највећи попречни нагиб тротоара на правац кретања износи 2%;
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За савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб
закошеног дела може износити 20% (1:5);
Прилаз до објекта предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена,
или је мање уздигнут у односу на терен.

Бициклистички саобраћај
Планирано стање
Планирано је да се бициклистички саобраћај одвија дуж планираних
бициклистичких коридора и то у оквиру регулационих профила саобраћајница, где су
предвиђене бициклистичке стазе као и на коловозним површинама где нема места за
посебне бициклистичке стазе. Планирана је изградња бициклистичко-пешачког моста
преко реке Ибар чиме ће се омогућити безбедно одвијање бициклистичког саобраћаја у
овом делу града.
Јавни превоз путника
Планирано је да се траса градске линије Шумарска школа-Магнохром измести на трасу
улице Димитрија Туцовића и улицом Олге Милутиновић поново укључи у Карађорђеву
улицу. То подразумева измештање аутобуског саобраћаја из улица Октобарских жртава,
Обилићеве и улице Олге Јовичић-Рите. Реализација планираних траса линија јавног
градског превоза условљена је изградњом аутобуских стајалишта у Карађорђевој улици, у
улици Димитрија Туцовића и у улици Ђуре Ђаковића, а према локацијама које су
приказане у графичком прилогу План саобраћаја.
Аутобуска стајалишта су неадекватно опремљена па је неопходна реконструкција свих
аутобуских стајалишта која треба опремити одговарајућим мобилијаром и за свако
стајалиште обезбедити нише за пријем путника. Нише се налазе ван коловоза и одвојене
су од коловоза разделним острвом.
9.2. телекомуникациона инфраструктура
Даљи развој телекомуникација на подручју ПГР ће се развијати на слећи начин:
 Децентрализација ТК мреже увођењем нових мултисервисних чворова за
чији смештај треба обезбедити локацију за контејнере:
 У насељу Моше Пијаде.
 У зони раскрснице Танаска Рајића и Курсулине.
 У зони локације Стари Јасен у Карађорђевој улици.
 У зони обданишта у насељу Чибуковац.
Контејнер је димензија 3,2х4,5 метра и висине 3,0 метра. Мора имати
прикључак на нисконапонску електроенергетску мрежу. Потребна снага је
око 20 kW. Алтернатива контејнеру је обезбеђење просторије од 10м2 у
некој од зграда.
 Изградња нове дистрибутивне кабловске канализације тамо где сада не
постоји, а постоји потреба за њеном изградњом. Планови Телекома су:
 Дуж Хајдук Вељкове, од раскрснице са Цара Лазара до Обилићеве.
 Дуж Обилићеве, између Хајдук Вељкове и Војводе Путника.
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Дуж улица Јована Сарића и Мирка Луковића.
Између Југ Богданове и Јелене Ћетковић.
У зони новог MSAN-а у насељу Моше Пијаде.
Продужетак дуж Олге Јовичић према раскрсници са Обилићевом па
затим укрштање са Димитрија Туцовића према комплексу аутобуске
станице.
Повезивање канализације дуж леве стране Олге Јовичић са
канализацијом дуж бочних улица Хероја Маричића и Југ Богданове.
Дуж Курсулине од раскрснице са Танаска Рајиће преко Војводе
Степе до постојеће канализације.
Преко будућег моста на Ибру у Скопљанској, од Карађорђеве према
насељу Црквине.
Повезивање канализације у улицама Зелена Гора и Танаска Рајића.
Дуж Ђуре Салаја, Чибуковачких партизана и Његошеве.
Дуж Хероја Мише, Александра Белића и Ивана Мештровића.

Дистрибутивна канализација се гради PEHD цевима
110мм са окнима
димензија 2,00 x 1,50 и дубине 1,90м. Зависно од капацитета канализације,
цеви се полажу у ров у слојевима по 3 на дубини завршног слоја цеви од
1,00м са заштитним слојем песка од 0,15м изнад завршног слоја. Поклопци
на окнима су у равни тротоара или уређене површине терена.
 Изградња нове приводне кабловске канализације за сваки нови објекат ради
повезивања са постојећом дистрибутивном канализацијом и циљу
прикључења објеката на јавну телекомуникациону мрежу. Приводна
канализација је по правилу капацитета три PEHD цеви 50мм са окнима на
правцу и скретањима, димензија 0,60x0,60м и дубине 1,00м, а на местима
рачвања окнима димензија 0,60 x 1,20 и дубине 1,00м. Цеви се полажу у
ров дубине 1,00м са заштитним слојем песка од 0,15м. Поклопци на окнима
су у равни тротоара или уређене површине терена.
 Реконструкција постојеће или градња нове подземне ТК приступне мреже
тамо где сада не постоји.. Време грађења је када се укаже потреба због
увођења нове технологије, градње објеката корисника који се прикључују
на ТК мрежу, или када се укаже потреба за децентрализацијом ТК мреже.
Тамо где постоје ТК каблови максимално ће се користити постојеће трасе за
полагање нових каблова. Каблови се полажу у ров дубине 0.8м.
 Реконструкција постојеће ваздушне разводне мреже за индивидуалне
објекте, у смислу замене дрвених изводних стубова бетонским и замене
постојећих изводних каблова кабловима већих капацитета. Нови изводни
стубови су бетонски висине 8м.
На графичком прилогу су приказане новопланиране:
 локације MSAN-ова;
 трасе ТК канализације и
 трасе ТК каблова.
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Технички услови

Израда новог ПГР-а, и његово привођење намени, када су
питању
телекомуникације мора обезбедити:
 Заштиту постојеће кабловске канализације, подземних каблова и надземне
мреже:
 У фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других
инфраструктурних објеката које неће угрозити теклекомуникационе
објекте.
 У случајевима када то није могуће избећи, предвидети измештање
телекомуникациони објеката или посебне мере заштите.
 У фази пре почетка радова на другим објектима у зони постојеће
телекомуникационе инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја
на терену микролокацирањем на основу геодетског снимка, трагачем
каблова или шлицовањем и, по потреби, измештање пре почетка радова.
 Услове да се приликом реконструкције улица изврши реконструкција постојеће
или изградња нове кабловске мреже где већ постоји кабл положен директно у
земљу или је потребно полагање новог кабла. Посебно је значајно полагање
PVC или PEHD цеви
110 мм за прелазе ТК кабла на другу страну улице.
Тамо где постоје каблови максимално ће се користити постојеће трасе за
полагање нових каблова. Нове трасе ће се заузимати само у изузетним
случајевима.
Код свих планова и радова у зони телекомуникационе инфраструктуре је нужна
израда синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се
обезбедила могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима.
Обавезно је поштовање техничких норми везаних за одстојања при паралелном
вођењу и укрштању:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Врста подземног или
надземног објекта
Водоводне цеви
Цевоводи одводне канализације
Цевоводи топловода
Цеви гасовода
Од енергетских каблова
- до 10 kV
преко 10 kV
Од регулационе линије зграда у насељу
Од доње ивице насипа железничких пруга,
путева и аутопутева
Од инсталације и резервоара са запаљивим и
експлозивним горивом
Од блокова ТК канализације

Паралелно
водјење или
приближавање
(м)
0.6
0.5
0.5
0.4
0.5
1.0
0.5

Укрштање
(м)
0.5
0.5
0.8
0.4
0.5
0.5
0.5

5.0
1.5
0.5

0.2
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Од упоришта енергетских водова до 1 kV
''

11.
12.
13.
14.

Од упоришта енергетских водова преко 1 kV
без непосредног уземљења
Код неуземљених дрвених упоришта
Код бетонских и челичних уземљених
упоришта преко 1 kV са непосредним
уземљењем
Гасовод - дистрибутивна мрежа

0.8
0.3
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без
механичке
заштите
са
механичком
заштитом

0.8
0.5
15.0
0,5 (0,3) мин.

0,5 (0,3) мин.

 У објектима корисника је потребна уградња успонских и хоризонталних канала
за унутрашње инсталације, евентуално цеви, како би се у њих по потреби
постављали бакарни или оптички каблови са свођењем у тачку концентрације у
којој ће се прикључити на јавну мрежу Телекома или неког другог оператора.
За веће објекте тачку концентрације сместити у посебну просторију површине
6-9м2 са обезбеђеним нисконапонским ЕЕ приључком. У њој ће бити смештени
различити електронски телекомуникациони уређаји. У истој просторији је и
завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман за
телекомуникационе уређаје минималних димензија 1,0x1,0 и дубине 0,35м.
 За прикључак стамбених и пословних објеката на телекомуникациону мрежу се
морају пре добијања Локацијске дозволе тражити услови Телекома:
 Приводна канализација или кабл положен у земљу подлежу
прибављању одобрења за градњу.
 Телеком мора утврдити на којој тачки своје мреже може задовољити
потребу корисника.
 Пројекти свих објеката у зони постојеће телекомуникационе инфраструктуре
морају доћи у Телеком ради усаглашавања.
Графички прилог овог текста је ситуациони цртеж постојеће и новопланиране
телекомуникационе инфраструктуре. Сви телекомуникациони објекти су приказани као
посебни слојеви чије се особине (дебљина и тип полилиније, боја слоја, ... ) могу мењати
ради усаглапшавања са графичким приказом осталих објеката ПДР-а.
Телекомуникационе инсталације других оператора (Теленор, ВИП, СББ и
Телемарк) и других ималаца (Електросрбија, Железнице Србије, МУП, ВЈ, Радио и ТВ
станице, интернет провајдери ... ), нису биле предмет ове обраде.
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9.3. Водоводна, фекална и атмосферска инфраструктура
водоводна мрежа
Новим планским актом предвиђа се изградња нових улица, које ће довести до повећања
броја становника тј. до густине насељености на целом подручју урбанистичке зоне. У
овом случају постојећи цевоводи пречника мањих од ДН 110 мм не би могли да задовоље
потребе у погледу уредног снабдевања становништва као и потребом за изгадњу и рад
уређаја за гашење пожара. Из овог разлога потребно је предвидети радове на изградњи
будућих цевовода и пратеће опреме. Такође, како је већ горе напоменуто, већи део мреже
је од АЦ и поцинкованог материјала, који је услед старости дотрајао и потребно је
предвидети реконструкцију оваквих уличних водова.
Све радове је потребно извршити у складу са свим важећим правилима и прописима за ту
врсту радова.
Фекална канализациона мрежа
Како један део насеља нема изграђену фекалну канализациону мрежу, то је исту потребно
испројектовати и изградити. Такође, потребно је предвидети и изградњу фекалних
колектора у новоформираним улицама. Новопројектовану канализацију изградити од
цевима од ПВЦ/ПП/ПЕ минималног профила Ø200 мм без обзира на хидраулички
прорачун. Осим цевовода потребно је изградити и пратеће објекте попут ревизионих
силаза, каскада и пумпних станица уколико има потребе за истим. Ови објекти се имају
изградити од готових армирано бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора 1,0
м и завршног прстена у који се у нивоу будуће нивелете има уградити ливено гвоздени
шахт поклопаци за тежак саобраћај.
Све радове је потребно извршити у складу са свим важећим правилима и прописима за ту
врсту радова.
Атмосферска канализациона мрежа
Обзиром да је канализациона мрежа града Краљева сепаратног типа, то је потребно
предвидети пројектовање и изградњу комплетне независне атмосферске канализационе
мреже. Неопходно је искључити све прикључке атмосферске канализације који су
прикључени на фекалне колекторе у целој третираној зони.
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За део урбанистичке зоне у којој не постоји изграђена атмосферска канализација потребно
је урадити пројектну документацију одвођења атмосферских вода и изградњу довољног
броја сливника за прихватање исте и одвођења до реципијента за прихватање
атмосферских вода.
Као и код фекалне канализације и овде је потребно да се канализација пројектује у свим
улицама планираним овим регулационим планом и у том циљу потребно је да нам
доставите нивелациони план. Од општих услова потребно је предвидети следеће:


Атмосферску канализацију изградити од ПВЦ/ПП/ПЕ материјала, минималног
профила Ø 300 мм без обзира на хидраулички прорачун. За прикупљање воде са
улица и тротоара користити сливнике, који се имају изградити од бетонских цеви Ø
400 мм и покрити их у нивоу будуће нивелете пута ливено гвозденим сливницима за
тежак саобраћај. Осим цевовода потребно је изградити и пратеће објекте попут
ревизионих силаза и каскада. Ови објекти се имају изградити од готових армирано
бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора 1,0 м и завршног прстена у који
се у нивоу будуће нивелете има уграити ливено гвоздени шахт поклопци за тежак
саобраћај.

На местима изливања атмосферске канализације у реципијенте, имају се пројектовати
уливне грађевине и узводну и низводну регулацију потока на месту изливања.
9.4. Грејање
локација 1- пословање
За потребе грејања објекта пословања тренутна могућност је индивидуално грејање.
Котларница би била смештена у самом објекту, предвиђена у складу са прописима
везаним за ову врсту инсталација, а у зависности од горива, које би се користило као
основни енергент.
локација 2 - школство
Објекат Шумарске школе и објекат Дома ученика, снабдевају се топлотном енергијом из
заједничке котларнице,која је смештена у објекту Дома ученика.
За потребе грејања уграђен је један котао ложен течним горивом (лако лож уље)
капацитета Q=1.1 MW. У истој котларници је котао “heat master” Q=100 кW за загревање
топле потрошне воде.
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локација 1 - пословање
У склопу гасификације Краљева, предвиђено је снабдевање објекта гасом, у оквиру
широке потрошње. Снабдевање гасом врши се са предвиђене МРС 1.2 “Стара чаршија”.
локација 2 - школство
Предвиђена је изградња спортског објеката са пратећим садржајем, чији је топлотни
капацитет цца. Q=150 кW. Прикључење овог објекта извршиће се на постојећем
разделнику/сабирачу ,за то предвиђеном прикључку. Није предвиђено повећање
топлотног капацитета котларнице.
Обзиром да се објекат налази на подручју за које је планирана гасификација, у смислу
широке потрошње, када гас буде на располагању могуће је предвидети да то буде и
основни енергент за потребе ових објеката. У том случају постојећа котларница се не
може користити,јер је укопана , а ради се о објекту у коме се сакупља већи број лица.
Свака измена у односу на тренутно стање захтева целокупну техничку документацију
урађену у складу са прописима и законима везаним за ову врсту инсталација.
МРС 1.2. за зону Стара чаршија лоцирана је на раскрсници улица Зелена Гора и
Танаска Рајића. Капацитет ове МРС је 3.000 м3/h. Прикључни гасовод за ову МРС је са
крака I, од шахте Ш – 4 у непосредној близини (постављен у зеленом појасу између улице
Танаска Рајића и улице Зелена Гора). Са ове МРС предвиђено је и напајање градске
топлане "Зелена гора".
Изградња гасоводне инфраструктуре има економске ,социјалне и еколошке ефекте на
развој. Природни гас је еколошки најпогодније гориво ,које се једноставно и лако
транспортује до потрошача.
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.
Општа правила градње за челични градски и дистрибутивни гасовод
Општа правила градње за градски и дистрибутивни гасовод односе се на: изградњу
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и изградњу гасовода од
челичних цеви за радни притисак до 13 бара.
Саставни делови гасовода су: мерно регулационе станице, арматуре, уређаји
катодне заштите, цевоводи, телекомуникациона мрежа која служи за потребе гасовода,
остала пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода.
Гасовод се мора трасирати тако да:
 буде у сагласности са ситуацијом на терену и углавном се води тротоарима
или у зеленом појасу, са обе стране улице, а на местима где то није могуће
или су улице незавршене, траса се води у коловозу. Полагање гасовода у
коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење
и са посебним мерама заштите;
 уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.
 не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта;
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
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 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.
Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и
притисак гаса. Полагање гасовод се врши у рову просечне дубине око 1 м и ширине око
0,5 м (0,7 х 0,4 за прикључке). Цеви гасовода се постављају на слој песка дебљине око 0,1
м а са сваке стране цеви је потребан слободан простор (до ивице ископа) од око 0,15 м
ради полагања цеви. Гасовод се такође затрпава песком (0,1 м изнад горње ивице цеви) а
изнад тога се ров затрпава земљом из ископа или шљунком. Минимална дубина
укопавања мора бити 0,8 м. На краћим деоницама може се дозволити дубина укопавања
мања од 0,8 м али не испод 0,6 м.
У исти ров, паралелно са гасоводом може се полагати и оптички кабл за пренос
података и управљање режимом транспорта гаса и друге потребе, онда су димензије рова
1,0х(D+0,5 m). D означава спољашњи пречник цеви.
Изнад гасовода (на око 0,3 м) поставља се жута трака упозорења са натписом
''ОПАСНОСТ ГАСОВОД''.
Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање
од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1,0 м.
У изузетним случајевима вођења гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не
сме бити мања од 0,8 м. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине
зида гасовода за 25% од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у
заштитну цев. У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на
дубину прописану у претходном ставу, дубина укопавања од 0,6 м може се дозволити
само ако се предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче
или на неки други одговарајући начин.
Минимална дозвољена растојања челичног гасовода (од ближе ивице цеви
гасовода до ближе ивице темеља) износи 3 м. Дато растојања можу бити и мања уз
предузимање повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији
материјал, постављање гасовода у заштитну цев, итд).
Минимално дозвољена растојања при укрштању и паралелном вођењу гасовода са
другим гасоводом, техничким инфраструктурама и др дата су у следећој табели:
Минимално дозвољено растојање (м)
Укрштање
Паралелно воћење
Гасоводи међусобно
Од гасовода до даљинских
топлодалековода, водовода
и канализације
Од гасовода до проходних
канала топлодалековода
Од гасовода до
нисконапонских и
високонапонских ел.
каблова
Од гасовода до
телефонских каблова

0,2

0,6

0,2

0,3

0,5

1,0

0,3

0,6

0,3

0,5
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Од гасовода до водова
хемијске индустрије и
технолошких флуида
Од гасовода до бензинских
пумпи
Од гасовода до шахтова и
канала
Од гасовода до високог
зеленила
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2,0

0,6

-

5,0

0,2

0,3

-

1,5

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са
високонапонским електричним водовима дата су у следећој табели:
Минимално дозвољено растојање од осе гасовода (м)
Називни напон (кЊ)

Од осе стуба
паралелно вођење

До темеља стуба укрштање

до 1
1 - 10
10 - 35
> 35

1,0
5,0
8,0
10,0

1,0
5,0
10,0
10,0

По правилу се гасовод код укрштања поставља испод водовода, електро и ТТ
каблова а изнад осталих инсталација. Пожељно је код постављања гасовода испод других
инсталација на полиетиленску радну цев навући још једну полиетиленску цев већег
пречника, која радну цев штити од огреботина ручним алатом приликом ревизије горње
инсталације.
Укрштање гасовода са железничким пругама, путевима и улицама се изводи тако
да не угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се
гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини. За укрштање
гасовода са железничком пругом или јавним путем потребна је сагласност одговарајуће
организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним
путевима и железничким пругама, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски
канал, бетонска плоча или друга одговарајућа заштита).
При преласку гасовода преко улица и пруга полиетиленска цев се поставља у
заштитној цеви. Заштитне цеви су челичне бешавне цеви.
При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу води под
углом од 900 у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од
750, уз документовано образложење. Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању
са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње
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ивице прага. Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и
раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10 м.
При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом
0
од 90 у односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су
одступања до угла од 600. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 600
може се дозволити само изузетно уз документовано образложење. Минимална дубина
укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод
коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и
саобраћајном оптерећењу, а да осигура “заштитни слој“ између коловозне конструкције и
заштитне цеви или горње површине бетонске плоче канала дебљине 0,3 - 0,5 м (у
зависности од категорије саобраћајнице). Дубина између горње површине коловоза и
горње површине заштитне цеви, плоче и др не сме бити мања од 1,0 м.
Материјал за израду цеви гасовода је полиетилен средње или високе густине и са
дебљинама зида цеви предвиђеним за гасоводе надпритиска до 4 бара. Полиетиленске
цеви морају да буду минималних квалитета и димензија према JUS стандардима.
електроенергетска мрежа
локација 1 - пословање
Концепција развоја енергетског система заснована је на обезбеђењу сигурности и
економичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових
квалитетних услова рада, пословања и развоја у производњи, преносу, дистрибуцији и
потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој, заштиту животне
средине.
За планиране потребе, будућих комерцијалних делатности потребно је планирати
изградњу будућe ТС 10/0,4 KV која ће у зависности од потребне инсталисане снаге бити
типска монтажно бетонска, предвиђена за инсталисану снагу 2х1000 KVА (2х630 KVА) .
За напајање новопредвиђене ТС потребно је предевидети и далековод 10 KV.
До планиране ТС 10/0,4 KV потребно је планирати приступни пут за тешка возила,
око целе ТС да буде слободан појас ширине 2,5 метара, а да се појас ширине 1,5 метара
око ТС асфалтира.
Прикључење новоизграђе ТС 10/0.4kV предвидети кабловима 10kV, положеним у
енергетску кабловску канализацију.
Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:
 енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде од ПЕ
цеви са минимално осам отвора унутрашњег пречника 100мм;
 минимална дубина полагања је 0.8м од површине тла до горње површине
кабловица или цеви;
ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0.8м;
Објекти планирани за изградњу у зони постојећих далековода 10 KV морају имати
посебно одређене услове изградње и прикључења на електроенергетску мрежу, што
подразумева да ће се при изградњи објекта испоштовати прописана растојања од
најближих проводника. У супротном би постојеће далеководе 10 KV требало изместити
или каблирати, а прикључак оваквих објеката требало би извести подземним кабловима.
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Ширина зоне за енергетске каблове износи 0,7 метара, номинална дубина рова у
који се полаже кабл износи 0,8 метара
Трасе за каблове 0,4 KV и каблове јавног осветљења биће одређене кроз појрдиначна
одобрења за прикључење и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача.
Доминантан вид прикључака би требало да буде надземни.
локација 2 - школство
Концепција развоја енергетског система заснована је на обезбеђењу сигурности
иекономичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових
квалитетних услова рада, пословања и развоја у производњи, преносу, дистрибуцији и
потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој, заштиту животне
средине.
Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:
 енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде од ПЕ
цеви са минимално осам отвора унутрашњег пречника 100мм;
 минимална дубина полагања је 0.8м од површине тла до горње површине
кабловица или цеви;
ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0.8м;
Објекти планирани за изградњу у зони постојећих далековода 10 KV морају имати
посебно одређене услове изградње и прикључења на електроенергетску мрежу, што
подразумева да ће се при изградњи објекта испоштовати прописана растојања од
најближих проводника. У супротном би постојеће далеководе 10 KV требало изместити
или каблирати, а прикључак оваквих објеката требало би извести подземним кабловима.
Ширина зоне за енергетске каблове износи 0,7 метара, номинална дубина рова у
који се полаже кабл износи 0,8 метара
Трасе за каблове 0,4 KV и каблове јавног осветљења биће одређене кроз
појрдиначна одобрења за прикључење и кроз услове за изградњу објеката појединачних
потрошача. Доминантан вид прикључака би требало да буде подземни.

10. ОПШТИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Поштовањем овог Плана биће створени предуслови за заштиту животне средине, јер су
њене одреднице уграђене у све његове делове.
Непоходно је за све објекте, односно радове који могу угрозити животну средину
израдити елаборат о Анализи утицаја тог објекта на околину а у складу са Законом о
заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 66/91 ) и Правилником о анализи утицаја
радова, односно објеката на животну средину ( Сл. гласник РС бр. 61/92).
Планирани садржаји по намени не представљају потенцијалну опасност за животну
средину у било ком погледу.
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Појединачне мере заштите
Заштита ваздуха
 спровести предвиђени програм топлификације и гасификације свих делова насеља
 фаворизовати бициклистички саобраћај и проширење пешачких зона, што
доприноси повећању квалитета живљења и рада
 повећати број мерних места на којима се редовно мере тзв. "типични загађивачи"
(таложне материје. ЦО2, чађ).
 предвидети максимално озелењавање свих слободних површина, ради заштите од
прашине, буке, неугодних мириса, итд. првенствено сађењем дрвећа са крошњом
 приликом изградње нових или модернизације (реконструкције) постојећих
производних погона који могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити
прилагањем одговарајуће документације о утицају грађења, употребе објекта или
технологије рада на стање животне средине са мерама њене заштите и то пре
опредељења за одређену локацију
Заштита вода
У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања из индустријских и
комуналних извора отпадних материја неопходно је:
 Редовно праћење исправности вода за пиће у граду, уз доследну примену Закона о
искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача
 Довршити изградњу колектора кишне канализације, раздвојити фекалне од кишних
вода и укључити их у главни фекални колектор
 Употпунити водоводну и канализациону мрежу где ова не постоји и прикључити на
њу сва домаћинства.
 Забранити коришћење септичких јама
 Приликом изградње нових или модернизације / реконструкције постојећих
производних погона који могу да угрозе воде (или земљиште), дозволу за пуштање у
рад условити свођењем штетних отпадних материја у границе одређене Правилником
о опасним материјама у водама:
 евидентирати све загађиваче водотока на подручју града и спровести редовну
контролу воде.
Заштита земљишта од загађивања
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од
загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште.
Решавање одлагања и одношења комуналног отпада мора се планирати уз обавезну
рециклажу смећа. Евакуацију отпадака такође врши у складу са важећим прописима.
Посебну пажњу посветити озелењавању.
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11. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
У складу са условима добијеним од МУП-Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Краљеву, неопходно је испунити следеће услове у погледу
потребних мера заштите од пожара:
- објекте изводити у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. гласник СРС, бр.111/09,
и 20/15),
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката
од пожара („Сл.лист СФРЈ“, бр. 7/84 и „Сл.гласник РС“,бр. 86/2011)
- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист
СРЈ“ , бр 8/95)
- предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91 )
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ“ , бр. 53/88 и 54/88 и 28/95) и
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96)
- уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају
бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 87/93),
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућих трафо станица („Сл.лист СФРЈ“, бр. 13/78) и Правилником о изменама и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо
станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 37/95),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од
пожара и експлозија („Сл.лист СФРЈ“, бр. 24/87)
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за лифтове на елоектрични погон за вертикални превоз лица и терета („Сл.лист СФРЈ“, бр.
16/86 и 28/89)
- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким
нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл.лист СФРЈ“, бр. 87/93)
- реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21:2003
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне
таванице, челичних елемената..), сходно СРПС У.Ј1 240,
- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и
атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за
издавање атеста
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење
завршних радова у грађевинарству („Сл.лист СФРЈ „, бр. 21/90)
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- уколико се предвиђа изградња гараже исту реализовати у складу са правилником о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија
(„Сл.лист СЦГ“, бр. 31/2005)
- реализовати објекте у складу са правилником о техничким нормативима за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл.лист СФРЈ“, бр. 10/90
и 52/90), уз претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно
регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 6 и 7 Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.гласник СРС“, бр. 54/15),
Правилником о условимаза несметану и безбедну дистрибуцијуприродног гаса
гасоводима до 16 бара („Сл.гласник РС“, бр. 86/15) и Правилником о техничким
нормативима за унутрашње гасне инсталације („Сл.лист СРЈ“, бр. 20/92 и 33/92)
-Уколико се предвиђа фазна изградња објеката, обезбедити да свака фаза представља
техно-економску целину.
Ради провере примењености изнетих захтева неопходно је овом Одељењу доставити на
сагласност Главне пројекте за изградњу објеката.
МИШЉЕЊЕ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ СКЛОНИШТА
Према условима добијеним за потребе израде концепта од стране Министарства
унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Краљеву, План склањања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама израђује
се на основу следећих елемената:
 процене угрожености Републике Србије, коју утврђује и доноси влада
 процене угрожености територије града Краљева, коју утврђује и доноси Градско
веће
 законских прописа, ГУП-а, Детаљних урбанистичких планова
Процена
Процена угрожености Републике Србије није донета, а по нашем сазнању биће до краја
2010. године. На основу те процене урадиће се Процена угрожености локалне самоуправе,
односно града Краљева. Ова процена даће одговор на питање које мере заштите и
спасавања и услове уређења и припреме територије за потребе одбране треба уградити у
планове.
Законски прописи
Применити Закон о ванредним ситуацијама, од чл. 60-67 (Сл.гласник РС, бр. 111/2009).
Ближе прописе о техничким нормативима за изградњу и одржавање склоништа и
прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката потребама
склањања донеће Министар(чл.62, став2 Закона о ванредним ситуацијама, „Сл. гласник
РС“, бр. 111/2009).
Планови:
Просторним односно урбанистичким планом обезбедити изградњу склоништа или других
објеката за заштиту и склањање.Део Детаљног урбанистичког плана представља План
изградње склоништа по основу рада, становања и јавног места, који поред локације
садржи означене врсте и величине склоништа, као и другу намену( мирнодопску). С тим у
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вези, а по доношењу Процене, у циљу стварања услова обезбеђења потребног броја
објеката за заштиту грађана од могућих разорних напада, утврђује се граница реона у
зони највеће угрожености, предвиђеног за изградњу склоништа основне и појачане
заштите по основу рада, становања и јавног места. Ван утврђене границе реона склањање
људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама планира се у складу са Планом за
ванредне ситуације Града.
Како је територија града Краљева била, према републичким смерницама, сврстана у
категорију првог степена-зоне, предлаже се планирање изградње склоништа кроз планове.
Након доношења Процене и других подзаконских аката биће накнадно достављени
посебни услови којима се утврђују урбанистичке мере заштите.

12. У Р Е Ђ Е Њ Е П Р О С Т О Р А О Д И Н Т Е Р Е С А З А О Д Б Р А Н У И
ЗАШТИТУ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Битан критеријум за уређење простора је, осим обезбеђивања развоја града у мирнодопским
условима, и усклађивање свих просторних елемената развоја града са потребама одбране.
Склоништа подразумевају двонаменски или посебан објекат за заштиту људи и материјалних
добара.
Израда склоништа на територији Генералног урбанистистичког плана, односно
Плана
генералне регулације Центар-Чибуковац обавезна је за:
 објекте којима грађевинску дозволу за градњу издаје министрство надлежно за послове
грађевинарства, чл.133. Закона о планирању и изградњи;
 комплексе посебне намене;
 објекте за јавну употребу: здравствене установе, обданишта, основне, средње и
високошколске установе, хотеле, спортске хале, административне објекте, банке,
остале објекте инфраструктуре који нису наведени чл.133. Закона о планирању и
изградњи;
 стамбене објекате развијене бруто грађевинске површине до 5000м2 градити
склоништа допунске заштите, а за објекте развијене бруто грађевинске површине
преко 5000м2 склоништа основне намене.
Склоништа за наведене објекте дужни су да граде инвеститори властитим средствима, а
њихово одржавање врше власници, односно корисници тих објеката властитим средствима.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и изградњу
склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и
подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и
коришћење за заштиту људи од природних других несрећа.
Ради заштите људи, материјалних и културних добара постоје следећа склоништа:
породична склоништа се граде као подрумске и друге погодне просторије са армиранобетонским конструктивним елементима;
 кућна склоништа основне заштите граде се у склопу стамбених зграда чија је укупно
развијена бруто површина већа од 5000м2, а у склопу зграда мање површине од 5000м2
граде се склоништа допунске намене;
 јавна склоништа у градовима и већим насељима граде се на местима на којима се окупља
већи број грађана.
Под јавним склоништима подразумевају се и блоковска склоништа.
Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други
инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.
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Под другим заштитним објектима за заштиту људи и материјалних добара подразумевају се:
подрумске просторије и друге просторије у стамбеним и другим зградама прилагођене за
склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други природни и вештачки
објекти и израђени заклони.
Склоништа по правилу треба да су укопана или полуукопана, на најнижој подземној етажи
објекта. Тачан положај склоништа одредиће орган надлежан за послове урбанизма, на начин да
резервни излазне буде у зони зарушавања, а да одстојање улаза у склоништа до најудаљенијег
места са кога се полази у склониште не износи више од 250м (полупречник гравитације).
Ближе услове за пројектовање одређује Јавно предузеће за склоништа по захтеву инвеститора.
У случају непостојања техничких могућности за изградњу склоништа (висок ниво подземне воде,
радови реконструкције, доградње и надзиђивања, заузеће парцеле, те немогућност изградње
резервних излаза ван зоне зарушавања и сл.), инвеститор коме је уттврђена обавеза, може бити
ослобођен изградње склоништа сходно чл.64 ст.1. Закона о ванредним ситуацијама, решењем
"Јавног предузећа за склоништа", уз претходно прибављено мишљење органа надлежног за
послове урбанизма, у том случају инвеститор има обавезу уплате накнаде за изградњу и
одржавање склоништа у висини 2%вредности грађевинског дела објекта.
Надлежни орган за издавање дозволе издаће грађевинску дозволу за изградњу објекта у коме се
не гради склониште само уколико инвеститор приложи доказ о плаћеној накнади за изградњу и
одржавање склоништа.
Потребно је посебно нагласити да се када је у питању уређење простора од
интереса за одбрану и заштиту од ратних дејстава у свему се треба придржавати
Закона о ванредним ситуацијама и Правилника о техничким нормативима за
склоништа (Сл. лист СФРЈ 55/83), као и приложеног графичког прилога који је
саставни део овог поглавља.

13. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
У складу са чл. 2. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/2009 и
81/2009), појам унапређења енергетске ефикасности односи се на смањење потрошње
свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања , изградње и употребе објеката.
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих
врста енергије уз исте или боље услове у објекту. Као последицу смањења потрошње
необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора
енергије, имамо смањење емисије штетних гасова (CO2 и др.) што доприноси заштити
природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју земље.
Бројна истраживања, анализе и дугогодишње искуство стручњака, као најделотворније
мере за повећање енергетске ефикасности у зградама препознају:
 доношење и примену прописа за топлотну заштиту и уштеду енергије базираних на
стандардима енергетске ефикасности;
 информисање јавности о енергетској ефикасности путем енергетских извештаја за
зграде, енергетских ознака за опрему и систем, као и практичних приручника за
управљање енергијом у зградама;
 стимулисање истраживања и развоја енергетски ефикасних технологија;
 упознавање тржишта са мерама енергетске ефикасности и деловање у циљу повећања
удела енергетски ефикасних материјала, уређаја и система доступних тржишту.
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За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће:
 o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз
поштовање принципа енергетске ефикасности;
 o детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти
енергетских услуга) у секторима индустрије саобраћаја, зградарства и комуналних
услуга);
 o формирање и развој тржишта услуга енергетске ефикасности;
 o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање
привредних субјеката и становништва да примењују мере енергетске ефикасности;
 o развој даљинског грејања, развој гасоводне мреже (када се за то буду стекли
услови), која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и
класичних фосилних енергената;
 o утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње
енергије.
 o унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за праћење
енергетске ефикасности.
 o развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама
заштите животне средине и унапређења стања,
 o коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији и
коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање
простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве
енергије),
 o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у
стамбеном и терцијарном сектору,
 o подршка локалне управе.
Типичне мере за повећање енергетске ефикасности у зградарству односе се на омотач
зграде (кров, зидови, прозори), грејање (котларница, подстаница , регулација) и
осветљење (инкадесцентно, флуоресцентно).
Мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству, на нивоу домаћинства,
пословног објекта или објекта јавне намене могу бити:
замена спољних прозора и врата столаријом од Al или PVC вишекоморних

профила са термопрекидом;
термичка изолација спољних зидова зграде (полистирен, стиродур и др.)

термичка изолација кровова (минерална вуна и др.)

обрада шпалетни, израда и монтажа спољних и унутрашњих солбанка;

уградња ролетни;

замена обичних (волфрамових) сијалица флуоресцентним (штедним) сијалицама

или цевима;
редовно одржавање система за грејање према упутствима произвођача;

коришћење соларних система за припрему топле воде у домаћинствима (соларни

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

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


14. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Спровођење плана вршиће се на следећи начин:
1. Директно из плана, за све намене и површине које нису обухваћене
урбанистичким пројектом, могу се издати информације о локацији,
локацијске дозволе и израдити пројекти парцелације и препарцелације;
2. Израдом урбанистичких пројеката
На графичком прилогу бр.5 приказане су локације предвиђене за израду урбанистичког
пројекта, а њихова израда ће бити у складу са правилима уређења и грађења датих у
текстуалном делу плана.

15. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу овог ПГР-а престаје да важи:
План генералне регулације Центар-Чибуковац, бр. 011-51/2013-III од дана
05.07.2013. године у деловима који су у Измени Плана генералне регулације
Центар-Чибуковац описани као локације 1, 2, 3 и 4.



Измена Плана генералне регулације Центар-Чибуковац подлеже стручној контроли у
складу са Законом о планирњу и изградњи ('''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ('''Службени гласник
РС'', број 64/2015).

САСТАВИЛА
Тијана Аксентијевић Адамовић, дипл. инж. арх., с.р.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Ненад Марковић, дипл. инг. саобраћаја, с.р.

Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности
градске управе Краљево

РУКОВОДИЛАЦ

Звонко Ковачевић, дипл.инж. грађ., с.р.
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НАРУЧИЛАЦ :

ГРАД КРАЉЕВО

ОБРАЂИВАЧ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“

РАДНИ

ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ :

Марина Симеуновић-Радовић, дипл. инж. арх., с.р.
бр. лиценце 200 1008 07

САРАДНИЦИ:

Горан Вуковић, дипл. инж. сао. (202 1495 15), с.р.
Срђан Јанић, дипл. инж. грађ., с.р.
Душан Сретовић, дипл. инж. грађ. (314 0223 03), с.р.
Дејан Рашовић, дип. инж. ел. (350 D007 06), с.р.
Мила Богдановић, дипл. инж. маш. (330 7574 04), с.р.
Магдалена Савић, дипл. прос. планер, с.р.
Марија Милошевић, дипл. инж. грађ., с.р.

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ :

ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Краљево''
Служба за геодезију и ГИС
В.Д. ДИРЕКТОР

Александар Несторовић, дипл. инж. грађ., с.р.
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Б. Г Р А Ф И Ч К И Д Е О :

1

ИЗВОД ИЗ ГУП-а Краљево до 2020. године

Р = 1 : 5000

2.1.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Р = 1 : 5000

2.2.

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА У ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ

Р = 1 : 5000

2.3.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ''ДИГИТАЛНА ОРТО ФОТО ПОДЛОГА''

Р = 1 : 5000

3

ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ
ОДРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПРЕТЕЖНОМ
НАМЕНОМ ПРОСТОРОМ

Р = 1 : 5000

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ПРЕМА
УРБАНИСТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА

Р = 1 :5000

4.

5.

ПЛАН САОБРАЋАЈА СА НИВЕЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ (висинске
коте раскрсница улица)

Р = 1 :5000

6.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА (регулациона и грађевинска
линија)

Р = 1 : 5000

7.1.

ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА, КОРИДОРА
И КАПАЦИТЕТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ, ВОДОПРИВРЕДНУ И ДРУГУ
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ (електроенергетска мрежа, ТТ и
гасна инсталација)

7.2.

8

ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА, КОРИДОРА
И КАПАЦИТЕТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ, ВОДОПРИВРЕДНУ И ДРУГУ
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ (водоводна, канализациона и
атмосферска инстлација)
ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Р = 1 : 5000

Р = 1 : 5000

Р = 1 :5000
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Ц. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А :
1.

Одлука о изради Плана генералне регулације ''ТАВНИК'' бр.011-90/2015-III
од 10.ЈУЛА 2015.ГОД.

2.

Решење о именовању стручног тима за израду ПГР ''Тавник'', бр.4699 дана:
17.09.2015.год.;

3.

Иницијатива за доношење Одлуке ПГР ''Тавник'', бр. 1093, дана: 18.03.2015.год.;

4.

Образложење о изради стратешке процене утицаја на животну средину;

5.

Одлука о изради СПУЖС;
Карактеристика утицаја, бр. 1093, дана: 18.03.2015.год.

6.

Достављање Решења и сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину ПГР ''Тавник''- Одељења за инспекцијске послове-Одељење за
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, бр.223/1 ,
дана:31.01.2017.год.

7.

Решење и сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину ПГР ''Тавник''- Одељење за инспекцијске послове-одељење за заштиту
животне средине- бр. VIII-501-5/17, дана: 26.01.2017.год. (Наш број: 201,
дана:27.01.2017.год.);

8.

Записник 8. (осме ) седнице Комисије за планове Града Краљева -Разматрање
Одлуке о изради ПГР ''Тавник'', дана 08.04.2015.год.;

9.

Измена и допуна програма уређења грађевинског земљишта, Сл.гл.-Града
Краљева, бр. 011-187/2015- III, дана: 15.09.2015.год.-позиција В.1.9.;

10.

Достава Дигиталне катастарске подлоге, дана: 05.05.2015.год.;

11.

Оглас за Рани јавни увид одржаног од 22.01.-05.02.2016.год.;

12.

Извештај о обављеном Раном увиду ПГР ''Тавник'', бр. 06-63/2016-08 дана:
26.02.2016.год.;

13.

Достава снимљене подлоге за саобраћај ПГР ''Тавник''-позиција В.1.9.-бр.4, дана:
22.02.2016.год.;

14.

Записник 15. (петнаесте) седнице Комисије за планове Града Краљева Разматрање материјала за Рани јавни увид ПГР ''Тавник'', дана 26.02.2016.год.;

15.

ДОСТАВА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПГР ''ТАВНИК'', БР. 4787 ДАНА:
22.09.2016.ГОД.
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16.

Пројектни задатак за израду СПУ на животну средину ПГР ''Тавник'' бр. 4787
дана: 22.09.2016.год.;

17.

Одлука и решење о покретању Јавне набавке СПУ бр.4601/1 и 4601/2 дана:
14.05.2016.год.;

18.

Уговор о изради СПУЖС-ЈН-1.2.35, бр.5631 дана: 27.10.2015.год.

19.

Решење о вршењу надзора над реализацијом СПУЖС, бр.5631/1, дана:
29.102015.год.

20.

Извештај о стручној оцени понуда

21.

ЕМС- ''Електромонтажа Србије'', бр. 1741, дана:14.04.2016.год.;

22.

Министарство здравља- Сектор за инспекцијске послове- Одељење санитарне
инспекције, бр. 1266, дана: 17.03.2016.год.;

23.

Завод за заштиту природе Републике Србије , бр. 1627, дана: 07.04.2016.год.;

24.

''Теленор'', бр. 1530, дана:01.04.2016.год.;

25.

''Електропривреда Србије'', бр.1436, дана:28.03.2016.год.;

26.

ЈКП ''Водовод'', бр.1479, дана: 30.03.2016.год.;

27.

''Телеком Србије'', бр. 1549, дана:04.04.2016.год.;

28.

ЈП ''Путеви Србије'', бр. 1550, дана: 04.04.2016.год.;

29.

ЈП ''Србијагас''- Нови Сад, бр. 1821, дана:20.04.2016.;

30.

Завод за заштиту споменика културе- Краљево, бр 2291, дана: 25.05.2016.год.;

31.

Министарство одбране- Сектор за материјалне
инфраструктуру, бр.2361, дана: 30.03.2016.год.

32.

Координате аналитичких и темених тачака

33.

Достава Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину ПГР
''Тавник''- ''Урбанпројекат'' ад, бр.3504, дана:12.08.2016.год.

34.

Записник 20. (двадесете) седнице Комисије за планове Града Краљева Разматрање Нацрта ПГР ''Тавник'' и Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину ПГР ''Тавник'', дана 29.09.2016.год.;

35.

Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта ПГР ''Тавник'' и Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину ПГР ''Тавник''- Комисија за
планове града Краљева- бр.06-208/2016-08, дана: 29.09.2016.год.

36.

Оглас за Јавни увид Нацрта ПГР ''Тавник'' и Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину ПГР ''Тавник'' одржаног од 10.10.2016.год. У трајању
од 30 дана ;

37.

Попис катастарских парцела за ПГР ''Тавник'' бр. 4821, дана: 08.11.2016.год.

ресурсе-

Управа

за
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38.

Примедбе и мишљења на Нацрта ПГР ''Тавник'' и Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину ПГР ''Тавник''- Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности , бр. Инт/2016-08 дана:
10.11.2016.год. (наш број: 4895, 14.11.2016.год.);

39.

Одговори на примедбе и мишљења на Нацрта ПГР ''Тавник'' и Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину ПГР ''Тавник''- Одељење за
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности- ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ''КРАЉЕВО'' бр.
4895/1 и 4895/2 дана: 21.11.2017.год.

40.

Записник 22. (двадесет друге) седнице Комисије за планове Града Краљева Разматрање примедби и мишљења на Нацрта ПГР ''Тавник'' и Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину ПГР ''Тавник'', дана
24.11.2016.год.;

41.

Решење и сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину ПГР ''Тавник''- Одељење за инспекцијске послове-одељење за заштиту
животне средине- бр. VIII-501-5/17, дана: 26.01.2017.год. (Наш број: 201,
дана:27.01.2017.год.);

42.

Одлука о доношењу Плана генералне регулације ''ТАВНИК''
бр.011-127/2017-I од 05.МАЈА 2017.ГОД.
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1. У В О Д
У («Службеном листу Града Краљева» бр. 17 од 10.07.2015. године), објављена је Одлука
о изради Плана генералне регулације ''ТАВНИК'' у Краљеву, под бр. 011-90/2015-III дана 10.
јули 2015. године. Овом Одлуком, приступа се изради Плана генералне регулације ''
ТАВНИК'' и утврђује обухват границе Плана, у површини од око 288ha а израда Плана
поверана је Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта «Краљево» из
Краљева.
Истом Одлуком, речено је да је Јавно предузеће за уређивање грађевинског
земљишта «Краљево» из Краљева у обавези да припреми материјал (концептуални оквир
планирања) за Рани јавни увид Урбанистичког Плана , а Нацрт Плана у року од 12 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке, у границама описаним у члану 2. Одлуке о приступању
изради ПГР ''ТАВНИК''. Према члану 10. Одлуке о изради ПГР је потребна израда Стратешке
процене утицаја на животну средину за наведени План.
Саставни део Одлуке о изради Плана у члану 10. одлуке је обавезна израда стратешке
процене утицаја на животну средину (број 011-90/2015-III дана 10. јула 2015. године).
На основу чланова 25,26 и 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09 и 81/09- исправка 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и
132/2014 и 145/2014), члана 20.тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 26 став 1. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљево'', број
4/08), као и Правилника о садржини, начину и поступку израде планске документације (''Сл.
Гласник РС'' бр.64/2015 ) , Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу( ''СЛ.гласник РС'', бр.22/2015 од 28.02.2015.године) и Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (135/2004 и 88/2010).
На основу чланова 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/09 и 81/09- исправка 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и
132/2014 и 145/2014) после доношења Одлуке приступа се изради материјала за Рани јавни
увид, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим
решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.
Визија и циљ планирања на овом простору , заснива се на стварању веће привлачности
простора као подстицај индустријског, привредног, трговинског развоја, делотворно,
сврсисходно и организовано коришћење природних и изграђених потенцијала, као и смањење
просторних ограничења за развој највећим могућим ограничењима ширења непланске градње,
развојем мреже инфраструктуре и отворених простора и унапређењем елемената урбане
структуре.
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СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА, на седници одржаној дана 9. и 10. јула 2016.године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ТАВНИК''
БР.011-90/2016-III, ДАНА: 10. ЈУЛА 2016.ГОДИНЕ
У складу са чл. 45a. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09
и 81/09- исправка 64/10-УС , 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/2014 ), прописано је да се по доношењу Одлуке о изради планског документа
приступа изради материјала за Рани јавни увид.
Рани јавни увид ПГР ''Тавник'' усвојен је на 15. (петнаестој) седници Комисије за
планове Града Краљева, одржаној дана 26.02.2016.год.
У складу са чл. 48a. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09
и 81/09- исправка 64/10-УС , 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/2014 ), прописано је да се по доношењу Одлуке о изради планског документа
приступа изради Нацрта Плана.
У складу са чл. 49. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09 и
81/09- исправка 64/10-УС , 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/2014 ), стручна контрола планских докумената одржана на 20.седници Комисије
за планове града Краљева одржаној дана: 29.09.2016.год.
Јавни увид ПГР ''Тавник'' у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 72/09 и 81/09- исправка 64/10-УС , 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 ) и чланова 60.и 63. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планске документације (''Сл. Гласник РС'' бр.64/2015 ) а по обављеној
стручној контроли од стране Комисије за планове града Краљева пошев од 10 октобра 2016.год.
У трајању од 30 дана.
За потребе израде Плана прикупљени су сви подаци: постојећој планској документацији,
подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној
за израду Плана, стању и капацитетима инфраструктуре као и другим подацима неопходним за
израду Плана.
Услови и смернице за овај плански документ који садрже планска документа вишег реда
и развојне стратегије:
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Просторни План Града Краљева, број 011-1/2010-II од 11.марта 2011 године(Службени
лист града Краљева број 07/2011) прописао је да ће се за подручје Тавника урадити
ПГР у складу са смерницама датим у овом Плану.
Укупна површина Плана генералне регулације ''ТАВНИК'' износи око 288 hа.

1

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

 Правни основ за израду Плана генералне регулације '''Тавник'' је:


Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 81/09- исправка
64/10-УС , 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014);



ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ТАВНИК'',
БР.011-90/2015-III ОД 10. ЈУЛА 2016.ГОДИНЕ;



ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС'', БРОЈ 135/2004 И 88/2010);



Измена и допуна програма о уређењуе грађевинског земљишта (''Сл. Гласник РС'' бр.011187/2015-III, ДАНА:15.10.2015.ГОД.)



Правилника о садржини, начину и поступку израде планске документације (''Сл. Гласник
РС'' бр.64/2015);



Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу( ''СЛ.гласник
РС'', бр.73/2015-07 од 27. фебруара 2015.године);

1.2. Плански основ за израду и доношење Плана генералне регулације је:



Просторни план Града Краљева до 2020. године, усвојен
Краљева» бр. 011-1/2011-II од 11.03.2011. године.

«Службеном листу Града
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ГРАНИЦА И ПОДЛОГА ОБУХВАТА ПЛАНА

2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА

ПГР „Тавник“ обухвата КО Тавник, у складу са Просторним Планом Града Краљева, а у
оквирним границама чији опис почиње од :
Граница плана полази од северне тачке на тромеђи кп.бр.1186/1,1191 и 1190/2 и иде
према југу пратећи истоћне границе кп.бр.1190/2,1194/2,1195,1198,1200/1,1200/2, 1201 и 1230
све КО Тавник и долази до тромеђе кп.бр.1226,1230 и 1228.Од тромеђе граница скреће према
западу пратећи кп.бр.1230 и долази до тромеђе кп.бр.1230,1231 и 1235 где скреће према
југоистоку пратећи источне границе кп.бр.1231,1232/2,1234,1236,1266,1274/2,1276/1,пресеца
сеоски пут кп.бр.684 истим смером иде границом кп.бр.1281/1,1282/2 и 1282/3 све КО Тавник и
долази до тромеђе кп.бр.1282/3,1281/2 и 1298 КО Тавник.Граница даље од тромеђе скреће према
југу пратећи источне границе кп.бр.1282/4 и 1282/5 прелази на леву страну пута кп.бр.1298 и
даље кп.бр.1291/2,1284/6 долази до тромеђе кп.бр.1284/2,1291/1 и 1292.Даље граница плана од
тромеђе иде према југозападу пратећи јужне границе кп.бр.1284/2,1284/3,1285/1 и 1287/1 где
долази до тромеђе кп.бр.1287/1,1289/3 и 1286 КО Тавник.Граница плана од тромеђе пресеца
Поток Бојовац и његовом левом страном долази до тромеђе кп.бр.2373,2375 и 2892 где скеће
према југу пратећи леву страну кп.бр.2892 и долази наспрам сеоског пута кп.бр.2858/1 где
пресеца кп.бр.2892 и левом страном пута кп.бр.2858/1 иде према југу где пресеца магистрални
пут 22 кп.бр.2912 и долази до тромеђе кп.бр.2912,2858/2 и 2845/2. Граница плана даље од
тромеђе скреће према северозападу пратећи леву страну магистралног пута 22 ,пресеца Поток
Бојовац и долази до тромеђе кп.бр.2436/2,2434 и 2911. Од тромеђе граница плана скреће према
југу пратећи источне границе кп.бр.2434,2451/2 и 2440 где долази до тромеђе кп.бр.2440,2439 и
2438
и
скреће
према
западу
пратећи
јужне
границе
кп.бр.2440,2450,2441,2459.2462,2830,2828,2824/2,2824/1,2817,2808 и 2811 све КО Тавник,где
долази до тромеђе кп.бр.2811,2806/2 и 2891/2,пратећи леву страну сеоског пута кп.бр.2891/2
долази до тромеђе кп.бр.2891,2804 и 2800/2. Од тромеђе граница скреће према северозападу
пресеца пут кп.бр.2891/2 обилази око кп.бр.2766/2, скеће према североистоку пратећи северне
границе кп.бр.2766/1,2767,2765,2763,2760,где долази до тромеђе кп.бр.2755,2474 и 2891/2,где
скреће према северу пратећи леву страну пута кп.бр.2474 и долази до тромеђе кп.бр.2474,2750 и
2753. Граница плана од тромеђе скреће према југозападу пратећи северне границе
кп.бр.2750/2,2751,2752,2748,2739,2741/5,2742/4
и
2742/2
где
долази
до
тромеђе
кп.бр.2742/2,2742/1 и 2772 где скеће према северу пресеца кп,бр,2890/4,пресеца кп.бр.2738
обилази око резервоара и границом кп.бр.2738 пресеца кп.бр.2890/2 где долази до међне тачке
кп.бр.2890/2 и 2704/2,скреће према северу долази до тромеђе кп.бр.2890/2,2704/1 и 2705/3. Даље
од тромеђе граница плана иде према североистоку пратећи северне границе
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кп.бр.2704/1,2701,2699,2698/3,2698/2 и долази до тромеђе кп.бр.2698/1,2690 и 2693 где скреће
према северу западним границама кп.бр.2690,2505/1,2506/2,2507,2510 и долази до магистралног
пута 22 тромеђе кп.бр.2911,2510 и 2509. Од тромеђе граница скреће према западу левом страном
магистралног пута 22 и левим страном пута 2 реда Мрчајевци-Краљево долази до тромеђе КО
Катрга,Бресница и Тавник. Граница плана од тромеђе КО иде левом страном заједничког пута
КО Тавник – Бресница и долази до тромеђе кп.бр.729/1,723 и 2904/1 КО Тавник где продужава
према североистоку пратећи северне границе кп. бр. 728, 730, 761, 2888/2, 838/1, 843/1, 843/2,
841, 971, 973/5, 973/7, 972/3, 974/1, 961 и долази до тромеђе кп.бр.995,993 и 991/5. Од тромеђе
граница скреће према северу пратећи границе кп.бр.993,994,999 пресеца 1021 наставља
границом кп.бр.1024,1026/3,1026/1,1028,1032,1035,1040 пресеца пут Бресница – Тавник обилази
око кп.бр.1192 и долази до тромеђе почетка описа границе плана.

2.2. Г Е О Д Е Т С К Е

ПОДЛОГЕ

Подлоге за овај план достављене су од стране РГЗ Служба за катастар Краљево као
скениране и геореференциране катастарске подлоге за КО Тавник, под бројем: 78/2015-8 од
06.03.2015.године. Подлоге су креиране извозом из оргиналне базе података дигиталног
катастарског плана и усаглашене са стањем у ДКП-у.
Подлоге је допуњена потребном топографијом на основу теренских геодетских
мерења, Службе за геодезију и ГИС - Јавно предузећу за уређивање грађевинског
земљишта «Краљево»
2.3. Попис катастарских парцела у оквиру границе ПГР Тавник

КО Тавник
целе парцеле:
1192 ,1190/2, 1194/2, 1193, 1194/1, 1196/2, 1195, 1040/1, 1196/1, 1200/4, 1198, 1200/1, 1199/1,
1040/2, 1040/3, 1038, 1200/2, 1037, 1035, 1199/2, 1039/1, 1201, 1032, 1028, 1230, 1026/1, 1231,
1232/2, 1232/1, 1026/3, 1233, 1234, 1024, 1239, 1240, 1237, 1018, 1241, 1020, 998/2, 1016, 998/17,
998/3, 1242, 998/18, 1244, 998/19, 998/4, 1017, 998/5, 1246/2, 998/20, 998/7, 998/6, 998/8, 998/9,
998/21, 998/14, 1266, 1243, 998/10, 998/23, 998/11, 998/22, 998/12, 998/13, 1246/1, 1245/3, 998/16,
997/1, 999, 998/1, 1245/1, 1246/3, 1245/2, 1250, 1265, 997/3, 1251/1, 1249, 997/2, 1274/2, 1267/6,
994, 996/2, 996/8, 996/7, 1275, 1276/1, 1251/3, 1267/7, 996/11, 1247, 996/9, 1248, 996/10, 1251/2,
722, 1267/1, 993, 996/6, 1254, 1269, 996/5, 974/1, 1281/1, 1267/4, 961/1, 1267/8, 961/2, 1270/2,
1267/5, 1267/2, 721, 988/2, 974/2, 1282/2, 2904/2, 990/1, 723, 1282/3, 972/3, 973/7, 1253/2, 996/4,
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991/4, 991/7, 728, 1267/3, 985, 1282/4, 1253/1, 973/5, 1268/1, 1270/1, 978/1, 971, 990/3, 1271/3, 964,
730, 996/3, 972/2, 991/6 ,1282/5, 1270/3, 990/2, 1282/1, 720, 979, 976/1, 991/8, 724, 1268/5, 980,
987/1, 1253/4, 973/6, 1253/3, 991/3, 996/1, 1270/4, 973/4, 1271/1, 991/2, 970/1, 1268/2, 991/5, 978/2,
991/1, 996/12, 731/2, 844, 2307/4, 975/2, 2305, 2308/2 ,975/1, 2307/1, 976/2, 972/1, 1259/2, 1271/2,
973/2, 727, 2576/2, 1284/5, 990/4, 735, 984, 983/2, 1268/7, 719/3, 2888/2, 973/1, 983/1, 2873/2,
719/1, 2306/1, 2304, 1260, 973/3, 2606/3, 731/1, 986/2, 1268/8, 1291/2, 970/2, 1259/1, 2307/3, 969,
841, 1284/4, 1284/1, 2873/3, 2606/2, 2307/5, 2307/2 ,843/2, 1268/6, 2576/3, 2578/3, 2303, 1268/4,
2576/1, 2579, 725/1, 1284/6, 1258/1, 1258/4, 761, 2608, 719/2, 2606/1, 2582/1, 843/1, 2311/1, 2577,
2581, 736, 2611, 2607, 840, 2614/1, 1284/3, 726/1, 838/1, 2907/1, 842 ,2609, 2582/2, 2302, 1284/2,
737, 1255, 734, 732/1, 1285/5, 2582/3, 2614/2, 2617, 2593, 2308/1, 725/2, 2616, 838/3, 839, 837, 738,
2300, 2578/2, 2605, 725/3, 2310, 838/2, 2578/1, 2878, 2301/4, 2580/1, 2311/2, 2578/7, 2574/3, 2614/3,
1285/4, 2301/3, 2574/4, 2590, 1285/2, 2610, 2311/3, 754, 836, 726/3, 834, 1288, 2578/5, 2592, 2620/1,
755/2, 1285/3, 2574/2, 726/4, 2907/3, 733/1, 755/1, 2301/2 ,2574/1, 2618, 2591 ,2311/6, 2311/4, 753,
2312/10, 1287/2, 1285/1, 755/3 ,732/3, 2620/2, 2604, 2601, 739/1, 2602, 2575, 2311/7, 2311/5, 2301/1,
2599, 740/5, 2312/11, 2621/4, 732/2, 755/4, 2312/9, 2569, 739/2, 740/1, 2600, 2312/1, 733/4, 2309,
2312/8, 2639, 2311/8, 1287/1, 2603, 2619, 2312/12, 733/2, 741/1, 2621/2, 2583/2, 1286, 2312/7,
2312/6, 2571, 2621/5, 2621/1, 2572, 2312/2 ,2640/1, 742/1, 2588, 740/3, 2314/2, 751, 2638/1, 2312/5,
740/2, 2573/1, 2312/3, 2594, 2598 ,2314/3, 2583/1, 2573/2, 2314/1, 2597, 741/2, 2568, 2312/4, 2317/1,
2622/1, 748 ,2313/1, 2315 ,2643/1 ,742/2, 2567/2, 2642, 2317/5, 2585 ,2661, 2564, 2596, 2658,
2640/2, 2621/3, 2911, 749, 2657/1, 2566, 2643/2, 744, 2313/3, 2562/8, 2320, 2589, 2656, 2560/1,
2662, 2567/1, 2317/2, 2317/4, 2645/1, 2562/6, 2319, 2561, 2624/2, 2623/4, 2645/2, 745/3, 2623/1,
2623/2 ,2622/2, 2641, 2562/7, 2563, 2559, 2638/2, 2323/14, 2663/1, 2317/3, 2560/2, 2562/2, 2562/1,
2644/1, 2624/4, 2644/2, 745/2, 2323/13, 2323/11, 2318, 2664/1, 2321 ,2562/3, 2630, 2322/1, 2624/3,
2629, 2562/5, 2558/1, 2907/2, 2562/11, 2644/4, 2558/2, 2888/1, 2657/4, 2644/3, 2663/2, 2323/10,
2322/5, 2660/1, 2655/1 ,2647, 2558/3, 2646, 2322/9, 2323/1, 2562/9, 2322/12, 2657/5, 2556, 2562/10,
2322/6, 2648/1, 2323/15, 2664/2, 2557/1, 2323/12, 2322/10, 2633/3, 2649/1, 2322/7, 2660/2, 2626/2,
2648/2, 2557/2, 2633/2, 2633/1, 2637/2, 2637/1, 2555 ,2649/2, 2649/8, 2649/3, 2649/4, 2651/1,
2649/5, 2649/9, 2323/3, 2649/7, 2323/16, 2649/6, 2650/5, 2657/2, 2322/11, 2634/1, 2889/1, 2322/17,
2554, 2655/3, 2631, 2650/4 ,2650/6, 2632/1, 2650/1, 2632/2, 2550, 2650/2, 2633/4, 2553/2, 2651/3,
2626/1, 2650/3, 2549, 2323/6, 2651/6, 2323/7, 2553/1, 2323/9, 2651/7, 2322/2, 2322/8, 2651/4,
2654/4, 2654/3, 2637/5 ,2654/2, 2322/3, 2654/1, 2552, 2653, 2652, 2547/1, 2324/1, 2548, 2551/2,
2637/4 ,2539/1, 2322/4, 2635, 2547/3, 2322/20, 2322/21, 2539/4, 2323/8, 2636/2, 2637/3, 2540/2,
2323/5, 2539/2, 2539/3, 2546/1, 2325/1, 2636/1, 2329/2, 2551/1, 2323/2, 2542/1, 2542/3, 2325/2,
2540/1, 2541, 2533/6, 2546/2, 2510, 2534, 2538 ,2277/9, 2329/1, 2330 ,2533/2, 2528/2 ,2528/1, 2537,
2536/2, 2511, 2527/3, 2532/3 ,2527/1, 2527/4, 2326, 2526/2, 2544/2, 2532/2, 2536/1, 2507, 2535,
2533/1, 2527/2, 2533/4, 2533/3, 2529, 2527/5, 2525, 2515/2, 2532/4, 2530, 2533/5, 2526/1, 2542/2,
2338, 2524/3, 2342/1, 2521/3, 2516/1, 2521/1, 2327, 2331, 2342/2, 2532/1, 2506/2, 2524/2, 2337,
2524/1, 2524/5 ,2521/2, 2524/4, 2341, 2523, 2517/1, 2515/1, 2522/1, 2506/1, 2522/2, 2355/2, 2343,
2518, 2517/2, 2336, 2494, 2504/1, 2355/3, 2505/1, 2355/1, 2520/1, 2500/1, 2332, 2340, 2495/1, 2499,
2492/2, 2504/2, 2493, 2356, 2354/2, 2503/2, 2348 ,2889/2, 2492/1, 2500/2, 2519/2, 2501, 2519/1,
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2354/3, 2344, 2357/4, 2357/3, 2345, 2498, 2360 ,2503/1, 2357/2, 2352, 2520/2, 2357/1, 2357/6, 2491,
2890/1, 2357/5, 2354/1, 2502/1, 2495/2, 2495/3, 2358, 2361, 2490, 2350, 2354/4, 2359/1, 2489/2,
2695, 2497/1, 2690, 2351, 2486/2, 2696, 2486/1, 2500/3, 2489/1, 2496, 2359/2, 2486/4, 2366, 2698/1,
2349, 2416, 2487/5, 2697, 2486/3, 2418, 2483, 2698/2, 2485, 2426/2, 2365, 2426/1, 2698/3, 2487/3,
2428/1, 2478, 2479, 2699, 2428/2, 2477/3, 2891/1, 2701, 2420, 2421, 2430/1, 2481/1, 2422, 2480,
2367, 2475, 2477/4, 2702/2, 2427/2, 2432/1, 2750/3, 2427/3, 2704/1, 2368, 2430/2, 2482/4, 2425,
2432/5, 2431, 2702/1, 2704/2, 2432/4, 2477/1, 2481/2 ,2750/1, 2427/1, 2427/4, 2423, 2444, 2433/1,
2750/2, 2455/1, 2747, 2446/1, 2482/3, 2482/1, 2749, 2432/2, 2446/2, 2751, 2748 ,2445/2, 2454, 2474,
2739, 2424, 2482/2, 2752, 2741/1, 2890/2, 2455/2, 2741/5, 2741/2 ,2447, 2856, 2429, 2477/2, 2433/2,
2855 ,2443 ,2460, 2435/2, 2456, 2742/4, 2435/1, 2854/3, 2854/4, 2741/4, 2453/2, 2463, 2894, 2473,
2449, 2452, 2854/2, 2472, 2742/1, 2445/3, 2453/1, 2434/2 ,2436/1, 2458 ,2445/1, 2825/1, 2827, 2853,
2825/2, 2442, 2434/1, 2858/1, 2464, 2816/2, 2834, 2851/2, 2461 ,2451/3, 2453/3, 2816/1, 2852 ,2459,
2462, 2760, 2822/2, 2450 ,2763, 2822/1, 2828, 2849/3, 2451/1, 2441, 2815 ,2761, 2451/2, 2762, 2765,
2440, 2833, 2824/2, 2824/1, 2766/1, 2808 ,2767 ,2817, 2764, 2766/2.
делови парцела:
2700, 2890/4, 2689, 2891/2, 1283, 1263 ,2904/1 ,2873/1, 2876, 1021, 2875, 2738, 871

Strana 86 - Broj 12

3

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

13. jun 2017. godine

ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

3.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНОВА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

3.1.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
(„Службени гласник РС”, број 72/09 од 11.09.2009. године.)
Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за
коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног
развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).
Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од стране
Скупштине града Краљева, Дирекција за планирање и изградњу „Краљево” из Краљева.
Просторни план града Краљева урађен је у складу са Законом о планирању и изградњи
„Службени гласник РС”, број 72/09 од 11.09.2009. године.
Просторни план Града* Краљева (у даљем тексту Просторни план) израђен је на основу
Одлуке Скупштине града Краљева број 011-71/09-II од 10. децембра 2009. године, на коју је
дато позитивно мишљење Комисије за планове Града Краљева (број: 06-326/2009-6 од
04.11.2009.).
Упоредо са израдом Просторног плана Града Краљева, урађен је и Извештај о
стратешкој процени утицаја Просторног плана Града Краљева на животну средину, који
представља саставни део Просторног плана. Одлуку о изради Стратешке процене утицаја
Просторног плана Града Краљева на животну средину донело је Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске управе града Краљева, дана
17.11.2009. године.
Примарна насеља: Најнижи ниво у хијерархији насеља су примарна сеоска насеља. У
ову категорију насеља спадају: Бапско Поље, Баре, Бзовик, Бојанићи, Борово, Брезна, Бресник,
Буковица, Врдила, Врх, Гледић, Гокчаница, Готовац, Дедевци, Долац, Драгосињци, Дражиниће,
Дрлупа, Ђаково, Заклопача, Замчање, Засад, Каменица, Камењани, Крушевица, Лазац, Лешево,
Лозно, Лопатница, Маглич, Матаруге, Мељаница, Метикош, Милавчићи, Милаковац, Милиће,
Милочај, Мрсаћ, Мусина Река, Обрва, Опланићи, Орља Глава, Пекчаница, Петропоље, Печеног,
Плана, Полумир, Поповићи, Предоле, Прогорелица, Раваница, Река, Рудњак, Савово, Сибница,
Станча, Стубал, Тавник, Тадење, Тепече, Толишница, Трговиште, Цветке, Церје, Чукојевац и
Шумарице. Ова насеља имају углавном стамбено–економски карактер, без икаквих спољних
функција према суседним селима.
У примарним насељима брдско–планинског типа планирано је задржавање или незнатно
повећање површине стамбене зоне. За разлику од њих у примарним равничарским насељима
предвиђено је повећање грађевинског реjона. У овим насељима развијати етнотуризам и
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агротуризам с обзиром на очуваност природне средине уз обавезу подизања нивоа комуналне
опремљености.

Сагледавајући покривеност планском документацијом (Карта покривеност планском
документацијом) на територији Града Краљева, неопходно је израдити следеће планове:
– израда урбанистичке документације за планирани центар заједнице села Лађевци
рок 2012.;
Неопходно је израдити низ стратегија, студија, гранских планова, основа,... према
важећим законима и прописима из различитих области (стратегијa развоја Града Краљева,
секторске стратегије, агроекономскa рејонизација пољопривреде до 2012. године,
документацијa, основе за инфраструктурне системе на нивоу Града.
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3.1.2. МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Основу путне мреже на подручју Плана чини државни пут IБ реда број 22.
ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 22 - Државни пут IБ реда број 22 на подручју Плана пролази
од КМ 141+334.00 до КМ 143+968.00 у дужини од око 2.634 метара. Попречни профил државног
пута IБ реда број 22 је са коловозом са две саобраћајне траке ширине око 7.5 метара. Велики
број неправилно распоређених прикључака неповољно утиче на безбедност саобраћаја, па је
потребно омогућити контролу приступа. Према подацима ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину
просечан годишњи дневни саобраћај на деоници Мрчајевци - Краљево је 5.648 возила.
Основни проблем примарне путне мреже су нерегулисани саобраћајни прикључци.
ОПШТИНСКИ ПУТ Л1023 (Тавник – Вољавча) – Општински пут Л1023 полази од државног
пута IБ реда број 22 до северне границе Плана у дужини од око 2.500 метара. Попречни профил
пута је са коловозом ширине око 5.0 метара.
СЕКУНДАРНА ПУТНА МРЕЖА - Секундарна путна мрежа обухвата сабирне путеве који
накупљају токове са интерних саобраћајница и унутар насељске саобраћајне токове.
Опште карактеристике путне мреже насељских саобраћајница су:
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мале ширине коловоза;
мали број асфалтираних путева;
углавном обезбеђују проходност путничких возила;
путеви углавном извођени без одговарајуће пројектне документације;
лоша прегледност у раскрсницама како на главном тако и на споредном правцу;
неповољна геометрија раскрсница;
неодговарајућа саобраћајна сигнализација.

Аеродром „Морава” који је у непосредној близини подручја плана до сада имао војни
карактер, али одговарајућим Одлукама државних органа, омогућено је коришћење у војне и
цивилне сврхе. Аеродром углавном поседује све потребне пратеће објекте, али га је потребно уз
одговарајућу реконструкцију и изградњу прилагодити за коришћење у цивилне сврхе. У том
циљу у току је израда одговарајућих Студија изводљивости и других анализа потребних за ову
врсту објеката.
Локација овог аеродрома је близу ПГР ''Тавник'', изванредног геостратешког положаја, а
претварањем у цивилани аеродром, централна Србија би постала атрактивнија, како са
туристичког тако и са привредног аспекта.
Изградња одговарајућих објеката за потребе како војног, тако и цивилног дела аеродрома
могућа је у оквиру заштитне зоне војног комплекса аеродрома који обухвата целу територију
ПГР ''Тавник''. Локацијску и грађевинску дозволу, за изградњу и реконструкцију објекта
аеродрома издаје Министарство за заштиту животне средине и просторно планирање у складу
са посебним условима Министарства одбране РС и надлежним институцијама за ову врсту
објеката (Директорат за цивилно ваздухопловство, Агенција за контролу летења).
3.1.3.Однос градских и сеоских насеља и мере за равномеран територијални развој
(Део Просторног Плана 3.2.2.4.)
Пољопривреда представља основни потенцијал за развој сеоских подручја, на подручју
Града Краљева, при чему се посебно истичу сточарство, воћарство и ратарство, који су у већини
села основни извор прихода становништва. Уз активирање сеоског туризма (нарочито у
гравитационом подручју Рудна, Гоча и Богутовца) и излетничког, спортско-рекреативног и
ловног туризма, ова привредна грана ће постати једна од основних и привредном систему Града
и отворити нове могућности за обнову села.
Степен развоја саме привреде у селима је на ниском нивоу, чему посебно доприноси
велика површина Града. Занатство и трговина су слабо развијени, док комунални проблеми
постоје у већини села. Већина насеља нема канализациону мрежу. Путеви су у зависности од
позиције села различитог квалитета. Највећи број села се налази у брдско-планинском подручју
са проблематичном доступношћу, а унутарсеоска саобраћајна матрица је у многим случајевима
слабог квалитета. Одношење и депоновање смећа није организовано на већем делу Града, при
чему струготина представља посебан проблем. Чести су проблеми са опадањем и осцилацијом
електро напона, слабим сигналом мобилне и фиксне телефоније, као и слабим ТВ и радио
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сигналом. Демографска ситуација је неповољна, поготово у селима брдско-планинске зоне.
Многа сеоска насеља су у ситуацији да поседују добар стамбени фонд у којем се само
повремено или у мањим деловима живи. Улагање у стамбене јединице и понеки верски објекат,
је по правилу једино, док се у привредне и услужне делатности врло мало инвестира.
Основна планска решења која би могла да ревитализују села, могу се сврстати у
неколико категорија:
 економска обнова: (ре)организација пољопривредне производње комасацијом и
укрупњавањем поседа, одернизација пољопривредне производње и удруживање више
произвођача у добровољне и интересне задруге, кластере и слично, отварање малих и
средњих предузећа у области прехрамбене индустрије, финализација пољопривредних
производа, односно заокруживање потпуног циклуса пољопривредне производње на
селу, већа улагања у комуналну и саобраћајну инфраструктуру села и њихова обнова,
изградња и унапређење (приоритет системи за наводњавање), боља повезаност са
центром Града изградњом и модернизацијом саобраћајних комуникација, као и
ефикаснији и јефтинији јавни превоз и са осталим селима, стимулисање развоја у
сеоским насељима које обухвата и друге активности: сервиси за поправку механизације,
едукација и подстицање становништва за производњу здраве хране и аутохтоних
производа, обнављање етно-заната, стимулисање приватне иницијативе у сектору јавних
служби, подстицање посебних програма у култури, спорту и рекреацији, како би се
очувале и развиле духовне и материјалне вредности села);
 социјална обнова: (овећање атрактивности села кроз подизање нивоа услужних
делатности,
едукација становника села у правцу модернизације и организације
пољопривреде, улагања у привреду, припреме развојних пројеката којим се конкурише за
финансијска средства и друго, обнова запуштене аутентичне архитектуре краја, као и
изградња нових кућа које би биле у духу локалне традиције);
 еколошко-физичка обнова: (валоризација предности села и истицање традиционалних
вредности, развој посебних облика туризма који би активирали сеоско подручје и
подстицање локалне фолклорне традиције уз истицање еколошких специфичности).
3.2

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД УТИЦАЈА НА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

За потребе израде Плана генералне регулације ''Тавник'' у Краљеву, коришћени су
подаци, информације и услови прибављени од јавних предузећа, институција надлежних
за издавање података и услова по законском основу и других учесника у планирању,
надлежних служби Града Краљева, чије потребе и мишљење, могућности и сл. су од
значаја за израду и реализацију плана.
УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
(доспели услови)

БРОЈ ПРЕДМЕТА
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ЕМС- ''Електромонтажа Србије'',



Министарство
здрављаСектор
за бр. 1266, дана: 17.03.2016.год.;
инспекцијске послове- Одељење санитарне
инспекције,



Завод за заштиту природе Републике Србије ,

бр. 1627, дана: 07.04.2016.год.;



''Теленор'',

бр. 1530, дана:01.04.2016.год.;



''Електропривреда Србије'',

бр.1436, дана:28.03.2016.год.;



ЈКП ''Водовод'',

бр.1479, дана: 30.03.2016.год.;



''Телеком Србије'',

бр. 1549, дана:04.04.2016.год.;



ЈП ''Путеви Србије'',

бр. 1550, дана: 04.04.2016.год.;



ЈП ''Србијагас''- Нови Сад,

бр. 1821, дана: 20.04.2016.;



Завод за
Краљево,



Министарство одбране- Сектор за материјалне бр.2361, дана: 30.03.2016.год.
ресурсе- Управа за инфраструктуру,

заштиту

споменика

бр. 1741, дана:14.04.2016.год.;

културе- бр 2291, дана: 25.05.2016.год.;

Послати дописи надлежним органима за услове:














Републички геодетски завод- Служба за катастар непокретности;
ЈКП ''Водовод'' Краљево;
ЈП ''Електродистрибуција'' Краљево;
ЈП ''Електромрежа Србије''- Београд;
''Телеком Србија''-Дирекција за технику- ИЈ Краљево;
''Теленор''-Нови Београд;
''Вип''-Нови Београд;
ЈВП ''Србијаводе'' Београд;
ЈП ''Путеви Србије'' –Београд;
''Србијагас''- Нови Сад
Завод за заштиту споменика културе Краљево;
Завод за заштиту природе Србије;
Министарство унутрашњих послова РС;
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Министарство здравља-сектор за инспекцијске послове;
Министарство здравља Републике Србије-Београд;
Министарство одбране- Сектор за материјалне ресурсе-Београд;
Министарство унутрашљих послова- Противпожарна инспекција-Краљево;
Ветеринарски специјалистички институт-Краљево;
Одељење за ванредне ситуације Рашког округа;
Ибарски рудници-Ушће.
ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Подлоге за овај план достављене су од стране РГЗ Служба за катастар Краљево као
скениране и геореференциране катастарске подлоге за КО Тавник, под бројем: 78/2015-8 од
06.03.2015.године. Подлоге су креиране извозом из оргиналне базе података дигиталног
катастарског плана и усаглашене са стањем у ДКП-у.
Ове подлоге ће бити допуњене потребном топографијом на основу теренских
геодетских мерења, Службе за геодезију и ГИС -Дирекције за планирање и изградњу
"Краљево".
3.4

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА ПЛАНА

Поред тих основних праваца развоја, овај план би требало да својом реализацијом
постигне и заједничке циљеве:
 повећање и подстицај развоја и ширења подручја Тавник;
 дефинисање површина јавне намене и осталих површина;
 преиспитивање капацитета изградње и подизање стандарда становања;
 смањење просторних ограничења за развој и ширења непланске градње, развојем мреже
инфраструктуре;
 дефинисање нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима;
 формирање саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница која ће
омогућити добру саобраћајну повезаност, као и мрежу за бициклистичка и пешачка
кретања;
 унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника и подизање нивоа
инфраструктурне опремљености;
 дефинисање и обезбеђивање заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја;
 организовано коришћење људских, природних и изграђених потенцијала у економском,
просторном и еколошком погледу;
 покретање општег економског развоја стварањем јасних и економски повољних услова за
привређивање и стварање добити;
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веће учешће локалног становништва и правних лица у планирању и развоју насеља
Тавник;
Опште циљеве израде плана саобраћајне инфраструктуре






Стварање услова за имплементацију саобраћајних капацитета, који би могли да
подстакну привредне активности, као и њихова реконструкција и изградња.
Операционализација општих циљева која подразумева унапређење система путне мреже
(као уравнотеженог система друмских саобраћајница уз задовољење свих нивоа
повезивања са окружењем), али и развој и унапређење свих саобраћајних капацитета.
Дефинисање савремене саобраћајне мреже са свим неопходним пратећим садржајима, уз
примену савремених технологија. Подизање нивоа услуге саобраћајно-транспортног
система.
Одрживо функционисање саобраћаја са свим наменама у оквиру предметног обухвата
Плана, где је саобраћајнa инфраструктура носилац урбаног развоја.
Фаворизовање пешачко-бициклистичких кретања и јавног путничког превоза.
Резервисање простора за планиране саобраћајнице.








Опште циљеве израде плана водопривредне инфраструктуре
Побољшање снабдевања водом свих корисника;
Усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама корисника;
Комплетирање система за одвођење и пречишћавање отпадних вода;
Осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода;
Заштита квалитета подземних и површинских вода;
Заштита насеља од атмосферских вода.





Привреда
Основни стратешки циљеви економског–привредног развоја места:








повећање запослености становништва и покретање динамичног привредног раста;
равномернији територијални развој привреде у складу с развојним потенцијалима и
просторно–еколошким капацитетом подручја;
опремање привредних/индустријских локалитета за нове активности;
санација неадекватно искоришћених индустријских капацитета ;
боље коришћење положаја места за привлачење инвестиција и обртних средстава, уз
повећање
квалитета саобраћајне повезаности Града са окружењем;
повећање конкурентности, ефикасности и продуктивности, уз већу искоришћеност
постојећих ресурса и техничко–технолошко иновирање постојећих производних
капацитета;
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реструктурирање производње у складу са тржишним условима, развојем предузетништва
и малих и средњих предузећа;
 јача и ефикаснија пословна, производна и развојна координација и кооперација
привредних субјеката у циљу заједничког наступа, набавке сировина, обезбеђења
кредитирања, пласмана, наплате и стварања робних марки.
Заштита животне средине

Питање стања животне средине све више постаје суштинско питање код избора циљева и
праваца укупног развоја, јер управо затечено стање средине представља полазни ниво ка
остварењу циљева складног просторног и укупног развоја.
Циљеви рационалног коришћења и заштите простора су следећи:









смањивање и спречавање ненаменског коришћења природних ресурса, пољопривредног
земљишта високог бонитета и подземних вода;
радикално санкционисање и сузбијање бесправне изградње, посебно у руралним
подручјима;
подстицање изградње објеката свих врста унутар грађевинских подручја насеља, с
посебним нагласком на ревитализацији постојећих објеката;
афирмација економског коришћења природних ресурса у складу с начелима одрживог
развоја, а посебно у домену експлоатације природних ресурса, пољопривредне
производње,
санација девастираних површина, посебно експлоатацијских поља и дивљих депонија
променом намене у трајне облике коришћења ;
успостављање јединственог система за спречавање и уклањање штета од елементарних
непогода;
успостављање сложеног система за праћење промена у простору.
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АНАЛИЗА И ПРИКАЗ СТАЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

На основу анализираног стања и откривених неповољности у досадашњем просторном
развоју насеља, на основу постављених и усвојених циљева даљег просторног развоја и потребе
становништва за одређеним насељским садржајима, објектима и просторима сачињена је
концепција будућег просторног развоја насеља Тавник. Просторна организација насеља је
конципирана на начин да се задрже постојећe функције , а у оквиру централних делатности
обогаћена и допуњена новим садржајима. Планом генералне регулације предложено је повећање
грађевинског подручја за оне површине за које је процењено за будући развој насеља Тавник, а
то су површине намењене пословањем, становању, пољопривреди односно свим површинама
које су у функцији насеља.
4.1.

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

4.1.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА И ТОПОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тавник је просторно мало географско подручје. Заузима јужни део Шумадије и припада
северо-западном делу Западног Поморавља, а у њему заузима средишњи део Чачанскокраљевачке котлине. У тој котлини ово насеље заузима североисточни део њеног обода, односно
део леве долинске стране Западне Мораве до највиших планинских делова Котленика.
У административно територијалном погледу Тавник заузима простор западног
дела северне територије општине Краљево (северозападно од Краљева) које је ограничено двема
јасно израженим природним границама вијугацим средњим током реке Западне Мораве са ЈЗ
стране и највишим деловима (развођењем) јужношумадијске планине Котленик, са СИ стране.
Обе обе границе, делимично и зато што су природне, остале су непромењене, као
административно-територијалне границе. Са западне, северне и СИ стране Краја су садашње
општинске границе према суседним општинама Чачак и Кнић, док су са источне стране
катастарске границе суседних села краљевачке општине - Лађевци, Цветке и Трговишта.
Тавник на око 5-6 км лежи на средокраћи Краљева и Мрчајеваца, који су преко
њега повезани Ибарском магистралом, а магистрала у дужини од око 10 км., пролази
југозападним деловима свих села Краја, сем Обрве која на њу има два излаза на око 3км.
Добрим асфалтним путевима, преко Милочаја, односно Лађеваца.
4.1.2. ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЊЕНЕ ОДЛИКЕ
Ибарска магистрала омогућава и шире, односно даље саобраћајно повезивање овог краја,
користећи природно-географске погодности (удолине и долине и њихове правце), ширег дела
наше земље, према свим странама света, и то: према западу и северу – преко Прељине, према
североистоку – преко превоја Бумбарево брдо и према истоку и југу – преко Краљева.
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Напред смо већ истакли да је Тавник просторно мала географска средина. Територија
катастарске општине је површине77,82км² са 1.697 домаћинстава и са укупно 5.404 становника,
или са просечном густином насељеност по 1 км² од 21,81 домаћинстава и 69,44с тановника.
Тавник представља једну мању географску средину коју чине: рељеф, клима (поднебље),
хидрографија, тло (земљиште) и биљни и животињски свет. Географска средина овог Краја
много се не разликује од других околних средина, али она има своје карактеристике у појединим
њеним елементима, о којима ће бити више речи у даљем тексту.
4.1.3. Р Е Љ Е Ф
Под рељефом се подразумевају сва узвишења, удубљења и равнине и неравнине
на копну разних облика и димензија (планине, брда, брегови, котлине, долине, јаруге и др.)
створене радом унутрашњих и спољашњих Земљиних сила. Од рељефа умногоме зависи клима,
хидрографија, педалошки (земљишни) и биљни покривач и уопште живот људи.*
У северном делу територије општине Краљево јасно су изражена два крупна
облика рељефа: планине Котленик и Гледићке планине и удолине Западноморавска и
Гружанска, што се може видети из приложене физичко-географске карте северног дела
територије општине Краљево.
Котленик представља јужни огранак шумадијских планина и лежи између
Западно-моравске и Гружанске удолине и ниског превоја на северозападу код Бумбаревог брда,
одакле се према југоистоку планина издужује, клинасто сужава и спушта између става З.Мораве
и Ибра и ушћа Груже у З.Мораву, односно између села Шумарица и Витановца.
Котленик је ниска стара громадна планина настала раседањем, тј. издизањем и
спуштањем копна дуж раседа (пукотина), при чему је дошло до великих излива, па је највећи
део планинске масе изграђен од вулканских стена-дацита и андезита, вулканског пепела и
метаморфних стена (кречњака и др.) на истоку и делом на западу планине.
На највишим деловима Котленика, издуженим од северозапада према југоистоку,
ређају се следећи његови највиши врхови који су по правилу заобљени и заравњени, па
представљају понегде мање висоравни, и то: Велики врх (749м. - у атару Лађеваца), највиши је
врх ове планине па и Краја, затим Орлови (666) Градичинца (700), Гућанка (714), Велика Ливада
(737), Црни врх (724), Врлетна страна (600), Клупе (545), Краљица (576) и Чемерница (487). Ови
највиши делови Котленика представљају уједно и развође између сливова З. Мораве и Груже,
која раздваја Гружански крај и Западно Поморавље којим су од доласка Турака на ове просторе
па све до данашњих дана, ишле административно-територијалне границе између суседних, прво
нахија (Рудничке и Крагујевачке), а касније срезова, региона, округа и општина одређених
назива.
Подручје плана по конфигурацији терена може се поделити на три морфолошке
целине:1) високи предели, које чини Котленик, са преко 500 метара надморске висине, 2) благе
падине Котленика са подножјем, које прелази у језерске и делом речне терасе на којима су
претежно већи делови села: Лађеваца, Тавника, Цветака и Милочаја и 3) поља, на речним
терасама поред З.Мораве, где се налази село Обрва у целини, а делимично ово пољско
земљиште припада и осталим селима, пре свега Милочају и Цветкама (јер и она имају излаз на
Мораву), док многа домаћинства из Лађеваца и Тавника у њима имају своја имања-њиве и
ливаде.
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Западноморавска удолина, односно Чачанско-краљевачка котлина, као њен део
настала је, такође, раседањем копна, чија је потолина касније испуњена водом. Тако је данашњу
читаву Шумадију, Поморавље и Панонски басен покривало Панонско море, касније Панонско
језеро. У том мору, па и језеру врхови већине садашњих шумадијских планина (па и Котленика)
представљали су само мања острвца, а са тих и суседних планина уливале су се бројне реке
усецајући се у замљиште и градећи своја корита и долине, али и доносећи и таложећи речни
материјал (шљунак, песак, глину и др.) на њихова дна. Поступним отицањем мора, односно
језера, реке су (па и З.Морава) продужавале своје токове удубљујући се и проширујући своја
корита и долине мењајући своје токове, при чему су наставиле одношење и доношење речног
материјала, изливајући се из својих корита, померајући своје токове градећи тако све познате
облике речне ерозије и акумулације (спрудове, речна острва-аде, мртваје, и др.).
Читав крај је окренут и благо нагнут према југозападу, доста осунчан и изложен
ветровима који доносе доста падавина, па је у највишим деловима ботаг шумама, изворима и
текућим водама. Зато је испресецан бројним долинама речица, потока и поточића и увалама
(јаругама) насталих речном ерозијом и спирањем земљишта. У истом смеру (према југозападу)
између ових удубљења, рачвасто залазе плећате косе и заобљена брда, која благо прерлазе на
широке заравњене језерске и речне терасе, а ове се степенасто спуштају на најниже земљиште
Краја, широку алувијалну раван, односно равницу поред обале З.Мораве, са надморском
висином од око 202м (Обрва) до око 195м. (Милочај), што представља и најнижу тачку Краја, па
је тако висинска разлика до највише тачке Краја (Велики врх 749м.) 554 метара.


КЛИМАТСКЕ ПРИЛИКЕ

Клима или поднебље представља средње (просечне) вредности метеоролошких
елемената и појава (температуре, облачности, падавина, ветра и др.) тј. времена изнад неког
места или дела Земљине површине добијених њиховим вишегодишњим осматрањем (најмање
10 година). Клима је једна од основних карактеристика неке географске средине, која у великој
мери утиче на живот и привредну делатност људи, посебно на пољопривреду, ваздушни
саобраћај и др.
Поднебље краја карактеришу микроклиматске прилике југозападне Србије.
Њихове важније особине виде се из вредности метеоролошких елемената сакупљених у
Метеоролошкој станици у Краљеву у периоду од 1961. до 1990. године, који омогућавају да се
створи представа о променама температуре ваздуха, количинама и врсти падавина, облачности,
ветровима и др. С обзиром на то да се ова Станица налази на надморској висини од 215 метара,
а подручје прелази ту висину и достиже и преко 500 метара, ипак сакупљени подаци у довољној
мери репрезентују његове климатске прилике.
 Средња годишња температура ваздуха ..........................................
11ºС
16.7ºС
 Средња годишња максимална температура ваздуха .....................
 Средња годишња минимална температура ваздуха .....................
5.7ºС
 Средња месечна температура је највиша у јулу............................
20.8ºС
 Средња месечна температура је најнижа у јануару............................
0.5ºС
 Апсолутна максимална температура ваздуха била је у јулу 1987.г..
38.9ºС
 Апсолутна минимална температура ваздуха била је у јануару 1967.г..-24.0ºС
 Највиша регистрована температура била је 22. јула 1939.г.........
44.3ºС
 Најнижа регистрована температура била је 13.фебруара 1939.г.
-25.4ºС
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Максимална температурна варијација (разлика) износи..............
Средњи број дана са температуром:
изнад 30ºС (тропских)
изнад 20ºС...................
изнад 10ºС...................
изнад 5ºС ....................
испод 5ºС.....................
испод 0ºС.....................

69.7ºС
25.0ºС
62.0ºС
204.0ºС
258.0ºС
107.0ºС
88.3ºС

Температура од 0ºС јавља се у периоду од 27. септембра до 18. новембра а
престаје у периоду од 8. марта до 9. јуна.
Температура изнад 20ºС јављају се у периоду од 8. јуна до 19. августа
Средња годишња облачност износи ..............................................55% неба
Лети се облачност повећава и достиже .........................................77% неба
Зими се облачност смањује до ....................................................... 36% неба
Средњи годишњи број: - ведрих дана износи .............................. 63.5
- облачних дана износи ..........................126.0



Просечна годишња вредност осунчавања (часова са сунцем).... 1835.2 часа
што одговара средњем трајању осунчавања у сатима
дневно....
3.0
 Средња годишња количина падавина износи ............................. 761.0 мм
 Највеће средње месечне падавине су у јуну и износе ...............
96.0 мм
45.8 мм
 Најмање средње месечне падавине су у октобру и износе........
 Максимална годишња количина падавина достиже до ...... око 1.000 мм
 Максимална годишња количина падавина износи ....................
500 мм
 Просечан годишњи број дана са:
-кишом ............................................................................................ 104
-снегом ............................................................................................ 38.4
-снежним покривачем ................................................................... 47.5
-градом ...........................................................................................
1.2
-сланом ...........................................................................................
34
-маглом ........................................................................................... 54.5
-грмљавином ..................................................................................
18
Почетак снежних падавина јавља се у периоду од 31. октобра до 30.децембра.
Престанак снежних падавина јавља се у периоду од 6. фебруара до 25. априла.
Најчешћи ветар у току године је западни, који је уједно и најјачи. Са њим се
удружују и доста су чести северозападни и југозападни, а ређи су источни, северни и јужни
ветрови, Најхладнији ветрови су источни (“устока”) и северни (“северац”). “Устока” или кошава
најчешће дува у јесењим, а најмање у летњим месецима, који по правилу, не доноси облачност и
падавине.
О климатским приликама краја, који је удаљен од Метеоролошке станице у
Краљеву скоро 20км. И на вишој надморској висини, нема никаквих података о просечној
вредности метеоролошких елемената (јер се не врше метеоролошка осматрања и прикупљање
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података), али се може, на основу напред изнетих података, извести закључак да је клима
умерено континентална са нешто хладнијим снежнијим и дужим зимама, док су лета нешто
свежија, са више оглачности и падавина, а са мање магле.
4.1.5. ХИДРОГРАФИЈА
Хидрографију чине текуће и подземне воде. Од текућих вода југозападним ивичним и
најнижим деловима Краја протиче једина већа река Западна Морава, веома малим делом свог
средње тока (око 8 км), која прихвата сву воду која се са простора Краја слива преко њених
левих притока.
Западна Морава по изласку из Овчарско-кабларске клисуре улази у широку
Чачанско-краљевачку котлину, која се поступно сужава према југоистоку до према најнижим
југоисточним деловима планине Котленик, односно до према ставама река З.Мораве и Ибра.
Западна Морава преко овог Краја тече од уласка, на атар села Обрве, са надморском висином од
око 202м. До изласка са атара села Милочаја, са надморском висином од око 195м. и ваздушним
растојањем (места уласка и изласка) од око 7,7 км. Релативна надморска висина износи око 7
метара, па је пад река око 90,91см на километар дужине речног тока. Због овако малог пада
Морава је у овом делу свога тока, као и у читавом њеном току, тиха и мирна равничарска река
са доста меандера (кривина), мртваја (напуштених речних корита), ада (речних острва) и
спрудова (речних наноса), али и дубинских вирова.
Од значаја за околна насеља, становништво и њихову делатност је да се истакну
нека хидрографска обележја, пре свега Западне Мораве и неких њених притока, која умногоме
зависе првенствено од климе односно од падавина.
На основу података десетогидишњег осматрања водостаја Западне Мораве на
хидролошкој (мерној) станици код Милочајског моста за период 1994.-2005. године, средњи
ниво воде ове реке налази се на 194,27м. над Јадранским морем (кота “0”).
Највиши просечни средњи месечни водостај је у априлу и износи 175,5см, а
најнижи у августу 98.7см. У истим овим месецима су и највиши, односно најнижи средњи
месечни водостаји од 233см., односно од 69см.
Стварна крертања водостаја одступају од просечних, па је апсолутни максимални
водостај од 398см. Забележен 23.децембра 1999. године, а апсолутни минимални водостај од
58см. Забележен је 8.августа 1998. године, па је тако остварена разлика ова два водостаја
(колебања) од 340см. Највиши водостаји забележени су најчешће у пролећним месецима (због
отапања снега и падавина), а потом у зимским, док су најнижи најчешће у месецима краја лета и
почетка јесени.
Просечни средњи годишњи водостај износи 132,8см. (заокружено 133 см. Или
195,60м.над Јадранским морем). Највиши средњи годишњи водостај износи 154см у 1999.
години, а најнижи 121см. У 2003. години. З устун годинама су и највиши средњи годишњи
протицаји од 62,4м³ у секунди и најнижи од 29,1м³ у секунди, док је поросечан годишњи
протицај 45м³ у секунди при којем је просечна брзина воденог тока 0,54м. У секунди. При овоме
треба имати у виду површину слива З. Мораве узводно од мерне станице, који износи 4.658км².
Преко простора овога Краја, поред З.Мораве, тече више водених токова од којих
је само један сталан, па се може назвати речицом. Реч о Лађевачкој реци која настаје као отока
многих извора на падинама Котленика или сливањем вода од великих киша и отапања снега.
Највећа је од Моравиних притока, а и сама прима велики број притока-потока: Вољавчу,
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Царевац, Бубан са Раковцем и Лађевачки и Цветачким потоком. Други водени ток, по величини,
је Градински поток (Градинац) са притоком Сурдулијом. Градинац је карактеристичан као
бујичан поток који сваке године уноси у корито З.Мораве око 6.600м³ наноса, због којег излива
и плави околно земљиште, пољопривредне и друге површине. Због тога је на основу елабората
извршена регулација његовог корита седамдесетих година прошлог века изградњом више
попречних бетонских брана којима је успорен и обуздан ток овог потока. Трећа Моравина
притока је поток Вишњевац, најкраћа од притока, а значајна је, јер њоме иде већим делом
административна, катастарска граница између села Милочаја и Поповића.
За време кишних периода З.Морава и њене притоке које су напред наведене знају
да изађу из својих корита и да плаве околину, наручито ниже делове, пољопривредне и друге
објекте. Нарочито су честе поплаве Мораве уз суделовање њених притока, које су понекад скоро
катастрофалне. Најчешће су у пролеће када се снег отапа на планинама слива, али су се јављале
и уз изузетно кишним јесенима, па и лети. Таквих поплава Мораве било је у прошлости доста,
од којих треба издвојити оне поплаве из следећих година: 1694, 1832, 1864, 1996, 1926. и
последња 13. и 14. маја 1965. године, када су под водом била сва места у алувијалној равни
Мораве, од којих је највише настрадало село Обрва, које је цело било под водом. Последице су
биле непроцењиве материјалне и друге штете.
Као што је напред речено, сем Лађевачке реке остали токови нису стални, јер су са
мањим сливовима, па су краћег тока, а изворишта ових токова и развође слива (највиши делови
Котленика) су релативно близу њиховом ушћу у З.Мораву. Овоме треба додати да неки од
токова имају мање изворишта и протичу кроз пропустљивије земљиште. Пропустљивост
земљишта утиче, нарочитоп у Горњем Тавнику и Горњим Лађевцима, на количину воде у
токовима, а и на број извора, издашност и на њихову близину површини земље, и
искоришћавање подземних вода (бунара). У Тавнику је пропустљиво земљиште због близине
угљених лежишта површини, а у Лађевцима су неки рејони са пропустљивим кречњачким и
другим стенама. У овим местима подземна вода је на великој дубини за разлику од најнижих
делова овог Краја-алувијалне равни З.Мораве (атари Обрве и мањи делови атара Цветака и
Милочаја). Ово је посебно значајно за биљни свет, а преко њега и на животињски, а оба су
значајна за људе и њихове делатности. Због тога се подземне воде користе за наводнавање,
избацивањем на површину земље путем пумпи, преко бунара и на друге начине. Већина
домаћинства у свим селима овог Краја снабдева се водом већином са локалних водовода који
користе јаче каптиране изворе, нарочито у подножју Котленика и његових коса.
Западна Морава и њене притоке некада су користиле своје покретачке снаге за рад
млинова на води-воденица, користећи снагу река или потока (воденице поточаре), а касније су
почеле да се граде и на чамцима (скелама) који су били увезани на обалу и пливали на
површини Мораве. Ове воденице су служиле за млевење жита за исхрану становништва, па и
стоке за више околних села. Прву воденицу на Морави саградио је Велимир-Веља Нектаријевић
из села Катрге. Касније је било саграђено више воденица на Морави у Обрви, Милочају,
Поповићима, и других и низводно и узводно од ових. Са електрификацијом насељених места
овог Краја од педесетих година 20. века, ове воденице губе значај изградњом модерних
електричних млинова који брже и квалитетније обављају млевење житарица за потребе исхране
становништва и стоке.
Воде З.Мораве, па и њених притока, поред наведених значајних улога користе се
још и за риболов, купање наводњавање, за одмор и рекреацију и др.
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4.1.6. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
Познато је да распрострањеност биљног света на Земљи зависи од климе,
земљишта, рељефа и утицаја човека.
О клими и њеним одликама, односно о климатским приликама Краја било је
напред доста речи, али треба истаћи само то да ни једна биљка не може се одржати без
светлости, топлоте и влаге.
Земљиште је значајно, јер његов површински, растресити и често танак слој на
копну (настао под утицајем климе и организама) има способност да биљке снабдева неопходно
водом и храном. На основу биолошких, хемијских и физичких особина земљишта, извршена је
његова класификација на типове, од којих су у Крају заступљени: подзол (пепељуше), смонице,
гајњаче (земљиште шума.гаја), црнице, ритске црнице, мочварна земљишта и алувијални
наноси.
И о рељефу краја и његовим одлукама напред је било доста речи, али је овде
значајно истаћи да од његове надморске висине умногоме зависи врста и распоред биљног света
који се по правилу простире по висинским појасевима.
Због напред наведених различитих услова биљни свет Краја је такође резличит,
тј.разноврстан, што ће се видети из даљег текста.
У ниском појасу (у пољима и око река и речица) претежно је вегетација тзв. Лаког
или меког дрвећа: врбе, топола, јова, јасика, ракита итд. Понегде се појављују тзв.топољаци
(шуме топола) настали људском делатношћу, односно људском обрадом, засађивањм и тајењем.
Средњи појас обухвата косе и побрђа, где је ситногорица и мешовито дрвеће: глог,
леска, зова, дрен, паздрен, багрем, клека, али и цер, граб, храст лужњак, брест, јасен, липа, итд.
Понегде се јављају у близини кућа шумарци или забрани који углавном користе, за огрев у
домаћинствима.
У вишим пределима расте: буква, храст, јасен, граб, клека, липа, леска, бреза и др.,
а од четинара самоникли или пошумљени бор. Јасније висинске границе и нема, па се четинари
јављају у вишим, али и средњем појасу. На вишим пределима поред разних трава и корова,
расте и корисно биље: јагоде, купине, малине, боровнице и разне врсте гљива.
По шумама средњих и виших предела расте кукурек и папрат, а око кућа и
коприва. Од корова је најчешћа “бела боца”, чичак и аптовине.
Шуме су доста уништаване да би се добиле нове обрадиве површине, за огрев, за
грађу, за печење креча, за производњу угља итд. Уништавањем шума смањена је влажност
земљишта, што је успорило обнављање шумске масе и биљног покривача, па су се на неким
местима појавиле голети (Трњачка коса, атар Лађеваца). На неким местима предузимане су
неке мере заштите замљишта од ерозије пошумљавањем, затрављивањем оголелог терена и
другим мерама.
Услед људске делатности у крају су заступљени и следећи биотопи (биљна и
животињска станишта): воћњаци, повртњаци, виногради, њиве стрних жита-пшенице, кукуруза,
јечма, овса, затим, крумпир, пасуљ и др., док у воћарству највећи број стабала је представљен
шљивама, јабукама, крушкама, трешњама, орасима, кајсијама, а ту је понегде и винова лоза.
У заступљености појединих животињских врста у овом Крају, одлучујући су
услови за њихов живот. Заступљеност и распоред животињаског света условљен је првенствено
заступљеношћу и распоредом биљног света и утицајем људи. Због веће покретљивости животње
нису строго везане за одређене биотопе.станишта, па их има у свим биљним појасевима.
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Од дивљачи најчешћи су: зец, лисица, срна, вук, јазавац, куна златица, веверица,
твор и разне врсте мишева.
Од птица најчешће су: врабац, сеница, шева, кукаица, кос, орао, дрозд, чворак,
врана, гавран, голуб, детлић, креја, пузавац, чавка, плиска, жуња, сова.
Гмизаваца има на свим висинским подручјима, а најчешћи су: змија, смук, шаран,
шарка, белоушка, гуштер, зелембаћ, бурњак, корњача, жаба крекетуша, жаба зелена итд.
У рекама и потоцима има разних врста риба: клен, сом, мрена, вретењак, кркуша и
пастрмке у планинским речицама.
4.2.

С Т А Н О В Н И Ш Т В О - МРЕЖА НАСЕЉА

Циљеви развоја мреже насеља се поклапају са циљевима развоја становништва.
За реализацију ових циљева неопходне су активности усмерене на:
 развој терцијарног, квартарног и секундарног сектора и различитих институција;
 контролисање коришћења и изградње простора урбане зоне, нарочито на улазно–
излазним правцима у град, уз санацију и урбану регулацију непланске изградње;
 селективна децентрализација појединих економских активности,
 побољшање доступности и опремљености комуналном инфраструктуром центара у
мрежи насеља;
 задржавање млађег становништва у сеоским насељима, подстицањем развоја крупнијих
газдинстава фармерског типа и омогућавањем њиховог запошљавања и
самозапошљавања;
 повећање доступности и квалитета услуга здравствене и социјалне заштите и програма
помоћи старачким домаћинствима, као и услуга јавних служби младом становништву и
женском делу популације, уз неопходну рационализацију мреже објеката јавних услуга, у
првом реду основног образовања.
Основни циљ јесте одржавање популационе виталности и ублажавање негативних тенденција у
кретању становништва уз:
 побољшање стандарда и квалитета живљења становништва руралних насеља;
 стимулисање млађег женског становништва да остане у сеоским насељима;
 контрола даљег одлива радно способног и фертилног становништва из села;
 стимулисање ширења процеса урбанизације у свим деловима насеља;
Тавник је насељено место града Краљева у Рашком округу . Према попису из 2011.
године било је 1148 становника.
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У насељу Тавник живи 1148 пунолетних становника, а просечна старост становништва
износи 44,2 година (42,9 код мушкараца и 45,5 код жена). У насељу има 376 домаћинстава, а
просечан број чланова по домаћинству је 3,38.
Ово насеље је великим делом насељено Србима , а у последња три пописа, примећен је пад у
броју становника.
График промене броја становника током 20. века

4.3. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
4.3.1. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ
Тавник је старо-средњовековно село. То, сведочи и Повеља Стевана Првовенчаног
којом је 1222. године даровао манастиру Жичи жупу Мораву са једним бројем села, међу којима
је и село Тамник, како се тада ово насеље звало, што је Владимир Тошић, аутор књиге,
Мрчајевци и околина, 1978 на страни 113 потпуније образложио.
Према подацима из Турског катастарског пописа неких подручја Западне Србије
XV и XVI век, Чачак 1984, књига I – Ахмед С. Аличић – Детаљни попис Смедеревског санџака
из 1476. године ББА. Оријентални институт у Сарајеву Бр.52, на страни 109 уписано је село
Темник, у кази Брвеник са констатацијом на истој страни под редним бројем 174 да Темник не
постоји под овим називом, уз могућност да се ради о селу Тавник код Краљева. У истој књизи
на страни 452 уписано је село Темник, са констатацијом под редним бројем 171 да је Темник,
село Тавник у општини Краљево. Тада је имало ДОМОВА 55, НЕОЖЕЊЕНИХ 21,
МУСЛИМАНА 4, УДОВИЦА 1.
У Монографији о љубичким селима антропогеографска проучавања Радомира М.
Илића, Етнографски зборник књига, V у делу који се односи на положај Тамника, дати подаци
указују да се село простире по двема косама, које се од Котленика одвајају и које су раздвојене
потоком Маквом. Тамник од Бреснице одваја Бресничка река, а од Лађевца Лађевачка река и
поток. Један део села налази се у подножју Котленика и равнице.
Тамник је насеље разбијеног типа. Подељено је на крајеве, који су јасно један од
другог издвојени.
Крајеви су: Вољавча, Горњи крај и Равни гај, тада били, а сада су засеоци:
Вољавча, Дољи крај, Равни гај и Џемат.
Земља за обрађивање је делом у селу, а делом у пољу. Поједина места гдфе су
њиве зову се: Вољавча, Пројане, Голетићи, Маква, Збегови, Старо Село, Лазови, Чардачина,
Тукине ливаде итд...
Сви остаци из старине јасно нам доказују да је Тамник био одавно насељено
место, Али већ у 1718. години у аустријским споменицима он је забележен као пусто село
(Тамниг). Ова се забележба може сложити и са народним причањем о пореклу данашњег
становништва. Овде се и најстаријим породицама зна одакле су и приближно кад су досељене у
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Тамник.-За седам се породица зна да су досељене пре првог устанка, а већина 1822. године,
Тамник је имао 48 кућа. Увећао се, дакле, за три пута.
Кажу, да је село добило име по томе што је пре било зарасло у густу шуму, тако да
је у селу била тама, отуда Тамник или Тавник.
Село добило име по томе што је пре било зарасло у густу шуму, тако да је у селу била
тама, отуда Тамник или Тавник.
Теренском проспекцијом у оквиру плана утврђено је постојање следећих локација од интереса
за заштиту културног наслеђа:






археолошки локалитет Бубан;
археолошки локалитет Џиновско гробље;
археолошки локалитет Цигански гробови;
кућа народног градитељства породице Кнежевић;
стара школа у Тавнику.
4.3.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА ПЛАНА

Подручје које обухвата ПГР ''Тавник'' према постојећем стању подељено је на 9
претежних намена.
Планом је предвиђено а у складу са важећим Законом о планирању и изградњи као и у
складу са претходном анализом процене могућности овог простора, одвоји површине јавне
намене од осталог грађевинског земљишта и правилном расподелом расположивог простора,
одговарајућим урбанистичким параметрима за изградњу овог простора где то услови
дозвољавају, учини овај простор привлачним за уређење и изградњу а пре свега за коришћење у
оквиру садашње намене.
У граници Плана претежна намена је пољопривреда , док у оквиру постојећег грађевинског
подручја претежна намена је породично становање (рурално становање) породичног становања
са пољопривредом у приватном власништву, лоцирани дуж постојеће саобраћајнице (путева) и
посло.
Од јавних функција заступљене су: комуналне површине -бунари за воду.
Од јавних објеката заступљени су: објекти у функцији водоснабдевања-бунари,
изворишта и основна школа.
Јавно зеленило је пре свега заступљено у оквиру уличних габарита, зеленила уз јавне
објекте, зеленила уз водно земљиште а утиску већег зеленог фронта доприноси зеленило
породичних парцела.
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У границама постојећег грађевинског подручја претежно се налазе парцеле намењене
породичном становању са пољопривредом, које се углавном налазе дуж саобраћајница. Парцеле
обично имају стамбено, економско двориште (економски, спремишта за житарице, за стоку, за
пољомеханизацију, гараже и др.) и стражњи део за башту, повртњак, воћњак и њиве.
Површине парцела су разнолике од око 400м2 до 3000м2 и више, што је задовољавало
потребе и начин живота предходних раздобља.
Објекти у оквиру грађевинског подручја су различитог квалитета, времена градње,
архитектонског склопа и визуелног израза.
Парцеле су претежно у приватној својини сем оних који су објекти и површине јавне
намене.
Објекти су претежно приземни (П+0), појединачно (П+1) и (П+Пк).
Табела претежне постојеће намене у оквиру Плана је:
Р.Б.

НАМЕНА

ПОВРШИНА (ха)
76.53



Становање са пољопривредом
(рурално становање)
Породично становање

284.65









пословањем
школство
Спорт и рекреација
Комуналне површине
Заштитно зеленило
пољопривреда
Шуме

5.52
1.09
7.72
14.06
0.35
22.42
4.86



Укупна површина Плана генералне регулације ''Тавник'' је П=288ха.
 Породично становање
Породично становање, по обиму и по значају, представља један од најзначајнијих
намена насеља Тавник. По површини коју заузима у насељу становање је најдоминантнија
намена, а јавља се најчешће у виду слободностојећих објеката. Из поменутих разлога становању
се мора посветити посебна пажња у анализи постојећег стања и планирању његовог развоја.
Просечна спратност у насељу је П+Пк, иако постоје и објекти са спратношћу до П+1+Пк. Стање
стамбеног фонда по површини /домаћинству/ задовољава потребе постојећег броја становника,
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док је квалитет објеката различит, што зависи од старости објеката. Већина објеката је у добром
стању, мада постоји неколицина која је у значајој мери оронула, те им је потребна потпуна
реконструкција. Степен заузетости стамбене парцеле у просеку не прелази 20%-30%, мада има
парцела и са већим степеном заузетости 50%-60%. Значајан је број блокова у којима су
средишњи делови у потпуности неизграђени, а користе се као баште уз породичне стамбене
објекте.
Стамбени објекти су углавном постављени на регулацију. Заступљен је велики број
домаћинстава који се баве пољопривредом, па су садржаји породичног становања на парцелама
задржали изглед сеоског домаћинства, са великим економским двориштем и помоћним и
економским објектима.
 Пословање
У постојећој просторној и функционалној структури насеља Тавник постоје формиране
зоне пословања. Евидентирани садржаји пословања заузимају значајне површине. Увидом
постојећих и изласком на терен дошло је закључка да не задовољавају садашње потребе, па је
неопходно формирати проширење постојећих и планирање нових радних комплекса.
 Спортско-рекреативне површине
У постојећој просторно-функционалној структури насеља Тавник постоје две спортскорекреативне површине, које нису уређене. Површина намењена спорту и рекреацији постоји у
виду фудбалског игралишта (ФК "Тавник") са пратећим објектом и слободним површинама под
зеленилом, на катастарској парцели бр. 2520/1 КО Тавник. У оквиру комплекса постоји терен и
објекат свлачионице и просторија за опрему. Овај објекат не задовољава потребе спортског
комплекса. Остали садржаји спорта и рекреације остварени су у непосредној близини основне
школе у виду отворених терена терен за мали фудбал на КП бр. 1016 КО Тавник. Спортскорекреативне површине је потребно уредити и допунити пратећим садржајима.
 Саобраћајна инфраструктура
Насеље Тавник налази се уз магистрални пут М22, са релативно ниским степеном
покривености категорисаном путном мрежом.
Геосабраћајни положај насеља се може окарактерисати као релативно повољан.
Карактеристике терена овог дела, као и утврђене трасе саобраћајних инфраструктурних
система (општински пут,) битно су утицали на формирање уличне мреже и токове кретања у
самом насељу. Основна веза насеља Тавник са окружењем, суседном општином, као и са
општинским центром је остварена преко општинског пута Л1023 Тавник (М5)-Бресница (до
раскрснице за ман.Вољавча). Општински пут, као главна насељска саобраћајница, пресеца
насељско ткиво у правцу север - југ, практично половећи га на два дела, а у исто време
фигурише као главни апсорбер свих интернасељских и насељских саобраћајних токова.
У уличним коридорима осталих саобраћајница степен изграђености варира, са углавном
довољним ширинама регулације, са различитим ширинама коловоза (2,5-3,0 m и 5,0- 6,0 m).
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Осим трасе општинског пута кроз насеље остале саобраћајнице су у слабој мери опремљене
коловозним површинама од савремених материјала.
Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора саобраћајница, док се бициклистички
саобраћај углавном обавља по коловозним површинама.
У постојећем стању капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно
бициклистичких) нису на потребном безбедносном нивоу, јер се налазе у оквиру коловозних
површина. Постојеће стање изграђености и опремљености пешачких стаза не пружа
задовољавајући ниво комфора кретања пешака у оквиру насељског простора.
Садашња искоришћеност предметних капацитета није на одговарајућем нивоу, што је
директна последица смањених потреба/захтева за транспортом и општим економским
кретањима.
У целини, постојеће стање у домену изграђености саобраћајне инфраструктуре у насељу Тавник
се може окарактерисати као релативно задовољавајуће, уз детекцију следећих проблема:
-релативно неповољна безбедносна ситуација у конфликтним зонама;
-централни део насеља (траса општинског пута и укрштаји мреже ниже хијерархијске
структуре, транзитирање тешких теретних возила са пољопривредним сировинама кроз
насеље);
-непостојање изграђености капацитета за немоторни саобраћај: недостатак пешачких и
бициклистичких стаза (у оквиру коридора саобраћајница) чиме је овај облик саобраћаја
посебно угрожен;


Водопривредна инфраструктура

Организовано водоснабдевање Тавника обавља се са локалног изворишта за
водоснабдевање. Водоводна мрежа је положена у већини постојећих улица, али је на неким
правцима потребна реконструкција и замена цевовода. Такође је неопходно извршити спајање
огранака у прстенове ради квалитетнијег и сигурнијег снабдевања становништва. Велики број
домаћинстава има и сопствене, индивидуалне, бунаре са којих се снабдева водом.


Одвођење отпадних и атмосферских вода

На територији Краљева усвојен је сепаратни систем за евакуацију отпадних вода, што
значи да се одвојеним системима прикључију и евакуишу фекалне и атмосферске отпадне воде.
У насељу не постоји канализациона мрежа. Одвођење отпадних вода је индивидуално решено и
то у понируће јаме. Специфичних загађивача има (месаре, млекаре, бензиске пумпе, аутоперионице и др.).
Према продукованој количини, пореклу и врсти отпадних вода, извори загађења се могу
сврстати у неколико основних група: комуналне отпадне воде од становништва, индустријске
отпадне воде из појединих процеса производње (привредни капацитети) и отпадне воде од
сточних фарми.
Фекалне колекторе је потребно положити у све постојеће и новопројектоване улице.
Фекална канализација се усмерава према главном постројењу за пречишћавање отпадних вода.
Важно је напоменути да сви специфицни загађивачи (месаре, млекаре, бензиске пумпе, ауто-
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перионице и др.) морају да имају индивидуална постројења за пречишћавање отпадних вода.
Отпадна вода мора бити пречишћена до одговарајућег нивоа пре упуштања у фекалне
колекторе.
Атмосферска канализација у насељу функционише као систем отворених канала
положених уз уличне саобраћајнице. Каналска мрежа је у лошем стању, канали су затрпани и
замуљени и потребно их је очистити и привести намени. Атмосферске воде ће се, у највећој
мери, и даље из насеља одводити системом отворених канала, док се само у ужој зони центра
насеља планира евентуално зацевљење каналске мреже.
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КОНЦЕПТ ПЛАНА – ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

5.1

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Подручје Плана генералне регулације ''Тавник'' је већим делом у саставу грађевинског
подручја утврђено Просторним планом до 2020. године и садржи изграђено и неизграђено
грађевинско земљиште. Подручје у оквиру граница Плана генералне регулације '' Тавник''
представља грађевинско подручје уређеног и изграђеног дела насељеног места, као и
неизграђени део подручја одређеног планским документом за заштиту, уређење или изграду
објекта, укупне површине око П=226.60ха (78.68%).
Грађевинско подручје - дефинисана претежна планирана намена површина: за јавне
потребе, становање, пословање, спорт и рекреацију, комуналну инфрструктуру и остале намене,
на начин који истовремено обезбеђује јавни интерес и одрживи економски и демографски
развој.
Прилагођавање намене простора актуелним потребама, уз стратешку визију и
модификовање у будућности. Регулација и уређење зоне централних садржаја са јасно
дефинисаним површинама за јавне намене. Регулација и комунално опремање зоне пословања,
као предуслова за реализацију планиране намене на неизграђеном грађевинском земљишту.
Олакшан и убрзан процес реализације планираних садржаја, а самим тим и просперитет како
самог насеља тако и шире заједнице. У понуђеним решењима становници насеља и сви
заинтересовани корисници/инвеститори треба да препознају развојни план и заинтересују се за
његово спровођење.
Циљ израде Плана је промовисање начелна одрживог развоја, заштита и ревитализација
животне средине као и природних вредности простора, реализација развојних приоритета,
уређење простора, односно привођења простора планираној намени и подстицање економске и
енергетске ефикасности.
Концепт уграђује све обавезе произашле из документације вишег реда (по хијерархији
планова), обавеза из прибављених података и предходних услова од стране надлежних јавних
предузећа, институција, захтева и мишљења локалне управе у складу са могућностима
природних и створених вредности.
Биланси површина ПГР ''Тавник'':
ПОВРШИНА

ПОВРШИНА ПГР

ПОВРШИНА око (ха)

288ха

Проценат (%) од
укупне површине
плана
100.00%
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Грађевинско подручје

226.60ха

57.8%

Ван грађевинског
подручја

61.40ха

21.32%

Јавне намене

4.40ха

1.52%

Остало грађ. зем.

222.20ха

77.15%

Остало зем. ван грађ.

61.40ха

21.32%

Полазне основе за утврђивање концепције и развој простора:







уважавање стечених урбанистичких обавеза;
дефинисање и заштита општег друштвеног интереса;
решавање проблема саобраћаја;
планирано пословање и проширење постојећих капацитета;
обезбеђење просторних услова за развој пољопривреде;
обезбеђење просторних услова за развој спорта и рекреације.

У оквиру горе поменутих циљева је и одвајање површине јавне намене од осталог
грађевинског земљишта. Површина јавне намене, простор одређен планским документом за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено
утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом, је резервисана за:
5.2

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1. Површине јавне намене:








Мрежу јавних саобраћајница у оквиру којих се планира потребна инфраструктура;
Мрежа јавне инфраструктуре: појачање водоводне, канализационе, атмосферске, гасне,
електроенергетске, ТТ мреже;
централне делатности (1.17%);
комунални објекти – пречистач отпадних вода,водоснабдевање-бунари, главна мернорегулациона станица (ГМРС) и мерно-регулациона станица (МРС)- (1.57ха)
заштитно зеленило (1.68ха),
школство (0.31ха),
водена површина (2.34ха),
2. Остало грађевинско земљиште- остале намене (220.20ха)
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3. Део осталог земљишта предвиђен је за:
 пољопривредно земљиште (воћњаке, њиве и ливаде) П=56.71ха ,
 шуме (2.33ха)

5.3

БИЛАНСИ ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА - ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Намена

Површина око (ха)

Проценат (%) од укупне
површине плана

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

51.76

18%

1.

Саобраћајнице

45.00

15.6

2.

Централне делатности

1.17

0.41

3.

Комуналне површине

1.57

0.55

4

Заштитно зеленило

1.68

0.58

5

Школство

0.31

0.11

6

Водена површина

2.34

0.8

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

226.62

82.00%

Остало грађ. земљиште

1.

Остале намене

остало земљиште ван грађ.

220.20

76.50

18.45

6.41

61.38

21.31
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подручја
1.

Пољопривреда

56.71

19.7

2

Шуме

2.33

0.81

Укупно:

288

100%
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ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ПРЕМА
УРБАНИСТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

6.1. УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Простор Нацрта Плана генералне регулације ''Тавник'' у укупној површини од око 288 xа
подељен је на 3 (три) урбанистичке зоне означене А, В и С. Урбанистичке зоне су подељене
према својим карактеристикама, изграђености, намени и друго.
Зона А. у површини од око 143.00 налази у централном, северозападном и западном
делу Плана . Претежна намена зоне А је породично становање са пољопривредом и
пословањем уз Државни пут Б реда 22 (23).
Зона В у укупној површини од око 88ха налази се на североисточном, источном и
југоисточном делу Плана. Претежна намена је породично становање са пољопривредом.
Зона С у укупној површини од око 53ха налази се на југоисточном и јужном делу
Плана. Претежна намена је пословање и пословање са становањем.
У оквиру ове три (3) зоне предвиђене су 11 различитих намена површина са укупно 56
урбанистичких целина.
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У зони А налазе се следеће целине:
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У зони В налазе се следеће целине:
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У зони С налазе се следеће целине:

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Грађевинско подручје насеља Тавник, у складу са планираном претежном наменом
површина, чине следеће зоне:






зона централних делатности;
зона становања (становање са пољопривредом);
зона спорта и рекреације;
зона индустрије и пословања;
зона комуналних и инфраструктурних садржаја.

 Зона централних делатности
Зона централних садржаја у просторној структури сваког насеља представља место више
функција, те самим тим и место концентрације људи, кретања и објеката. Такође, зона
централних садржаја је најдинамичнији и највиталнији део насељског простора.
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Зона централних садржаја у Тавнику обухвата средишњи део насеља, у коме се,
испреплетано са становањем и пословањем, планира се мноштво садржаја јавне намене: месна
заједница и месна канцеларија, Мерно регулациона станица, предшколска установа, амбуланта,
пошта и пијаца.
У наредном периоду је планирана изградња месне заједнице и месне канцеларије, као и
предшколске установе које нема у селу, а потребна је јер млади људи остају на својим
огњиштима. Локације и ангажоване површине за потребе осталих наведених садржаја јавне
намене се задржавају и у наредном планском периоду. У складу са наменом, на овим локацијама
је могућа изградња нових објеката, реконструкција и доградња постојећих, као и опремање и
обогаћење садржаја, у складу са савременим захтевима. Потребно је рушење старе школе, која је
полусрушена и предвидети део парцеле за изградњу МРС-а.
У оквиру зоне централних садржаја заступљено је становање са пословањем. Постојећи
стамбени објекти се могу задржати, уз стимулацију да се у приземљу и деловима објеката уз
улице могу отварати трговине,угоститељске и занатске радње, пословне просторије слично.У
функционалној структури зоне централних делатности, поред становања, највеће учешће имају
терцијарне делатности - трговина, угоститељство, услуге, пословање ислично. Ове делатности
ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по разноврсности и по броју и
потребним капацитетима својих објеката.
У зони централних садржаја не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем
ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на животну
средину, као што су: индустрија, складишта и стоваришта, пољопривредна производња –
млинови, силоси, откупне станице, интензиван узгој стоке и слично.
Зона централних садржаја захвата укупно површину од 0.81 ha.
 Зона становања
Зона становање заузима највећи део површине насеља. У Тавнику је заступљено
породично становање и то углавном у виду објеката у прекинутом низу, на великим парцелама.
Постојеће становање (површине око 122 ha) се у потпуности задржава, уз могућност
изградње нових објеката на неизграђеним парцелама . За сада је планирано погушћавање зоне
становања, и ''пробијањем'' нових улица унутар постојећих блокова, али је могуће подужно
дељење постојећих великих парцела, ако постоји интерес власника, а ширина уличног фронта и
величина парцеле задовољавају урбанистичке критеријуме.
У циљу задовољења актуелне потребе за приватним предузетништвом, Планом се
предвиђа могућност да се, у склопу становања, остваре одређени садржаји пословања, који су у
служби задовољења потреба становништва, тако да се као пратеће активности у зони становања
могу јавити:
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трговине за свакодневно и повремено снабдевање становника,
садржаји за задовољавање друштвених потреба деце, омладине и одраслих,
делатности здравствене и социјалне заштите,
спортске и друштвене активности општег карактера,
угоститељске услуге,
обављање занатских и услужних делатности,
производне и пословне делатности мањег обима, без негативних утицаја на околни
простор и животну средину.

Део постојећег и планираног становања (уз Ибарску магистралу), се намењује за
породично становање са пословањем (привредом). Карактеришу је парцеле на којима уз
становање постоје услови за бављење привредом (отварање малих , средњих и великих
предузећа), од занатских радњи и сервиса до мањих производних погона.
Укупна површина предвиђена за зону становања износи 180 ha, тако да ће ова намена
заузимати 62.50% територије насеља.
 Зона спорта, рекреације и зеленила
Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури савремено
конципираних насеља, пре свега, у циљу очувања здравља, добре кондиције и друштвеног
живота свих категорија становништва.
За задовољавање потреба из области спорта, рекреацијеу Тавнику је предвиђен спортскорекреативно комплекс, у централном делу насеља (центар села), укупне површине око 1.21 ha,
што би уз могућност доградње фискултурне сале и отворене спортске терене у склопу основне
школе (у зони школства), требало да задовољи потребе за овом неменом.
У склопу наведених површина могуће су интервенције - обогаћење садржаја, уређење
терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката и слично, у циљу побољшања
услова функционисања. У наредном планском периоду треба обезбедити и нове спортскорекреативне садржаје, који ће становништву насеља Тавник, а нарочито младима, омогућити
правилније и садржајније организовање слободног времена. Такође, мањи спортско-рекреативни
садржаји се могу развијати и на осталом земљишту, у зони центра, становања или радних
садржаја.
Од зелених површина у насељу највише је заступљено заштитно зеленило, које је
формирано или ће се тек уредити на водном земљишту (уз поток) и око путног појаса.
У селу постоје два спортска игралишта за фудбал (на КП бр.2520/11 ) и мали фудбал (на КП бр.
1016) (укупно око 1.21 ha).
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 Зона пословања
Зона пословања је првенствено намењена оним привредним активностима и
делатностима, као што су: индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних
роба, као и они сервиси који, због своје природе (буке, издувних гасова, вибрација, потреба и
обима саобраћајних кретања и сличног) не могу бити лоциране у оквиру других зона. Такође, у
оквиру зоне пословања пожељно је да се групишу предузећа, која су међусобно технолошки
повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на околину и имају сличне захтеве у
погледу саобраћајног и другог опслуживања. Само савремено конципиране, комплексне и
функционално организоване радне зоне, које имају и одговарајући просторни одраз, могу да
обезбеде одговарајуће услове рада, са једне стране, и позитивне економске ефекте, са друге
стране. Зато планирању и уређењу ове зоне треба посветити посебну пажњу, као могућем
покретачком потенцијалу развоја читавог насеља.
Постојеће радне површине у насељу око 6 ha су задржане, а при одређивању нових
локација за радне садржаје, опредељујући фактори су били:
 слободно земљиште,
 близина постојећих радних садржаја,
 близина и могућност прикључења на магистралну саобраћајницу (М22) и општински пут
и другу комуналну инфраструктуру.
У оквиру границе Плана налазе се мали и велики индустријски објекти и површине које
имају у плану да се проширују и да граде нове производне погоне.
То су:
 ''Милкоп'' – складиштење, прерада и производња млечних производу;
 ''NOBLE ENVIRONMENTAL'' -производња, извоз, увоз, услуге и трговину;
 ''Млин-Тавник'' – производња млинких производа;
 ''Интеркожа'' – трговинана велико сировом, недоврђеном и довршеном кожом;
 ''Сирник'' – производња маје;
 ''Нид'' – кланица, прерада меса, обрада и хлађење производа;
 ''Гигант'' – производња готове сточне хране за домаће животиње;
 ''Гигант'' – бензинска пумпа;
 ''Сан'' - кланица, прерада меса, обрада и хлађење производа.
Просторни развој зоне радних садржаја у Тавник је усмерен на два локалитета:



са леве и десне стране магистралног пута М22;
који захвата северни и северозападни део насеља.
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Укупно, површине намењене за зону пословања у Тавнику захватају 2.20 ха и пословање
са становањем односно око 4.00ха грађевинског подручја насеља.
Такође, у насељу, у склопу зоне становања (породично становање и породично
становање са пословањем), с обзиром на величину парцела, ширину уличног фронта и малу
густину становања, постоје предуслови за отварање услужних радионица, мањих производних
погона, сервиса и др. садржаја, који немају значајнијих негативних утицаја на околину, као што
су бука, загађења ваздуха, воде и земљишта, токсичан отпад и слично, па је за очекивати да ове
могућности у наредном планском периоду буду оптимално искоришћене.


Зона пољопривреде

Пољопривредне површине ван грађевинског подручја су воћњаци, њиве и ливаде.
Забрањене су за градњу, уситивање парцела и промет земљишта. На њима је дозвољено градити
објекте искључиво објекте у функцији пољопривредне производње. Могуће је да староседеоци
који имају домаћинства у овим зонама да своје објекте реконструишу или санирају у циљу
осавремењавања или побољшања животних услова.
На пољопривредном земљишту је забрањена изградња стамбено-пословних објеката.
На основу Закона о пољопривреди, ради очувања расположивог пољопривредног
земљишта, потребно је да се доносу пољопривредне основе заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта као плански документ. Пољопривредна основа се доноси у складу са
просторним и урбанистичким плановима и морају бити међусобно усаглашене.
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ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ

ПОВРШИНА У (ха)
Р.БР.

НАМЕНА ПОВРШИНА

Постој
еће
стање

Планирано
стање

УКУПНО

%

1

ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ

0.1

1.1

1.1

0.4

Централни садржаји јавне
намене и остали централни
садржаји

0

0.8

0.3

Школство

0.1

0.3

0.1

ЗОНА СТАНОВАЊА

79

160

Становање са пословањем

3

20

7

Становање са
пољопривредом

76

140

48

ЗОНА СПОРТА И
РЕКРЕАЦИЈЕ

0.8

1.2

2

3

4

5

1.2

55.6

0.4

Спортско игралиште
(фудбал)

0.8

0.3

Спортско игралиште ( мали
фудбал)

0.4

0.1

ЗОНА ПОСЛОВАЊА

5.5

6.2

6.2

2.3

Пословање са становањем

4

1.3

Пословање

2.2

1

ЗОНА КОМУНАЛНИХ И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ
САДРЖАЈА
МРС за гас
Заштитна зона изворишта

6

160

ЗОНА ВАН

0.1

0.1

0.1

0.01

79.5

27.6

0.00.4
0.00.6
79.5
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ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

7

Пољопривреда

77

26.7

Шуме

2.5

0.9

САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

39.9

39.9

13.8

288

288

100

ПОВРШИНА
ПГР''ТАВНИК''

6.3

288

ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене:



Мрежу јавних саобраћајница у оквиру којих се планира потребна инфраструктура;
Мрежа јавне инфраструктуре: појачање водоводне, канализационе, атмосферске, гасне,
електроенергетске, ТТ мреже;
 централне делатности (1.17%);
 комунални објекти – пречистач отпадних вода, водоснабдевање-бунари, главна мернорегулациона станица (ГМРС) и мерно-регулациона станица (МРС)- (1.57ха)
 заштитно зеленило (1.68ха),
 школство (0.31ха),
 водена површина (2.34ха),
Попис катастарских парцела (25) планираних за јавне површине: КП бр. 719/2, 2907/1,
725/2, 725/3, 2661/2, 2664/2, 2660/2, 2657/2, 2655/3, 2651/3, 2651/4, 2654/2, 2424, 2368, 2890/2,
2323/12, 1253/3, 1253/4, 983/2, 2521/2, 2520/1, 1253/2, 2894, 2518 и 1253/1 све КО Тавник.
6.3.1.




ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА - ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

НАМЕНА: ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗОНА А – ЦЕЛИНА А-1................................................П= 1.17ха=11700м2
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Простори централних садржај- централна подручја насеља, обухватају средишње делове
насеља и намењени су јавним, пословним садржајима.
На овим површинама могу се градити или реконструисати постојећи објекти и уређивати
простори за:













школске и предшколске установе,
установе здравствене заштите,
установе културе,
Месне канцеларије,
седишта друштвених и политичких организација,
поште,
веће трговинске радње(мање робне куће), пијаце,
угоститељско-туристичке објекте (ресторани, кафе барови, мотели и сл.),
паркови и дечја игралишта,
јавна паркиралишта,
улице и тргове,
комуналне иинфраструктурне објекте.

Садржаји јавних функција могу се смештати у делу објекта сличне или друге намене или
на засебној грађевинској парцели. Омогућава се пренамена, као и замена постојећих објеката у
објекте за јавне намене, при чему се могу прихватити услови под којима је изграђен постојећи
објекат.
Врста и број објеката јавне намене одређује се мрежом објеката за сваку делатност на
основу посебних закона и стандарда.
Школе и предшколске установе треба да задовоље потребе одређеног гравитационог
подручја и мора се осигурати доступност прилаза и превоза деце.
Омогућава се реконструкција и доградња постојећих објеката, градња затворених и
отворених спортских садржаја (спортска дворана и отворена игралишта), као и уређење зелених
површина.
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА-ВРТИЋ - Правила грађења и уређења
Комплекс предшколске установе може бити планиран у оквиру зоне – А, целине А1 насеља Тавник, претежне намене -централне делатности , укупне површине П=1.17ха.
Предшколска установа је тренутно смештена у оквиру просторија Основне школе
''Драган Ђоковић-Уча''- истурено одељење Основне школе из Лађеваца.
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Предшколско васпитање и образовање је организовано васпитање и образовање
деце предшколског узраста регулисаног Законом о друштвеној бризи о деци и има за циљ да у
складу са развојним потребама и могућностима деце, интересима родитеља и друштва као
целине, доприноси остваривању општег и јединственог васпитања и образовања. Овим Планом
се обезбеђују услови за нормалан физички, интелектуални, емоционални и морални развој деце,
припрема за школу и успешно укључивање деце у живот у својој друштвеној и природној
средини.
Обезбедити следеће услове:
Обухват деце (од 0-7 године)

70%

Површина објекта:

650м2

Површина комплекса:

40-50м2 /по детету

Изграђена површина:

5,5м2 /по детету

Слободна површина:

10-15м2 /по детету

Потребно група:

2 јаслене и 3 васпитне

Индекс заузетости:

Мах 30%

Индекс изграђености:

Мах 1.00

Обезбедити:

Минимално озелењених површина 30%

Изградња објеката предшколске установе мора да задовољи прописане нормативе (
Правилник о ближим условима за почетак рада и обнаваља делатности установа за почетак рада
и обнављања деланости установа за децу '' Сл. Гласник РС бр. 50/94 и измена Правилника''Сл.гласник РС'' бр. 6/96).
Предшколска установа треба да пружи услове за безбедан боравак и да задовољи
здравствено-хигијенске услове.
Потребно је предвидети величину отвореног простора од најмање 15,0м2/детету. У
оквиру ових површина потребно је предвидети терене за игру (лопте, ритмичке игре, слободно
кретање и трчање, трим стаза) простор у који се постављају справе саљ пешчаником, а по
могућности и ''игралиште'' за децу и башту за гајење цвећа. Зелене површине треба да буду
уређене на исти начин као и чколске. Предшколаску установу треба уредити по овом концепту,
у складу са просторним могућностима.
Спратност објекта П (приземље) и П+1 (спратност и приземље).
ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ , ПОШТЕ, АМБУЛАНТЕ
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Могућа је изградња објеката ове намене у оквиру намене локалног центра. Постоји
потреба за изградњом мултифункционалног простора –месне канцеларије, поште, амбуланте,
апотеке.
6.3.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА – КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ



НАМЕНА: КОМУНАЛНА ПОВРШИНА

 ЗОНА КП 1 – БУНАРИ ЗА ВОДУ.................................................П= 20.10ха=201000м2
 ЗОНА КП-2 - МРС............................................................................П= 11.50ха=115000м2
 ЗОНА КП-3 – ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА......................П= 4.70ха= 47000м2
 ЗОНА КП-4 - ГМРС.........................................................................П= 11.50ха=115000м2
ЗОНА КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ КП – 1-БУНАРИ
Организовано водоснабдевање Тавника обавља се са локалног изворишта за
водоснабдевање. Водоводна мрежа је положена у већини постојећих улица, али је на неким
правцима потребна реконструкција и замена цевовода. Такође је неопходно извршити спајање
огранака у прстенове ради квалитетнијег и сигурнијег снабдевања становништва. Велики број
домаћинстава има и сопствене, индивидуалне, бунаре са којих се снабдева водом.
Водоснабдевање и извориште воде за пиће
Спровести хидраулички прорачун система снабдевања водом Града Краљева са новим
улазним параметрима из овог ПГР-а, рачунајући да ће се у планском периоду остварити
специфична потрошња воде.
Приликом постављања нове и реконструције старе водоводне мреже посебну пажњу
посветити врсти цеви односно пречницима цеви,који морају бити усклађени са хидрауличким
прорачуном. У систем насељског водовода укључити и капацитете потрошње воде и од
индустријских погона.
 Обезбедити потребне количине воде за гашење пожара (15 л/с), за заливање зелених,
поплочаних и осталих површина у насељу у складу са Правилником о техничким
нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл.СФРЈ“бр.30/91);
 Трасе за постављање водоводних цеви предвиђају се у појасу 1,00м уз тротоаре;
 Водоводне цеви се постављају на дубини до 1,00м, у слој песка дебљине 15цм. Након
тога цеви се затрпавају слојем песка дебљине 30цм и земљом до врха рова;
 У насељу је могуће бушити бунаре за потребе снабдевања технолошком водом
пољопривредних домаћинстава, само уз претходно прибављање услова надлежног
водопривредног предузећа.
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Простор око изворишта представља пољопривредно земљиште на коме се у току
године са потребама врши ђубрење. Нема података о употрби ђубрива и других средстава за
побољшање приноса. У току лета учестало је наводњавање засејаних култура. Свакако да
коришћење разних средстава за побољшање приноса утиче на квалитет подземних вода.
Досадашњим испитивањем
на изворишту није регистрована појава повишене
концентрације средстава које се користе у пољопривреди у подземној води.

ЗОНА КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА:



КП – 2 (МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА) И
КП - 4 (ГЛАВНО МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА) -

Почетак гасификације на подручју нашег града везује се за 1986.годину када је изграђен
магистрални гасовод до Краљева и главно мерно регулациона станица (GMRS). Природни гас се
у Краљеву користи за технолошке и енергетске потребе у индустрији од те 1986.године.
Краљево је прикљичено на магистрални гасовод RG - 08 - 02 високог притиска p = 50 bara који
почиње од Баточине, па преко Крагујевца и Краљева наставља за Чачак и Ужице.
На делу предметне локације изграђен је и у експлатацији транспортни гасовод за радни
притисак 50 bar, пречника 273 mm.
За насеља уз Ибарску магистралу: Милочаји, Обрва, Цветке, Тавник и Лађевци
предвиђена је нова GMRS- урбанистичка целине КП-4 (П=1370м2), која би била лоцирана у
оквиру подручја плана. Обавезна је израда пројекта препарцелације за формирање нове
грађевинске парцеле.
Потрошња гаса предвиђена је за потребе загревање објеката, кување, припрему топле
потрошне воде и технолошке потребе.
Постојеће стање
У оквиру плана изграђен је и у експлоатацији транспортни гасовод Баточина-Краљево РГ
08 – 02 , од челичних цеви за радни притисак до 50 bar,пречника 273 mm. За територију
Краљева у насељу Грдица смештена је ГМРС,са које се тренутно снабдевају сви потрошачи.
Планирано стање
За насеља уз ибарску магистралу: Милочај,Обрва,Цветке,Тавник и Лађевци предвиђена
је нова ГМРС,која би била лоцирана у оквиру овог подручја. ГМРС “Тавник”,pul = 50 bar, piz=16
bar, планирана је у источном делу обухвата плана, на парцели део КП бр. 1253/1 и 1254 КО
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Тавник – урбанистичка целине КП-4 (П=1370м2) непосредно уз коридор транспортног
гасовода пречника 150 < DN ≤ 500 mm.
Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar предвидети од локације ГМРС
''Тавник'' до МРС ''Тавник'' . МРС ''Тавник''која се предвиђа на парцели део КП бр. 2520/1 КО
Тавник – урбанистичка
целине КП-2(П=424м2). Обавезна је израда пројекта
препарцелације за формирање нове грађевинске парцеле.
Дистрибутивну гасоводну мрежу од полиетиленских цеви МОР 4 bar предвидети имајућу
у виду густину и намену објеката.
Ради сигурности у снабдевању гасом предвидети сложену прстенасту дистрибутивну
мрежу. Простор поделити у више функционалних целина, које се користе као основ за
формирање прстенасте дистрибутивне мреже, где
то густина конзума дозвољава.
Дистрибутивни гасовод планирати у регулационом појасу саобраћајница, у јавном земљишту, у
зеленим површинама или тротоарима са једне или обе стране саобраћајнице, зависно од
потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно прикључење на дистрибутивни
гасовод.
Потребно је, у складу са:


Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar (''Сл. гласник РС'', бр. 37/13, 87/15),
 Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar (''Сл. гласник РС'', бр. 086/2015)
 и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у
наставку текста),
 поштовати сва прописана растојања од постојећих и планираних гасних инсталација.

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:


Транспортни гасоводи од челичних цеви МОР 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Ширина експлоатационог појаса гасовода за пречник 150 < DN ≤ 500 mm износи 12 m (6
m са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у
функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности
(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних
резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране
и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев
пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног
система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији
корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље
од 0,5 m.
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Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима
мањим од 30 m.
Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних
објеката са гасоводом је 0,5 m.
Минимална растојања од путева, железничких колосека, подземних линијских
инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала је предвидети у складу са
чланом 19. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar:
ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)
150 <
DN
DN ≤
≤150
500

500 <
DN
≤1000

DN >
1000

ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar
(m)
150 <
DN
DN ≤
≤150
500

500 <
DN
≤1000

DN >
1000

Некатегорисани путеви (рачунајући
од спољне ивице земљишног
појаса)

1

2

3

5

1

3

3

5

Општински путеви (рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса)

5

5

5

5

10

10

10

10

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

5

5

7

10

5

10

10

15

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

10

10

15

15

10

15

25

50

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

20

20

25

25

50

50

50

50

Железнички колосеци (рачунајући
од спољне ивице пружног појаса)

15

15

15

15

50

50

50

50

Подземни
линијски
инфраструктурни
објекти
0,5
(рачунајући од спољне ивице
објекта)

1

3

5

3

5

10

15

Регулисан

10

10

10

25

25

25

25

водоток

или

канал

10
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(рачунајући од брањене ножице
насипа)

Минимална растојања надземне електро мреже и стубова далековода од подземних гасовода су:
паралелно
вођење (m)

при укрштању
(m)

≤ 20 kV

10

5

20 kV < U ≤ 35 kV

15

5

35 kV < U ≤ 110
kV

20

10

110 kV < U ≤ 220
kV

25

10

220 kV < U ≤ 440
kV

30

15

Минимално растојање из става 1. овог члана се рачуна од темеља стуба далековода и
уземљивача.
Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.
На укрштању гасовода са путевима угао осе гасовода према путу мора износити између
60° и 90°.
Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, је 0,8 m за класу
локације I, 1,0 m за класу локације II, III i IV, a код укрштања са путевима је 1,35 m до горње
коте коловозне конструкције пута.


Главно мерно регулационе станице МОР 50 bar – урбанистичка целина КП-4

Минимална растојања осталих објеката од ГМРС планирати у складу са чланом 13.
Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска
већег од 16 bar:
Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m)
Грађевински и
други објекти

МРС, МС и РС
Зидане или
монтажне

На отвореном
или под

Компресорске
станице

Блок станице
са
испуштањем

Чистачке
станице
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надстрешницом

гаса

≤30.000 >30.000
≤2 mlrd >2 mlrd
За све капацитете
m³/h
m³/h
m³/год. m³/год.

За све
капацитете

и
15

25

30

100

500

30

30

Производне
фабричке зграде
и радионице*

15

25

30

100

500

30

30

Складишта
запаљивих
течности*

15

25

30

100

350

30

30

Електрични
водови
(надземни)

За све објекте: висина стуба далековода + 3 m

Трафо станице*

30

30

30

30

100

30

30

Железничке
пруге и објекти

30

30

30

30

100

30

30

Индустријски
колосеци

15

15

25

25

50

15

15

Државни путеви
I
реда
аутопутеви

30

30

30

30

100

30

30

Државни путеви
I реда, осим
аутопутева

20

20

30

20

50

30

20

Државни путеви
II реда

10

10

10

10

30

10

10

Општински
путеви

6

10

10

10

20

15

10

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Strana 132 - Broj 12

Водотокови

13. jun 2017. godine

Изван водног земљишта

Шеталишта
и
паркиралишта*

10

15

20

15

100

30

30

Остали
грађевински
објекти*

10

15

20

30

100

15

15

* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система
Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Минимално растојање темеља објеката од гасовода од је 3 m.
При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане
висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој
површини, испод коловоза и сл.).
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим
углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања
до угла од 60°.
Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m.
Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну
цев, износи 1,0 m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да
је то могуће.
При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar:
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar
<MOP≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима,
инфраструктурним и другим објектима су:

Минимално дозвољено растојање
(m)
Укрштање Паралелно вођење
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Гасоводи међусобно

0,20

0,40

Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и
топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских
ел.каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких
каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и
технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности
станице за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише
100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета преко 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета више од 10 m3 а највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и канала.
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

0,20

0,40

0,30

0,50

0,50

1,00

0,20

0,40

0,20

0,40

0,20

0,60

-

5,00

-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50
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Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.
Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.



Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви МОР 4 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Минимално растојање темеља објеката од гасовода од је 1 m.
При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане
висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој
површини, испод коловоза и сл.).
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим
углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања
до угла од 60°.
Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m.
Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну
цев, износи 1,0 m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да
је то могуће
При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar:
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода
MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и
топловода

Минимално дозвољено растојање
(m)
Укрштање Паралелно вођење
0,20
0,40
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50

1,00
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Од гасовода до нисконапонских и високонапонских
ел.каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких
каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и
технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности
станице за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета преко 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
више од 10 m3 а највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и канала.
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара
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0,20

0,40

0,20

0,40

0,20

0,60

-

5,00

-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.
Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.


Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и
објеката у којима стално или повремено борави већи број људи су:
3

Капацитет m /h

MOP ≤ 4 bar

MOP на улазу
4 bar < MOP ≤ 10

10 bar <MOP≤ 16 bar
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bar
до 160

од 161 од 1500
од 1501 до 6000
од 6001 до 25000
преко 25000
Подземне станице

уз објекат (отвори
на објекту морају
бити ван зона
опасности)
3m или уз објекат
(на зид или према
зиду без отвора)
5m
8m

3m или уз објекат
(на зид или према
зиду без отвора)

5m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)

5m или уз објекат
(на зид или према
зиду без отвора)
8m
10 m

8m
10 m
12 m

10 m
1m

12 m
2m

15 m
3m

Растојање из табеле се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.



Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода максималног радног
притиска 16 bar од надземне електро мреже и стубова далековода су:

Називни напон
1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U

Минимално растојање
при укрштању (m)
при паралелном вођењу (m)
1
1
2
2
5
10
10
15

ЗОНА КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА:


КП – 3 (ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА)

Локација постројења за пречишћавање отпадне воде, обухваћеног планом детаљне
регулације „Фекална канализација у Тавнику“, је на к.п. 2653 КО Тавник као што је то
предвиђено идејним пројектом. Обавезна је израда пројекта препарцелације за формирање
нове грађевинске парцеле.
Прикључак решити постојећом макадамским приступним путем који ће се продужити до
поменуте парцеле изградњом мостовског пропуста. Ово решење ће се применити уколико не
постоји друго адекватно решење предложено од стране саобраћајног инжињера.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Општа правила за изградњу хидротехничких инсталација и објеката примењују се на
целом подручју плана.
Осим ових општих правила при планирању, пројектовању и изградњи хидротехничких
постројења, инсталација, објеката и уређаја морају се поштовати одговарајући технички
прописи и правила, закони и прописи који регулишу ову област.
1. Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.
2. Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари, колектори, дистрибутивни цевоводи...)
неопходно је прибавити претходне услове Министарства надлежног за послове грађевинарства
и стручне службе ЈП "Водовод", у зависности од надлежности за издавање одобрења за
изградњу.
3. Водовод и канализација се морају трасирати тако да:
- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама и сл.
4. Водовод трасирати једном страном коловоза, супротном од фекалне канализације, на
одстојању 1,0 м од ивичњака.
5. Фекалну каналиацију трасирати једном саобраћајном траком.
6. Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда
и других затечених објеката не сме бити мања од 1,5 м.
7. Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 м.
8. Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова
при укрштању.
9. Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним мерама заштите.
10. Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или
канализацију водити границом катастарских парцела уз писмену сагласност оба корисника
међних парцела.
11. Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 м од врха цеви до
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
12. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објеката је 1,5 м.
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13.Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама
дато је у табели 1.
табела 1. Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу инсталација
водовода и канализације са другим инсталацијама
Паралелно вођење (м)
Међусобно водовод и канализација

0.4

До гасовода

0.3

До топловода

0.5

До електричних каблова

0.5

До телефонских каблова

0.5

14. Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме
извршити уз поштовање свих законских услова, као и услова предузећа које ће у будућнбости
одржавати мрежу.
15. Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви.
У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду
или угрозити стабилност цевовода.
16. 3абрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, топловод...), не може обављати радове који би ометали пружање комуналних
услуга.
17. Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...)
испод зелених површина у урбанизованим зонама, вршити на растојању од мин 2,0 м од
постојећег засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у
првобитно стање.
18. Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) постављају се у непосредној
близини саобраћајница, на грађевинској парцели предвиђеној само за те сврхе. Габарити објекта
се одређују у зависности од протока садржаја, капацитета, типа и броја пумпи. Величина
грађевинске парцеле за црпне станице одређује се у зависности од зона заштите и обезбеђује се
ограђивањем.
19. Изградњи и реконструкција водоводних и канализационих објеката може се
приступити тек након израде инвестиционо-техничке документације и прибављања потребних
сагласности и одобрења у складу са законским прописима. Изузетно, искључиво у случајевима
и под условима прописаним односним законом о изградњи, може се приступити радовима без
потребне техничке документације.
3она непосредне заштите око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак
квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара - обухвата најмање 10 m
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од објекта. Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос. Тачна
величина зоне заштите је одређена законском регулативом.
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Осим заједничких правила за цеви водовода и канализације, за канализационе
инсталације и објекте важи и:
1. Постројење за пречишћавање отпадних вода ће се градити на основу посебних услова
издатих од надлежних министарстава.
2. Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200 mm, а кућног прикључка
Ø150 mm. Падови цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу са техничким
условима надлежног предузећа
3. У инсталације фекалне канализације забрањено је испуштати или убацивати све што
може оптеретити канализациону инсталацију и рад постројења за пречишћавање отпадних вода
или штетно деловати на људе и околину, а нарочито:
- киселине, алкалије, бензин, уља и масти, као и агресивне материје које могу растварати
или оштетити инсталације канализације,
- проузроковаче заразних и паразитских болести, или материје заражене таквим
проузроковачима, као и радиоактивне отпадне материје,
- материје које разарају, токсичне и експлозивне плинове,
- смеће, пепео, кости, грађевински материјал и шут, крпе, снег и друге материјале које
могу онемогућити рад инсталација.
4. Не дозвољава се мешање отпадних и атмосферских вода. За одвођење атмосферских
вода предвиђа се прикупљене атмосферске воде са локације могу упустити у отворене канале
поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације.
5. Забрањена је изградња понирућих бунара.
6. За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се сливници
са таложницима. Минимално растојање је 50-100 m (за мале падове саобраћајница), односно око
30 m (за саобраћајнице са великим нагибима).
7. Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријских
локација и сл.), обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре испуштања
атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију. Димензионисање
сепаратора је у зависности од зауљене површине локације, и врши се у складу са прописима из
ове области.
Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе
(жабљег поклопца) на испусту, да би се спречио улаз великих вода реципијента у инсталације
канализације, а тиме и плављење узводних насеља.
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6.3.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА – ОБРАЗОВАЊЕ



НАМЕНА: ШКОЛСТВО



ЗОНА Б – ЦЕЛИНА Б-9.................................................П= 0.31ха=3100 м2
Правила грађења и уређења

Постојећи школски комплекс се задржава на целини Б-9-насеља Тавник, јер локација
задовољава своју функцију у погледу величине. Основна школа ''Драган Ђоковић-Уча''истурено одељење Основне школе из Лађеваца. Основна школа је до четвртог разреда у једној
смени, а од петог разреда ученици путују у оближње насеље Лађевци. У оквиру простора школе
не постоји фискултурна сала, само отворени терен за мале спортове.
Обезбедити следеће услове:
Обухват деце (од 7-14 године)
Изграђена површина
Слободна површина
Индекс заузетости
Индекс изграђености
обезбедити

100%
7,5м2 /по ученику
25-30м2 /по детету
Мах 30%
Мах 0.60
Минимално озелењених површина 30%

При решавању слободних површина школског комплекса, треба задовољити две основне
функције: санитарно-хигијенске, фискултурно-рекреативне.
За наше нормативе величина школског дворишта трба да буде од 25,0-35,0 м2/ученику.
Табеларни приказ анализе услова у којима је одвија рад и основне карактеристике
наставе:
Основни подаци-постојеће стање:
Локација објекта:
Старост:
Квалитет мартеријала:
Спратност:
Број ученика:
Број годишта:
Број смена:
Наставно особље:

КП бр. 1253/2 КО Тавник
1967.год
зидани
П
50
4
1
6
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Расположиви простор и опрема:
Укупна површина комплекса: 3100м2
Укупна
расположива
корисна
2
површина: 418м

П/ученику:
18м2
1м2
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Важећи нормативи:
25-30м2
7.5м2

Основне површине које школско двориште треба да обухвата сем објекта су: отворене
површине за физичку културу, економско двориште, школски врт и слободне зелене површине.
Зелене површине трба да чине 40-50% школског комплекса и најчешће се постављају слободно,
где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних саобраћајница и суседа. Овај
тампон треба да буде довољно густ и широк , састављен од четинарског и листопадног дрвећа и
шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове, умањио буку и задржао издувне
гасове и прашину са околних саобраћајница.
Зелене површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури и
декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа.
При избору дрвног биља треба водити рачуна да нису отровне, да имају бодље и што је
веома важно, да одговарају условима станишта. У исте сврхе може се формирати школски врт.
У постојећи школски комплекс унети елементе предложеног решења према постојећим
могућностима.
Услови ће се израдити за реконструкцију на основу услова из овог Плана.

6.3.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА – ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА



НАМЕНА: ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Заштитно зеленило формирати од група садница аутохтоних врста, које треба да чине
жбунасте и дрвенасте врсте (топола домаћа, врба, јова, храст) и врсте које одговарају
станишним условима. Избегавати алохтоне и инвазивне врсте. Заштитно зеленило ће утицати
пре свега, на заштиту земљишта његовим везивањем и заштитом од превлажавања и смањити
неповољне услове микросредине. Уз канал заштитно зеленило формирати у складу са условима
водопривреде, уз обавезу остављања слободног простора за његово одржавање.
Улично зеленило
Основни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке
токове и ободне зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и
микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа.У свим улицама у којима постоји
довољна ширина уличног профила формирати једностране или двостране дрвореде или засаде
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шибља. У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара
са спратом шибља.
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2m од ивице коловоза, а шибље 2m од ивице
зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7m, 52 што зависи
од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5m а у зависности од врсте
креће се од 5-15m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности
за кретање саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је
стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. За сваку улицу у којима не
постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и
др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице,
правцу доминантног ветра као и смени фенолошких аспеката.
Цветњаке не треба лоцирати на целој дужини траке улице, већ само на појединим
деловима (у близини станица јавног саобраћаја, код пешачких прелаза, на раскрсницама). При
избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних својстава
(фенолошке особине), буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на
збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).
Постојеће дврвореде неговати и заштитити. Све уличне зелене површине треба
заштитити, а дрвеће уништено при изградњи објеката надокнадити новим садницама, под
условима и на начин који одређује општина, односно орган који издаје дозволу за градњу
објеката, а на основу Закона о заштити животне средине. При формирању заштитног и
линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о јавним путевима.

6.3.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА - САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл.гл.РС”,
бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015):
Државни пут IБ реда бр. 22: Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-РашкаНови Пазар-Рибариће-државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов крш), деоници
02222, од чвора број 2221 Мрчајевци код км 137 + 737 до чвора 2222 Краљево код км 157 + 679.
Траса државног пута у оквиру граница плана налази на стационажи од км 358 + 120 до
км 360 + 805. Стационаже нису у складу са важећим Референтним системом мреже државних
путева Републике Србије и исте је потребно ускладити.
Планом је предвиђена реконструкција постојећих саобраћајних прикључака на државни
пут, са увођењем додатних саобраћајних трака за лева скретања, као и новопланирана сервисна
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саобраћајница са леве стране пута у правцу раста стационаже, ширине 3,5 м са једносмерним
режимом кретања.
Приликом израде Плана генералне регулације, потребно је испунити следеће
услове:
▪ При изради предметног плана, Решења ускладити са Законом о јавним путевима
(“Сл.гл.Републике Србије”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), Законом
о планирању и изградњи (“Сл.гл.РС”,број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и планском документацијом
вишег реда.
▪ Трасу, број и стационажу државног пута, приликом израде предметног плана,
преузети из наведене Уредбе о категоризацији државних путева и дефинисати
их у план (текстуланом и графичком делу).
▪ Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном
документацијом, чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП
“Путеви Србије” издало услове и сагласности.
Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за
израду планске и пројектне документације и др.
▪ При изради Плана генералне регулације мора се предвидети претходна анализа:
▪ постојећих и перспективних саобраћајних токова, стања коловоза предметног
државног пута,
▪ предлог мера у наредном периоду.
▪ Информације о стању путне мреже на предметном подручју, као и тачне податке о
стационажама државног пута можете добити од стране надлежног Предузећа за
путеве, коме је предметна деоница државног пута поверена за заштиту и
одржавање.
▪ Планирати смањене учесталости броја саобраћајних прикључака на државном
путу , у складу са важећим законима, правилницима (Правилник о условима које
са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута “Сл.гл.РС”, бр. 50/2011). прописима и стандардима из ове
области.
▪ Приликом планиране реконструкције постојећих саобраћајних прикључака на
државни пут, на стационажи која је наведена у вашем захтеву (а која мора да се
исправи) код км 358 + 120, км 358 + 292, 360 + 114 и 360 + 387 водити рачуна о
следећем:
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- предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута I реда на 7,70 m,
односно 7,00 m (са издигнутим ивичњацима),
- просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС,
- зоне потребне прегледности,
- планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке
- са додатном саобраћајном трако за лева скретања на траси државног пута и евентуално
додатним саобраћајним тракама за улицу / излив са/на трасу државног пута,
- полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних
возила који ће користити саобраћајни прикључак, уколико је то шлепер са приколицом minR=12
м,
- укршатј мора бити изведен под правим углом (управно на пут),
- рачунску брзину на путу,
- просторне карактеристике терена,
- зоне потребне прегледности,
- обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,
- адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са
системом одводњавања предметног пута.
▪ Постојећи саобраћајни прикључак општинског пута на трасу државног пута, на
стационажи која је наведени у вашем захтеву (а која мора да се исправи) код км
359 + 848 је овим планом предвиђен за укидање и формирање искључне траке за
једносмерну сервисну саобраћајницу. ЈП “Путеви Србије” нису сагласни са
предложеним решењем, односно са формирањем само искључне траке сервисне
саобраћајнице и потребно је на предметној локацији формирати трокаку
раскрсницу уз испуњење следећих услова:
* предвидети реконструкцију односно проширење државног пута I реда на 7,70 m,
односно 7,00 m (са издигнутим ивичњацима),
* планирани број возила који ће користити саобраћајни прикључак за сервисну
саобраћајницу,
* просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС,
- зоне потребне прегледности,
- планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке
- са додатном саобраћајном траком за лева скретања на траси државног пута, уколико се
наравно омогућава прилаз возилима из правца Мрчајевци и евентуално додатном саобраћајном
траком за излив (успорење возила) са државног пута,
- полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних
возила који ће користити саобраћајни прикључак, уколико је то шлепер са приколицом minR=12
м,
- укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на пут),
- рачунску брзину на путу,
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- просторне карактеристике терена,
- зоне потребне прегледности,
- обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,
- адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са
системом одводњавања предметног пута.
* Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.)
морају бити у скаду са Законом о јавним путевима (“Сл.гл.РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/2013) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл.гл. РС”, број 50/2011).
* Приликом дефинисања трасе и решења планиране једносмерне сервисне
саобраћајнице са леве стране државног пута IБ реда бр. 22, гледано у правцу раста стационаже
пута, од км 358 + 120 до км 359 + 848, потребно је испунити следеће услове:
* Коловоз сервисне саобраћајнице је потребно удаљити минимално 6,00 m од
коловоза државног пута IБ реда бр. 22, при чему је узета у обзир ширина банкине државног
пута, ширина путног канала као и планирана ширина банкине будуће сервисне саобраћајнице,
* у колико је евентуално планирана траса неких инсталација на предметном
подручју или изградња пешачких стаза (тротоара), бициклистичких стаза потребно је исто узети
у обзир и на основу тога трасу сервисне саобраћајнице потребно је још више удаљити од
коловоза државног пута IБ реда бр. 22.
* Просторним, односно урбанистичким планом, на основу члана 78. Закона о
јавним путевима (“Сл.гл.РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013) одређују се деонице
јавног пута, односно објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице,
простори за паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) објекти и опрема
која одговара потребама насеља.
▪ Приликом изградње напред наведених додатних елемената не сме се нарушити
континуитет трасе предметног државног.
▪ Да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прописима и
законима из ове области.
Трошкове изградње додатних елемената јавног пута сноси општина односно град
који је захтева изградњу тих елемената.
* При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне зоне, индустријске зоне и др.
на државни пут првог реда потребно је, где год је могуће предвидети паралелну сервисну
саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију дуж путног правца, у циљу безбеднијег
одвијања саобраћаја на државном путу, и смањења конфликтних тачака.
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* Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 37.
Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013). Повезивање
базирати унутар граница плана на већ постојећим, планом дефинисаним прикључним
местима. Уколико се појави тенденција изградње нових саобраћајних прикључака потребно је
затражити услове од стране ЈП “Путеви Србије”.
* Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане
градње, на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, бр.101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/2013), тако да први садржај објеката високоградње морају бити удаљени
минимално 20,00 м од ивице земљишног појаса државног пута I реда, уз обезбеђење
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметног државном путном правцу. Ширина
заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним,
односно урбанистичким планом.
У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника,
каменолома и депонија отпада и смећа.
* Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и
одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног
државног пута.
* Сходно члану 31. Закона о јавним путевима (“Сл.гл.РС” бр. 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/2013), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
* Сходно члану 32. Закона о јавним путевима (“Сл.гл.РС” бр. 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/2013) забрањено је укрштање државног пута првог реда са железничком
пругом у нивоу.
* Планским документом разрешити проблематику постојећег и перспективног
пешачког, стационарног, бициклистичком и јавног градског саобраћаја, као и заштита
постојећих и евентуално нових инсталација.
* Приликом евентуалног планирања изградње бициклистичких и пешачких стаза
поред државног пута узети у обзир следеће:

▪ са адекватном – стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом
▪ у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
▪ са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице
коловоза предметног пута од 1,50 м (ширине банкине пута),
▪ са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног
приступа бициклистичкој и пешакој стази од стране инвалидних-хендикепираних
особа.
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▪ са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу, у
циљу утврђивања постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну
сигнализацију.
▪ Општи услови за постављање инсталација:
- предвидети проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу додатних
саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних
раскрсница,
 траса предметних иснталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
▪ Услови за укрштање инсталација са предметних путем:
- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног
профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке
стране,
-минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1,5 m,
- минимална дубина предметних иснталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од кокте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,20 m.
▪ Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови
постаје на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне
ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m
од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним
условима.
* Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза.
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
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 не дозвољава се вођење предметних иснталација по банкини, по косинама усека или
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.

6.2.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА - ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

Водно земљиште у зони обале потока дефинисано је положајем регулационе линије
насипа или обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта
утврђеном Законом о водама за нерегулисане делове корита.
Водне површине и водно земљиште могу се користити у складу са Законом о водама.





Водно земљиште се може користити на начин којим се не угрожавају природна својства
воде, приобално земљиште, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава
биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра. Водећи
рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту дозвољено је
изузетно:
изградња објеката у функцији водопривреде, одржавања водотока;
изградња објеката инфраструктуре у складу са овим Планом,

Изградња објеката врши се у складу са обавезним условима надлежног водопривредног
предузећа. За изградњу објеката у водном земљишту, на простору за који се не планира израда
урбанистичких планова.


ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ

У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и
животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра. У инундацији реке, од
ножице насипа према реци у појасу ширине 10,0m не могу се градити никакви објекти, а даље
према реци, само изузетно, могу се лоцирати објекти постављени на стубове са котом пода
изнад 1% велике воде реке. Ови објекти у кориту реке могу имати само привремени карактер, до
момента техничких и других разлога за њихово уклањање, без права на надокнаду штета
инвеститору. Нове објекте у инундацији лоцирати тако да заштитна шума испред насипа остане
у функцији, односно да се не сече.
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6.2.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА - осталих инфраструктурних објеката
Антенски стубови- На пољопривредном земљишту могућа је изградња самостојећих
појединачних стубова и постављање телекомуникационих уређаја за потребе телекомуникација,
на основу услова грађења за телекомуникациону инфраструктуру из овог Плана.
Мерно - регулационе станице- На пољопривредном земљишту могућа је изградња
мерно-регулационе станице на основу енергетске дозволе- услова издатих од стране
Министарства надлежног за енергетику.
Линијска инфраструктурна мрежа-Грађење линијске инфраструктурне мреже
енергетске (електро енергетске средње напонске (20(35)kV), нафтоводне, гасоводне),
телекомуникацоне мреже, водоводне, на пољопривредном земљишту могуће је на основу овог
Плана, a високо напонске (110kV, 400kV) на основу Плана детаљне регулације.

7

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА И
ЦЕЛИНАМА

Урбанистички показатељи (индекс заузетости и индекс изграђености) рачунати су по
целинама одређеним у Плану.


Индекс изграђености парцеле, представља однос (количник) бруто развијене
грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле.
Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа објекта,
мерених у нивоу објекта- спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).
 Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног
или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.
У графичком прилогу плана, прилог бр.4: Подела на урбанистичке зоне и целине
према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама са планираном наменом
површина, приказана је подела простора на посебне целине и зоне, које су одређене руководећи
се урбанистичким показатељима, приближном валоризацијом изграђених објеката, њиховом
наменом, уз уважавање чињенице да су неке целине изграђене и на основу планске докуме
нтације.
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7.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАСЕЉА

7.1.1. Правила за изградњу нових стамбених објеката
1. Минимална површина грађевинске парцеле:




за непољопривредна домаћинства – 400 м²;
за мешовита домаћинства – 600 м²;
за пољопривредна домаћинства – 800 м;
2. Ширина фронта грађевинске парцеле за све врсте изградње (за нове објекте) – мин.

15,0 м;
3.Индекс изграђености – максимално 0,6;
4.Индекс заузетости– максимално 30%;
5.Спратност објекта– максимално П+2С.

7.1.2. Правила за изградњу нових пословних објеката:
1. Минимална површина грађевинске парцеле је 400 м²;
2. Ширина фронта грађевинске парцеле је мин. 15 м;
3. Индекс изграђености - макс. 0,8;
4. Индекс искоришћености - макс. 40%;
5. Спратност објекта – макс. П+2С.
Правилима грађења за насеља правила уређења подстицати умереном изградњом у
(дефинисаним) границама грађевинског земљишта.
Нова изградња и/или парцелација треба да доприноси заокруживању грађевинских
целина.
Забрањује се изградња ван дефинисаног грађевинског подручја, односно ван изграђених
подручја уз путеве, у циљу образовања и очувања компактне просторне структуре насеља.
Правилима грађења дефинишу се следећи елементи и појмови и они су обавезујући:




дозвољени максимални индекси искоришћавања парцела (степен заузетости и индекс
изграђености);
највеће дозвољене спратност;
правила за минималне површине грађевинских парцела;
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минималну ширину фронта парцеле;
прописана обавеза обезбеђења потребних паркинг места;
растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле;
растојање објекта од бочних граница парцеле;
растојање објекта од бочних суседних објеката;
међусобно растојање објекта на парцели;
растојање објекта од задње границе парцеле.

Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености, степен заузетости парцеле,
спратност) већи од параметара датих овим Планом, задржавају постојеће параметре без
могућности увећавања (доградње, надградње и сл.).
На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:











надградњу нових етажа;
надградњу крова изнад равне терасе објекта;
реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог корисног
простора;
реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације
реконструкција фасаде објекта у смислу затварања балкона и лођа;
доградња објекта;
доградња вертикалних комуникација;
претварање стамбених у пословни простор;
санацију дотрајалих конструктивних делова објекат;
санацију и реконструкцију инсталација.
Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:






надградње и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких
параметара прописаних овим планом;
у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава
се доградња или надградња објеката;
изузетно, ако је на парцели исуњен дозвољени индекс изграђености и БРГП, ;
реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6 м
мерено од коте пода до прелома косине крова.
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7.2. Правила формирања грађевинских парцела










Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава
изградњу објеката у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким
прописима;
Све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни пут;
При формирању грађевинских парцела максимално поштовати постојеће катастарске
парцеле;
Грађевинска парцела може се делити до минимума утврђеног овим планом. Поделом се
не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара.
Грађевинска парцела може се укрупнити према потреби која одговара планираној или
постојећој намени грађевинске парцеле. За новоформирану грађевинску парцелу важе
урбанистички показатељи дефинисани за одређени тип изградње и намену.
На парцелама се могу осим основне намене реализовати и све компатибилне намене
осим ако је правилима за зону изричито забрањено. Грађевинска парцела дефинисана је
регулационом линијом према јавном простору, међним линијама према суседним
парцелама.

7.2.1. Положај објеката у односу на регулацију, грађевинске линије и границе
грађевинске парцеле

Грађевинска линија
Грађевинска линија је линија до које и на којој је могућа изградња објекта. Све
грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да
не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано постављање
инфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на
суседним парцелама.
За сваки тип изградње и намену парцеле посебним правилима дефинисана су растојања
грађевинске линије објеката од регулационе линије.
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела
објекти могу бити постављени:



слободностојећи (објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле);
у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске
парцеле);
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у прекинутом низу или једнострано узидани ("двојни") (објекат на парцели додирује само
једну бочну линију грађевинске парцеле).
Слободностојећи објекти су објекти чије грађевинске линије не додирују границе било
које од суседних парцела.
Минимално растојање од суседних бочних парцела износи 2,5 м.
Постојеће грађевинске линије објеката задржавају.
У случају замене објекта или реконструкције већег обима, објекат се мора градити у
свему преме правилима и условима за нове објекте.
Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима простора у
статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле
јавних објеката) морају се уклонити.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и виших спратова (еркери, доксати,
балкони, терасе, надстрешнице и сл.) могу прећи регулациону линију максимално 1,20 м,
али само у случају када најмања ширина тротоара износи 3,00 м и на висини изнад 3,00
м.

7.2.2. Правила изградње више објеката на парцели

На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену
функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на
парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи међусобног удаљења објеката као
код објеката на суседним парцелама и морају се поштовати сви други услови дефинисани
посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.
Mеђусобно одстојање објеката на истој парцели може бити мин. 4 м, а одстојање од
објеката на суседним парцелама не може бити мање од половине висине најближег вишег
објекта, у зонама постојеће густе изграђености насеља.

7.2.3. Правила грађења за породични стамбени објекат, стамбено-пословни и пословно
стамбених објеката породичног типа




Дозвољена је изградња више стамбених, стамбено-пословних и пословно-стамбених
објеката породичног типа.
Максималан габарит стамбеног објекта мора да задовољи све услове и параметре дате
Планом,
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максимална спратност објеката је П+2, са могућношћу изградње подрума, уколико то
хидролошки услови дозвољавају.

Правила грађења за помоћни објекат уз стамбени објекат:









Дозвољена је изградња следећих помоћних објеката уз стамбени објекат: гаража за
путничко возило, остава хране за сопствене потребе, сушница, пушница, подруми,
ограде, водонепропусне септичке јаме и сл.
Није дозвољена изградња помоћног објекта уз стамбени објекат без услова за изградњу
породичног стамбеног објекта (ако исти не постоје на парцели).
Габарит помоћног објекта уз стамбени објекат дефинише се урбанистичким условима у
складу са његовом наменом
Максимална спратност помоћног објекта уз стамбени објекат је П.
Дозвољена је изградња засебног објекта-подрума, који може бити укопан или
полуукопан, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Минимална удаљеност помоћног објекта од породичног стамбеног објекта и суседне
парцеле је 5,0 m.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално до 2,2 m.
Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне
линије.
7.2.3. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавни пут.
Приступ, односно повезивање на јавни пут мора имати минималну ширину:




За чисто стамбене парцеле: ш=3.0м;
За пољопривредне парцеле: ш=4.0м;
За парцеле на којима се одвија делатност: ш=5.0м.

За прелаз приступног пута преко отвореног атмосферског канала мора се извршити
зацевљење канала и прибавити сагласност надлежних органа.
За паркирање за стамбене, пословне и комбиноване парцеле ће се одвијати на
сопственој парцели.
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7.2.4. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

Изградњом новог објекта не смеју се на било који начин угрозити објекти на
суседним парцелама.
Уколико се објекти наслањају инвеститор новог објекта је дужан да предузме све
грађевинске мере и примени прописе за заштиту постојећих темеља и носеће конструкције
целокупног постојећег објекта.
Нови објекти са потенцијалном угрожавајућом наменом према суседним постојећем
објекту бити лоциран на мин. растојању од 4.0м од истог, а за веће висине новог објекта мора
бити удаљен за зону обрушавања истог (за 2/3 висине објекта).
Морају се применити све техничке мере заштите суседног постојећег објекта.
Потребно је формирање заштитног зеленило према суседном објекту.
Отвори на фасадама новог објекта, који је удаљен од бочног суседа 0.5м, могу бити
са високим парапетима (мин 1.8м).

7.2.5. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА АРХИТЕКТОНСКО, ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ
ПРОСТОРА

ОПШТА ПРАВИЛА:










Објекти морају бити пројектовани за конкретне намене, уз примену
важећих стандарда, норматива, прописа али захтевима које поставља
савремена архитектура, савремен начин живота, становања и рада.
Изводе се од трајних и квалитетних материјала (традиционалних,
савремених, атестираних, без сумње у погледу носивости или појачаног
штетног зрачења).
Могућа је примена монтажних објеката према фабричкој документацији у
оквиру дозвољеног габарита и дозвољене спратности.
За објекте већих димензија и сложених намена обавезно је испитивање
носивости тла, а на основу добијених резултата вршиће се статички
прорачун, избор конструктивног система и фундирања.
Сви објекти морају имати заступљену заштиту од сеизмичких утицаја на 8о
МЦС скале.
Отварање отвора нормалних димензија (великих) на фасадама врши се на
уличној и фасадама орјентисаним ка властитом дворишту, док према ближем
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суседу, на удаљености 0.5м могуће је отварање отвора мањих димензија и са
парапетима 1.80м.
Кров се пројектује и изводи у складу са функцијом објекта.
Кровни покривач је цреп (традиционалан или од савремених материјала).
Кишна вода са кровних равни води се обавезно у властито двориште или
улични канал.
Надзидак код поткровља је мах висине 1.60м.

7.2.6. УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА

Наведени скуп правила регулише
ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА и то за:

пројектовање и извођење радова на

Рушење објеката- могуће је рушење због дејства силе-природних непогода,
угрожености статичности објекта услед дотрајалости и уграђености лоших грађевинских
материјала, због изградње нових објеката и другачије организације на парцели, објеката на
евиденцији заштите културног, историјског и архитектонског наслеђа објеката наслоњених
један уз други уз обавезну заштиту објеката који се не руше и на којем рушење првог може
угрозити статичност (темеља, конструктивних елемената, заштите од природних факторатоплотних разлика, ветра и сл.).
Тоталну реконструкцију- замене постојећег објекта новим, истих спољних
димензија, истог облика и нагиба крова, кровног покривача и др., али од квалитетних
материјала.
Адаптација- измена појединих делова у оквиру објекта, у смислу промене намене
дозвољене овим Планом или прилагођавања новим потребама власника објекта и у том смислу
промена појединих конструктивних елемената објекта, фасадних отвора и других елемената (
могуће су адаптације стамбеног у пословни простор и обрнуто, само у целинама где је намена
конкретно задовољена).
Доградњу уз и над постојећим објектима до дозвољеног % и степена изграђености
на парцели и дозвољене спратности или до привођења трајној намени по основу фазности
реализације.
Објекти који подлежу заштити споменика културе у било ком виду обавезно ће
прибављати сагласност и услове за било који облик извођења грађевинских радова на истим
(рушење,реконструкција, адаптација, доградња и надоградња) од надлежноз Завода за
заштиту споменика културе.
У оквиру пословања подразумевају се следеће пословне делатности из области:
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ТРГОВИНЕ- продавнице свих типова за продају прехрамбене робе и робе широке
потрошње и др.
УСЛУЖНОГ ЗАНАТСТВА- обућарске, кројачке, фризерске, козметичарске, фотографске
радње, перионице возила и тепиха, стаклорезачке и друге занатске радње;
УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ- књижара, копирница, хемијске чистионице и др.;
УГОСТИТЕЉСТВА- ресторан, таверна, кафе бар, посластичарница, пицерија,
хамбургерница и сл.;
ЗДРАВСТВА- апотеке, опште и специјалистичке ординације и сл.,
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ- сервиси за чување деце, обданишта, играонице за децу, дом
пензионера, смештај и нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и друго;
КУЛТУРЕ - галерије, специјалистичке библиотеке, читаонице и др.;
ЗАБАВЕ - билијар салони, салони видео игара и сл.;
СПОРТА - терени за мале спортове, теретане, вежбаонице;
ПОСЛОВНО–АДМИНИСТРАТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ-филијале банака, поште,
представништва, агенције, пословни бирои;
ПОЉОПРИВРЕДЕ - пољопривредна апотека, цвећара и сл.;
ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА површине габарита од 10-100м2, најчешће у
распону од 30-60м2, а у оквиру стамбених објеката са делатностима, делатности – локали
су површине од 15-40м2;
ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ КОМБИНОВАНЕ– затворени и отворени простор од 40-150м2,
планирати у зонама породичног становања;
У СКЛОПУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА који се гради као самостални објекат на парцели у
зони породичног становања, дозвољене пословне делатности могу бити пансиони,
мотели, мањи тржни центри, објекти услужних делатности уколико за њих постоје
просторни и други услови на парцели и не угрожавају се објекти на суседним парцелама
и услови живљења у непосредном окружењу.

Основни и најважнији принцип у спровођењу Плана је да се може дозволити грађење свих
планом предвиђених објеката, под условом да нови објекат који се гради не угрожава животну
средину, објекте на суседним парелама и несметано одвијање саобраћаја.
У стамбеним зонама свих категорија, првенствено се лоцирају делатности са чистом
технологијом рада.
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7.3. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ, УСЛОВИ И СТАНДАРДИ

7.3 1. СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ



ЗОНА: А






ЦЕЛИНА –
ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА -



ЗОНА: В







ЦЕЛИНА –
ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА -

А-2.1...........................................................П= 4.10ха= 41000м2
А-2.2.......................................................... П= 3.64ха=36400м2
А-2.3.......................................................... П= 8.26ха=82600м2
А-2.4.......................................................... П= 0.74ха= 7400м2

В-2.1...........................................................П= 4.27ха= 42700м2
В-2.2.......................................................... П= 2.77ха= 27700м2
В-2.3.......................................................... П= 2.11ха= 21100м2
В-2.4.......................................................... П= 0.97ха= 9700м2
В-2.5.......................................................... П= 0.27ха= 2700м2

 намена: становање са пословањем - делатности (пословање) са компатибилним
садржајем;
 пратећа намена: комерцијалне функције (услуге) компатибилне са основном наменом,
објекти и површине јавних намена, зеленило, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне
инфраструктуре;
 однос становања и пословања : 80-90% стамбене површине према 20-10% површине за
пословање;
 индекс искоришћености: 0.6-0.8;
 поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати;
 висина нових објеката не треба да пређе П+2;
 минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу
слободностојећег објекта је 10.00 м, за становање са пословањем је 12м, двојних објеката
16.00м (два по 8.00м) и објеката у непрекинутом низу 5.00м.
 минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је
300м2, двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и
полуатријумских објеката и објеката у прекинутом низу 200м2.
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте 5.0м, осим у
случајевима где је означено тачком графичком прилогу бр.5- '''План регулације и нивелације''
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 потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта
и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по
једно паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора.
 Уређивање парцеле и ограђивање: Уређење парцеле обухвата нивелацију,
одводњавање, репрезентативну партерну обраду приступног платоа , са мобилијаром,
пратећом опремом и расветом, адекватну обраду отвореног терена (подна облога,
обележавање и опрема према стандардима) појас партерног зеленила.
 Посебни услови: Све интервенције у простору не могу се изводити без претходно
прибављених услова надлежних служби.
 Правила уређења
Планом се предвиђа следеће планско решење за породично:





постојеће објекте могуће реконструисати;
могућа је замена старих објеката, односно изградња нових објеката, са новим садржајем;
неопходна ревитализација простора;
комунално опремање недостајућом инфраструктуром и замена постојеће дотрајале
инфраструктуре.

 Правила грађења
По појединачним захтевима за нову изградњу или реконструкцију на постојећим
парцелама издаваће се Информација о локацији из Плана дефинисани општим правилима
грађења. У овој целини , у зависности од величине парцеле, може се дозволити изградња:

Главни објекат:
 породично-стамбени објекат;
 стамбено –пословни објекат;
Стамбени објекти се могу градити породични објекти.
Уз породично стамбени објекат на истој парцели се могу градити следећи објекти:
 пословни објекти;
 стамбени објект;
 помоћни објекти (оставе, летње кухиње и др.)
Главни објекат на парцели може да садржи више функционалних одвојених
простора (станова и локала).
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На једној грађевинској парцели, у изузетним случајевима, може се дозволити
изградња два стамбена објекта уз услов да у случају поделе парцеле на две парцеле сваки од
њих има директан или индиректан приступ на јавну саобраћајницу.
Обнова и реконструкција постојећих објекта може се дозволити под следећим условима:






замена постојећег објекатата новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних
габарита и исте намене);
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из Плана,
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег.
ВАЖНО: Остала правила грађења дата су кроз општа правила грађења која важе
за укупан обухват плана, тако да се може издати информација о локацији, као
предуслов за издавање локацијске дозволе.

7.3.2. СТАНОВАЊЕ СА ПОЉОПРИВРЕДОМ



ЗОНА: А






ЦЕЛИНА –
ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА -




ЦЕЛИНА - А-3.5.......................................................... П= 7.32ха= 73200м2
ЦЕЛИНА - А-3.6.......................................................... П= 4.06ха= 40600м2



ЗОНА: В








ЦЕЛИНА –
ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА ЦЕЛИНА -

А-3.1...........................................................П= 5.78ха= 57800м2
А-3.2.......................................................... П= 11.40ха=114000м2
А-3.3.......................................................... П= 2.32ха= 23200м2
А-3.4.......................................................... П= 5.92ха= 59200м2

В-3.1...........................................................П= 2.88ха= 28800м2
В-3.2.......................................................... П= 29.98ха=299800м2
В-3.3.......................................................... П= 8.05ха= 80500м2
В-3.4.......................................................... П= 8.77ха= 87700м2
В-3.5.......................................................... П= 7.46ха= 74600м2
В-3.6.......................................................... П= 4.06ха= 40600м2
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ЗОНА: С

 ЦЕЛИНА – С-3.1...........................................................П= 10.81ха= 108100м2
 ЦЕЛИНА - С-3.2.......................................................... П= 6.75ха = 67500м2
 ЦЕЛИНА - С-3.3.......................................................... П= 4.89ха= 48900м2
 намена: индивидуално становање са пољопривредом, пољопривредна домаћинства;
 пратећа намена: комерцијалне функције (услуге) компатибилне са основном наменом,
објекти и површине јавних намена, зеленило, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне
инфраструктуре;
 индекс заузетости: до 30%;
 индекс заузетости: до 50% (уколико је економски део посебна парцела);
 поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати;
 висина: нових објеката не треба да пређе П+2 (приземље и две етаже);
 опционо П + 2 када започети концепт градње подразумева мансардни кров;
 минимална дозвољена ширина уличног фронта: грађевинске парцеле за изградњу
слободностојећег објекта је 10.00-15.00 м;
 минимална површина грађевинске парцеле Најмања грађевинска парцела за изградњу
слободностојећег објекта за мешовита домаћинства 600м2;
 величина грађевинске парцеле: Најмања грађевинска парцела за пољопривредна
домаћинства 800м2;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте 5.0м, осим у
случајевима где је означено тачком графичком прилогу 6- Урбанистичка регулација
(регулациона и грађевинска линија);
 објекти на парцели: Изградња објеката за потребе пољопривредних домаћинстава
(економски и стамбени објекти);
 грађевинска парцела за стамбене објекте мора бити одвојена од грађевинске парцеле
економских објеката;
 висина објекта: Висина главног објекта је максимум 12м од тротоара до слемена;
 помоћни објекти: Помоћни (пратећи) објекат на парцели (остава, гаража и др.) мах
спратност је П (приземље), мах висине 3.00м од тротоара до венца;
 удаљеност: грађевинске парцеле за стамбену изградњу су дуж улице а економско
двориште мора бити удаљено од улице ; грађевинске парцеле економских објеката мора
бити одвојена од планираних јавних саобраћајница; грађевинска парцела економских
објеката (штала, сеник, живинарник и др.) мора бити одвојена од грађевинске парцеле на
којој је изграђен или ће се градити стамбени објекат; економске објекте градити према
потребама пољопривредног домаћинства;
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 потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта
и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора
по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора
 Уређивање парцеле и ограђивање: Уређење парцеле обухвата нивелацију,
одводњавање, репрезентативну партерну обраду приступног платоа , са мобилијаром,
пратећом опремом и расветом, адекватну обраду отвореног терена (подна облога,
обележавање и опрема према стандардима) појас партерног зеленила.
 Посебни услови: Све интервенције у простору не могу се изводити без претходно
прибављених услова надлежних служби.
 Правила уређења
У оквиру породичног становања за пољопривредна домаћинства, где је поред
стамбених и помоћних објеката, појављују пољопривредни објекти и већа окућница- башта ,
воћњак, њива. Објекти су једноставни и сложенији облици традиционалне породичне куће.
Планско решење:






будућим интервенцијама не сме се дозволити нарушавање вредности простора која
проистиче из карактера најстаријег градитељског наслеђа;
остварење овог горе наведеног принципа подразумева реализацију нових објеката на
постојећим парцелама и адекватно решење нове архитектуре у склопу постојећег
грађевинског подручја;
јасно раздвајање стамбеног дела од економског дела парцеле;
уређење и опремање улица инфраструктуром.

 Правила грађења
Економски објекти јесу:




слободностојећи- сточне стаје (обори за свиње, овце и говеда, живинарници и сл.),
испусти за стоку, ђубришне јаме (сточно ђубриште, пољски WC и др.);
уз стамбени објекат- млекара, остава за храну за сопствене потребе и др.
Слободностојећи или уз стамбени или економски објекат- пушнице, сушнице, салаши,
амбари, надстрешнице за пољопривредне машине и возила, магацини хране намењени
исхрани стоке и др.

Помоћни (пратећи) и економски објекти се граде у истој линији као главни објекат
подубини парцеле. Ови објекти су приземне спратности. Тавански простор код ових објеката
могу се користити као магацини, складишта сточне хране.
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Изградња економског објекта- сточна стаја може се дозволити за максималан
капацитет објеката- узгој пет условних грла (подразумева се 500кг живе ваге животиња).
Објекти за смештај стоке граде се под следећим условима:







Да су изграђени од тврдог матријала;
Да су удаљени од стамбеног објекта најмање 15.00м
За део течних отпадака предвидети посебне објекте ''осочаре'';
Осочаре лоцирати у паду низводно од стаје у економском делу дворишта;
Осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложником;
За нормално пражњење осочаре предвидети отвор за пражњење садржаја.

Изградња кошева за кукуруз (салаша) може се изводити на удаљености минимално
1.00м од свих заједничких међа.
Ђубришта и пољски WC морају бити удаљени од стамбеног објекта и бунара мин.
20.00м и то само на нижој коти.
У непосредној близини јавних објеката (школа, вртић, црква и др.) не могу се
градити објекти за сточарску производњу ни за своје потребе.
На свакој парцели обезбеђује се колски пролаз и паркирање аутомобила и
механизације.За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле море се
обезбедити паркинг место, као и за пољопривредно домаћинство обавезно обезбедити простор
за остављање пољопривредних машина.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом огадом до висине 0.90м
(рачунајући од коте терена) или транспарентном оградом до висине 1.40м.
Зидане и друге ограде постављају се на регулациону линију тако да ограда, срубови ограде и
капија буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Ограде на углу не могу бити више од 0.90м од коте тротоара због прегледности раскрснице.
Обнова и реконструкција постојећих објекта може се дозволити под следећим условима:


замена постојећег објекатата новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних
габарита и исте намене);
 реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
 ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из Плана,
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег.
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Правила грађења за складишне објекте





Дозвољена је изградња објеката за складиштење пољопривредних производа за
сопствене потребе: поврћа, воћа, житарица, производа животињског порекла и сл.
Габарит објекта дефинише се урбанистичким условима у складу са његовом наменом.
Максимална спратност објекта је П+Пк, односно у зависности од усвојеног технолошког
поступка складиштења.
Минимална удаљеност објекта од породичног стамбеног објекта и од границе суседне
парцеле је 5,0 m.

Правила грађења за фарме– радне комплексе за узгој животиња














Фарме јесу радни комплекси са објектима и простором за држање и узгој животињакопитара, папкара, живине и кунића и др.
Удаљеност фарми од грађевинског подручја, спортско-рекреативних и других
јавнихкомплекса, као и међусобна удаљеност фарми на којима се узгајају исте, односно
различите врсте животиња, мора бити у складу са законима и правилницима који
регулишу ову област.
Ови објекти морају се лоцирати на компактном и добро оцедитом земљишту, по
могућству слабије бонитетне класе.
Величина парцеле дефинисати у складу са капацитетом и врстом производње,с тим да се
мора обезбедити довољно пространства – круг фарме,који ће омогућити повезаност свих
функционалних делова.
У оквиру фарме треба формират и два одвојена блока- технички и производни.
Технички блок подразумева изградњу: објеката за смештај радника, складишта хране,
карантинске просторије, машински део, просторије за ветеринарскепрегледе, мини
кланицу за принудна клања и др. Неопходно је обезбедити посебан простор за
уништавање или одлагање угинулих животиња.
У производном делу налазе се објекти за узгој стоке, којим морају бити подељен и по
категоријама стоке – за приплодне животиње, за узгој подмлатка и за тов.
Максимална спратност објеката је П+Пк, односно П за економске и помоћне објекте.
Минимална удаљеност економских објеката од границе суседне парцеле је 10,0 m.
Сви објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према
нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте животиња,
уз
примену
санитарно-ветеринарских,
хигијенско-техничких,
еколошких,
противпожарних и других услова.
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Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива иза објеката мора бити смештен,
односно изграђен тако да се спречи загађивање околине, насупрот правцу главних
ветрова и мора да буде удаљено минимално 50,0 m од објеката за животиње.
Унутрашње саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја
(чисти и прљави путеви). Путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње,
чистих простирки и опреме не смеју да се укрштају са путевима који се користе за одвоз
стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња.
Повезивање фарми са мрежом јавних саобраћајница обезбедити приступним путем
одговарајуће ширине и изграђеним од чврстог материјала.
На уласку у комплекс изградити дезинфекциону баријеру минималне дужине5,0 m и
ширине минимално 3,0 m.
Улаз у фарму мора бити под надзором на којем се обавезно води евиденција о уласку и
изласку људи, животиња и возила из круга фарме.
Круг фарме мора бити ограђен оградом, која спречава неконтролисани улазак људи и
животиња.

Правила грађења за комплексе за примарну прераду и складиштење пољопривредних
производа
У оквиру ових комплекса дозвољена је изградња објеката за примарну прераду и
складиштење свих врста пољопривредних производа са пратећим објектима.
Пољопривредни производи који се могу примарно прерађивати и складиштити су:








житарице,
индустријско биље,
лековито биље,
цвеће,
поврће,
воће,
производи животинског порекла и др.

Објектима за складиштење пољопривредних производа ир епроматеријала сматрају се
све врсте складишта (полуотворене и затворене хале, надстрешнице, силоси, трапови, подна
складишта, хладњаче и др).
Објекти у којима се пољопривредни производи могу примарно прерађивати су сушнице,
пушнице , кланице и сл.
Минимална удаљеност ових објеката од границе су седне парцеле је 10,0m.
Максимална спратност објеката је П, са могућношћу изградње подрума , уколико то
хидролошки услови дозвољавају.
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ВАЖНО: Остала правила грађења дата су кроз општа правила грађења која важе за
укупан обухват плана, тако да се може издати информација о локацији, као предуслов за
издавање локацијске дозволе.

7.3.3. ПОСЛОВАЊЕ СА СТАНОВАЊЕМ



ЗОНА: А

 ЦЕЛИНА – А-4.1- (бензинска станица и производња).................П= 2.65ха= 26500м2
 ЦЕЛИНА - А-4.2................................................................................. П= 4.69ха=46900м2


ЗОНА: С

 ЦЕЛИНА – С-4.1 (пекара)...........................................П= 4.18ха= 41800м2
 ЦЕЛИНА - С-4.2.......................................................... П= 2.95ха=29500м2
 ЦЕЛИНА - С-4.2.......................................................... П= 2.41ха=24100м2
 намена: делатности (пословање) са становањем;
 пратећа намена: комерцијалне функције (услуге) компатибилне са основном наменом,
објекти и површине јавних намена, зеленило, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне
инфраструктуре;
 однос: делатности - становање: 70%-30% (80%-20%);
 индекс изграђености: до 2.00;
 поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати;
 спратност: ВП+2С (приземље и две етаже);
 минимална дозвољена ширина уличног фронта: грађевинске парцеле за изградњу
слободностојећег објекта је 15.00 м;
 минимална површина грађевинске парцеле Најмања грађевинска парцела за изградњу
слободностојећег објекта 600м2;
 величина грађевинске парцеле: Најмања грађевинска парцела за пољопривредна
домаћинства 800м2;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте 5.0м, осим у
случајевима где је означено тачком графичком прилогу 6- Урбанистичка регулација
(регулациона и грађевинска линија);
 објекти на парцели: Изградња објеката за потребе пољопривредних домаћинстава
(економски и стамбени објекти);
 висина објекта: Висина главног објекта је максимум 15м од тротоара до слемена;
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 помоћни објекти: Помоћни (пратећи) објекат на парцели (остава, гаража и др.) мах
спратност је П (приземље), мах висине 3.00м од тротоара до венца;
 удаљеност: Мах удаљеност објеката је 3.50м за приземне и 4.50м за спратне објекте;
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта
и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора
по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора
 Уређивање парцеле и ограђивање: Уређење парцеле обухвата нивелацију,
одводњавање, репрезентативну партерну обраду приступног платоа , са мобилијаром,
пратећом опремом и расветом, адекватну обраду отвореног терена (подна облога,
обележавање и опрема према стандардима) појас партерног зеленила.
 Посебни услови: Све интервенције у простору не могу се изводити без претходно
прибављених услова надлежних служби.
 Правила уређења



постојеће објекте могуће реконструисати;
могућа је замена старих објеката, односно изградња нових објеката, са новим
садржајем;

неопходна ревитализација простора;

комунално опремање недостајућом инфраструктуром и замена постојеће дотрајале
инфраструктуре.

 Правила грађења
По појединачним захтевима за нову изградњу или реконструкцију на постојећим
парцелама издаваће се Информација о локацији из Плана дефинисани општим правилима
грађења.
У овој целини , у зависности од величине парцеле, може се дозволити изградња:
Главни објекат:

пословно-стамбени објекат;

стамбено –пословни објекат;
Уз породично стамбени објекат на истој парцели се могу градити следећи објекти:

пословни објекти;

стамбени објект;

помоћни објекти (оставе, летње кухиње и др.)
Главни објекат на парцели може да садржи више функционалних одвојених
простора (станова и локала).
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На једној грађевинској парцели, у изузетним случајевима, може се дозволити
изградња два стамбена објекта уз услов да у случају поделе парцеле на две парцеле сваки од
њих има директан или индиректан приступ на јавну саобраћајницу.
Обнова и реконструкција постојећих објекта може се дозволити под следећим условима:




замена постојећег објекатата новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних
габарита и исте намене);
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из Плана,
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег.

Уз Државни пут Б-22 (23) у оквиру пословања лоциране су:
 ''Гигант'' – производња готове сточне хране за домаће животиње;
 ''Гигант'' – бензинска пумпа;
 ВАЖНО: Остала правила грађења дата су кроз општа правила грађења која важе
за укупан обухват плана, тако да се може издати информација о локацији, као
предуслов за издавање локацијске дозволе.

7.3.4. П О С Л О В А Њ Е



ЗОНА: А

 ЦЕЛИНА – А-5.1- (производња, складишта)..........П= 9.90ха= 99000м2
 ЦЕЛИНА - А-5.2- (производња- млин)................... П= 0.41ха= 4100м2


ЗОНА: В

 ЦЕЛИНА – В-5.1- .........................................................П= 0.76ха= 7600м2
 ЦЕЛИНА - В-5.2-(производња, прерада)................ П= 1.73ха= 17300м2
 ЦЕЛИНА - В-5.3- (производња, прерада)............... П= 0.28ха= 2800м2


ЗОНА: С



ЦЕЛИНА – С-5.1- (угоститељски објекат)...............П= 2.58ха= 25800м2
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 ЦЕЛИНА - С-5.2-......................................................... П= 6.77ха= 67700м2
 ЦЕЛИНА - С-5.3........................................................... П= 2.93ха= 29300м2
 намена: делатности (пословање) са компатибилним садржајем;
 пратећа намена: комерцијалне функције (услуге) компатибилне са основном наменом,
објекти и површине јавних намена, зеленило, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне
инфраструктуре;
 намена објеката чија је градња забрањена: све намене које могу да угрозе животну
средину и основну намену
 индекс изграђености: до 2.00;
 поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати;
 спратност: ВП+2С (приземље и две етаже);
 минимална дозвољена ширина уличног фронта: грађевинске парцеле за изградњу
слободностојећег објекта је 15.00 м;
 минимална површина грађевинске парцеле Најмања грађевинска парцела за изградњу
слободностојећег објекта 600м2;
 растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте 5.0м, осим у
случајевима где је означено тачком графичком прилогу 6- Урбанистичка регулација
(регулациона и грађевинска линија);
 висина објекта: Висина главног објекта је максимум 15м од тротоара до слемена;
 помоћни објекти: Помоћни (пратећи) објекат на парцели (остава, гаража и др.) мах
спратност је П (приземље), мах висине 3.00м од тротоара до венца;
 удаљеност: Мах удаљеност објеката је 3.50м за приземне и 4.50м за спратне објекте;
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта
и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора
по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора
 Уређивање парцеле и ограђивање: Уређење парцеле обухвата нивелацију,
одводњавање, репрезентативну партерну обраду приступног платоа , са мобилијаром,
пратећом опремом и расветом, адекватну обраду отвореног терена (подна облога,
обележавање и опрема према стандардима) појас партерног зеленила.
 Посебни услови: Све интервенције у простору не могу се изводити без претходно
прибављених услова надлежних служби.
Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима индустрије,
грађевинарства, занатске производње, мануфактурне производње и складишта:




минимална површина парцеле: 1.500 м2.
Минимална ширина парцеле: 20 м.
Максимални индекс изграђености:
◦ на парцели површине до 0,5 ха износи 0,8,
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◦ на парцели површине од 0,5 ха-1 ха износи 0,7,
◦ на парцели површине од 1 ха-3 ха износи 0,6,
◦ на парцели површине преко 3 ха износи 0,5.
 Максимална спратност објеката је П+1, а максимална висина објеката је 15,0 м од
тротоара до слемена;
 Спратност помоћних објеката је П, а максимална висина помоћних објеката је 5,0 м.
 Минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
износи 10,0 м , осим у случајевима где је означено тачком графичком прилогу 6Урбанистичка регулација (регулациона и грађевинска линија) ,
 Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 5,0 м.
 Минимално растојање објекта од бочних суседних објеката је10,0 м
 Минимално растојање два објекта на парцели је 8,0 м.
 Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 15,0 м.
 Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је10,0 м.
 Правила уређења
Зона пословања заузима простор уз Државни пут (Б-22) Краљево-Београд и већ
постојеће пословање. У постојећем стању ова зона је већим делом становање, али због потребе
за пословањем и развијањем насеља, овај простор овај простор је дефинисан као пословање са
становањем.
На парцели се планирају такве активности које не угрожавају становање (терцијалне
делатности, занатска производња и сл.), с тим што је пословни објекат главни објекат док је
стамбени пратећи.
На парцели се не могу градити више пословних објеката , с тим што се морају
задовољити планом дефинисан степен изграђености. Могућа је изградња помоћних (пратећих)
објеката у функцији пословања или становања.
Простор дефинисан само као пословање углавном је намењен за обављање радних
делатности које према Закону о заштити животне средине нису одређени као загађивачи
(делатности које производе буку, које користе радио активну супстанцу, које директно загађују
животну средину-воду, ваздух и земљиште., као суседну намену-школство ( Целина В-5.1 ).
Делатности се могу одвијати у оквиру постојеће парцеле. Могуће вршити
парцелацију и препарцелацију постојећих парцела.
Планско решење:


изградња објеката привредне делатности могу се градити само на основу услова из
Плана;
 постојећи објекти се могу реконструисати на основу услова из Плана.
Правила грађења
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Изградња објеката привредних делатности вршиће се на основу услова из овог
Плана (уколико постоји формирана грађевинска парцела) или на основу пројекта парцелације и
препарцелације за садржаје компатибилне намене.
Уколико се ради о појединачним локацијама за изградњу радних садржаја, потребна
је да њена површина буде довољна да прими све садржаје који су условљени технолошким
процесом, неопходно је испунити основне услове и урбанистичке показатеље.
У оквиру грађевинске парцеле и зони пословања дозвољена је изградња:




пословних објеката;
производних и складишних објеката;
комбинованих објеката: пословно-производни објекат, пословно
производно-складишни или пословно-производно-складишни објекат.

У оквиру пословног објекта дозвољена је изградња стамбеног
површина не може да заузме више од 30% (развијене површине).

–складишни

,

простора , чија

У целинама пословања са становањем:



пословни објекат као примарни и објекат становања као пратећи, главни објекат је
пословно – стамбени, а помоћни (пратећи) објекти у функцији гланог објекта;
пословни објекат, помоћни (пратећи) објекти у функцији главног објекта.

Распоред објеката на парцели ће зависити од техничко-технолошког процеса
производње и задовољава прописане услове заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у зони пословања дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, гараже, типске трафостанице, ограда , бунари, водонепропусне
бетонске септичке јаме (као прелазно решење).
У зависност од намене објеката произилази и спратност објеката. Објекти су следеће
спратности:





пословни: П, П+1;
производни: П, П+1, евентуално и више ако захтева технолошки процес производње;
складишни: П, ВП и ВП+1;
економски: П.
Изградња помоћног објекта- остава дозвољена је мах спратност П.
Објекти се могу градити слободностојећи или у низу ( у оквиру парцеле).
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Изградња објекта у низу (међусобна удаљеност 0.0м, тј. за ширину дилатације)
може се дозволити ако производни процес захтева и ако су дозвољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4.00м.
Висина ограде којом се ограђује пословни комплекс не може бити виша од 2.20м.
Оград на регулациној линији и ограда на углу мора бити транспаретна односно комбинација
зидане и транспаретне ограде. Транспаретна ограда се поставља на подзид висине мах 0.20м, а
код комбинације, зидани део ограде не може бити већи од 0.90м.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспаретном оградом,
комбинацијом зидане и транспаретне ограде и зиданом оградом до висине мах 2.20м.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеке,
уз услов да висина ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена
проточност саобраћаја.
Капија на регулационој линији не може се отварати ван регулационе линије.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 3.50м са минималним
унутрашњим радијусом кривине 7.50м и ширином манипулативног платоа 15.0м. Пешачки
прилаз је минималне ширине 1.50м.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу се градити под
следећим условима:
1. минимална ширина саобраћајнице 3.50м са унутрашњим радијусом кривине 7.50м тамо
где се обезбеђује саобраћај због противпожарних услова;
2. за паркираље возила за сопствене потребе у оквиру парцеле мора се обезбедити
паркирање у оквиру парцеле.
Објекти могу бити грађени од чврстог материјала који је тренутно у употреби, на
традиционалан или савремен начин градње.
Кровна консртрукција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, кровни
покривач у складу са нагибом крова.
Обнова и реконструкција постојећих објекта може се дозволити под следећим
условима:
 замена постојећег објекатата новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних
габарита и исте намене);
 реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
 ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из Плана,
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег.
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На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање
контејнера (канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао производњом, у склопу са
важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање простора за контејнере на парцели мора да
буде тако да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде у складу са условима
за заштиту животне средине.
На подручју плана налазе се следеи објекти пословања:
 ''Милкоп'' – складиштење, прерада и производња млечних производу;
 ''NOBLE ENVIRONMENTAL'' -производња, извоз, увоз, услуге и трговину;
 ''Млин-Тавник'' – производња млинких производа;
 ''Интеркожа'' – трговинана велико сировом, недоврђеном и довршеном кожом;
 ''Сирник'' – производња маје;
 ''Нид'' – кланица, прерада меса, обрада и хлађење производа;
 ''Сан'' - кланица, прерада меса, обрада и хлађење производа.


ВАЖНО: Остала правила грађења дата су кроз општа правила грађења која важе
за укупан обухват плана, тако да се може издати информација о локацији, као
предуслов за издавање локацијске дозволе. За све остале делатности (пословање) са
компатибилним садржајем са специфичном наменом морају се обезбедити услови и
правила грађења и уређења надлежних институција.
7.3.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА -ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ



ЗОНА А




ЦЕЛИНА А-6.1 ......................................................................- П= 0.99 ха = 9900 м²
ЦЕЛИНА А-6.2...................................................................... - П= 0.34ха = 3400 м²




намена: површине и објекти у функцији спорта и рекреације, кошаркашки комплекс;
пратећа намена: комерцијалне функције (услуге) компатибилне са основном наменом,
објекти и површине јавних намена, зеленило, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне
инфраструктуре;
индекс изграђености: до 0.35;
намена објеката чија градња забрањена у овој зони: све намене које могу да угрозе
животну средину, зоне санитарне заштите и основну намену ова намена.
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Услови за формирање грађевинске парцеле:Елементи грађевинске парцеле дати су
регулационим линијама, на плану регулације. Могућа парцелација и препарцелација у
циљу формирања посебне парцеле отвореног терена.
 Хоризонтална регулација: Хоризонтална регулација се дефинише планом грађевинских
линија. Растојање између регулационе линије и грађевинске линије је 5.00м, осим на
местима где је означено тачком на постојећем објекту.
 мин зелене површине............................................................................................15%
 Није могућа изградња пратећих објеката у целини А-6.2. - ОСИМ МОНТАЖНИХ
ИЛИ ПОЛУМОНТАЖНИХ.
 Програм отворених спортских терена и парковског зеленила (у непосредном
контакту), функционално обједињују бициклистичке и пешачке стазе, које се надовезују
на планиране парковске површине .
 Паркирање се организује на паркинг просторима у оквиру комплекса и на јавним
паркинзима у регулацији ободних саобраћајница.
Потребан број паркинг места је добијен према критеријуму и стандардима за спорт и
рекреацију:
 1 ПМ на 40 гледалаца - игралиште за кошарку;
 1 ПМ на 1 запосленог или на 70 м² нето корисне површине;
 за комерцијалну намену.
 Уређивање парцеле и ограђивање: Уређење парцеле обухвата нивелацију,
одводњавање, репрезентативну партерну обраду приступног платоа , са мобилијаром,
пратећом опремом и расветом, адекватну обраду отвореног терена (подна облога,
обележавање и опрема према стандардима) појас партерног зеленила.
 Посебни услови: Све интервенције у простору не могу се изводити без претходно
прибављених услова надлежних служби.
 Спровођење плана: Концепт привременог
затварања отворених терена лаком
пнеуматском конструкцијом, могуће је разрадити кроз урбанистички пројекат. Фазна
реализација по грађевинским целинама појединачног објекта није дозвољена.


ОПШТИ УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА:






заветрина, орјентација север, северо-исток, раван терен, и осунчаност.
тениски терен - 20/40 м (ограђивање жичаном оградом за један терен; обрада терена
трава, бетон, асфалт, шљака)
игралиште за кошарку - 26/14 м, П= 480 м2 (обрада терена земља, шљака, асфалт)
игралиште за одбојку - 18/9 м, П=242 м2 (обрада терена, земља, шљака, асфалт)
универзални терен - комплексно игралиште за мали фудбал, одбојку, кошарку и
рукомет - 40/20 или 25/50- ( обрада терена, земља, шљака, асфалт)
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игралиште за фудбал (110/75 м, 8250 м2, гледалиште још око 1000 м2), (обрада терена
трава),
дечије игралиште опремљено према одговарајућим стандардима, и уређено тако да
буде уклопљено у амбијент.
балон хала (спољашње димензије 42 х 23 м; висина мах 12 м);
фудбалски терен (68 х 105 м).

Услови за уређење и изградњу издаваће се на основу услова из овог Плана и важећих
прописа који регулишу ову област.
Могућа je изградња балон-хале, са пратећим спортским теренима за различите врсте
спортова (тенис, мали спортови..). Осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији нису
дозвољени угоститељки објекти.
Спортско рекреативне површине подразумевају организовање пасивне и активне рекреације.
Величина парцеле треба да одговара прописаним нормативима уколико се на истим
одвијају званична спортска такмичења. За рекреативне површине величине нису утврђене.Код
изградње отворених спортских терена водити рачуна о орјентацији.
Рекреативни садржаји подразумевају могућност организовања тениских и спортских
терена, трим стаза, забавних и аква паркова, и друге површине за забаву и рекреацију. Отворени
терени се по потреби могу покрити монтажном -демонтажном конструкцијом (балон и сл.). Уз
терене је могуће изградити мањи помоћни објекат - инфраструктурни пункт (садржи тоалет,
тушеви и кабине за пресвлачење, оставе и кафе) у колико услови дозвољавају. Инфраструктурни
објекат максималне површине од 50 м2 са висином до 5м.

Посебна правила уређења и грађења отворених спортско-рекреативних површина

1. Правила уређења-мобилијари:







информативне табле,
клупе,
надстрешнице,
одморишта,
корпе за отпатке,
воду (доведену или у близини).

2. Уређење просторима за физичку рекреацију: биц. трим стазе, мини голф, игралишта
(макс. учешће застртих повр. 5% зоне, капацитет 5-9 посет./ха).
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3. Није дозвољено: У оквиру отворених спортских површина није дозвољена изградња
стамбеног простора као пратећег садржаја.
4. Зелене површине спортско-рекреативног карактера треба формирати као заштитно
зеленило, а на местима окупљања посетилаца применити парковска решења применом
декоративних врста са спортским теренима. Заштитно зеленило подизати на свим просторима
где за то постоје услови.
5. Зеленило треба да чини 40-50% комплекса, да пружи заштиту од ветра, сенку на
јужним позицијама, односно да оствари заштитне мелиоративне , санитарно-хигијенске и
друштвено социјалне функције.
6.Заштита од ветра и добро повезане са осталим деловима насеља. У односу на општу
норму од 25,0м2 становнику унутар градског зеленила, активна реакција учествује са 18% или
(дечија игралишта до 6 година,4,5м/стан или 1%, за децу од 6-14 година, 5%, терени за
омладину и одрасле 12% од укупног норматива).

7.7.6. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ



ЗОНА А






ЦЕЛИНА А-7.1............................................................. - П= 31.77ха= 317700м2
ЦЕЛИНА А-7.2............................................................. - П= 15.05ха= 150500м2
ЦЕЛИНА А-7.3............................................................. - П= 1.12ха= 11200м2
ЦЕЛИНА А-7.4............................................................. - П= 1.60ха= 16000м2





ЗОНА В
ЦЕЛИНА В-7.1............................................................. - П= 3.60ха= 36000м2
ЦЕЛИНА В-7.2............................................................. - П= 3.57ха= 35700м2

Пољопривредне површине ван грађевинског подручја забрањене су за градњу,
уситњавање парцела и промет земљишта. На њима је дозвољено градити објекте искључиво
објекте у функцији пољопривредне производње. Изузетно је могуће староседеоцима који имају
домаћинства у овим зонама да своје објекте дограђују или санирају у циљу осавремењавања или
побољшања животних услова.
Простор око изворишта представља пољопривредно земљиште на коме се у току године
у складу са потребама врши ђубрење. Нема података о употреби ђубрива и других средстава за
побољшање приноса. У току лета учестало је наводњавање засејаних култура. Свакако да
коришћење разних средстава за побољшање приноса утиче на квалитет подземних вода.
На пољопривредном земљишту је забрањена изградња стамбено-пословних објеката.
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Дозвољена је изузетно:




изградња објеката у функцији пољопривреде;
изградња објеката инфраструктуре и то првенствено на земљишту ниже бонитетне класе,
у складу са урбанистичким планом;
извођење радова за потребе водозахвата уз сагласност ЈП ''Водовод''.-Краљево.



ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

На основу Закона о пољопривреди, ради очувања расположивог пољопривредног
земљишта, потребно је да се доносу пољопривредне основе заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта као плански документ. Пољопривредна основа се доноси у складу са
просторним и урбанистичким плановима и морају бити међусобно усаглашене. Обрадиво
пољопривредно земљиште од I до IV катастарске класе се не може користити у
непољопривредне сврхе осим IV и V катастарске класе, која се може користити за подизање
шума, вештачких ливада и пашњака, по претходно прибављеној сагласности Министра.
У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозија изазване ветром
(еолска ерозија), примењују се противерозионе мере које обухватају сађење вишегодишњих
дрвенастих биљака или подизање и гајење ваншумског зеленила у виду пољозаштитних
појасева.
Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне ширине и типове
заштитних појасева, међусобна растојања и конкретан избор врста, у складу са условима
станишта. Препоручују се вишередни ажурни појасеви на најугроженијим деоницама.
Потребно је оценити економску оправданост подизања појасева који би били на
пољопривредном земљишту или ван линија путног појаса.

7.3.7. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ



ЗОНА А




ЦЕЛИНА А-7.1............................................................. - П= 31.77ха= 317700м2
ЦЕЛИНА А-7.2............................................................. - П= 15.05ха= 150500м2

Под шумом, у смислу овог закона, подразумева се површина земљишта већа од 5 ари
обрасла шумским дрвећем.
Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске
плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари.
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Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари,
паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод далековода и у коридору
изграђеног далековода, без обзира на површину.
Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због
његових природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе
објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и
које не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим
законом o шумама.


ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ




зеленило одржавати, не сећи шуме;
У оквиру шума могу се градити и објекти за туристичко-рекреативне сврхе, пратећи
објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.)
партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).
Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује употреба прородних
материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалих форми, уз сагласност надлежног
Министарства..




8

ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ,
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
8.1.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

8.1.1. Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре
Путна мрежа
Основу путне мреже на подручју Плана чини државни пут IБ реда број 22.
ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 22 - Државни пут IБ реда број 22 на подручју Плана
пролази од КМ 141+334.00 до КМ 143+968.00 у дужини од око 2.634 метара. Попречни профил
државног пута IБ реда број 22 је са коловозом са две саобраћајне траке ширине око 7.5 метара.
Велики број неправилно распоређених прикључака неповољно утиче на безбедност саобраћаја,
па је потребно омогућити контролу приступа. Према подацима ЈП „Путеви Србије“ за 2015.
годину просечан годишњи дневни саобраћај на деоници Мрчајевци - Краљево је 5.648 возила.
Основни проблем примарне путне мреже су нерегулисани саобраћајни прикључци.
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ОПШТИНСКИ ПУТ Л1023 (Тавник – Вољавча) – Општински пут Л1023 полази од
државног пута IБ реда број 22 до северне границе Плана у дужини од око 2.500 метара.
Попречни профил пута је са коловозом ширине око 5.0 метара.
СЕКУНДАРНА ПУТНА МРЕЖА - Секундарна путна мрежа обухвата сабирне путеве
који накупљају токове са интерних саобраћајница и унутар насељске саобраћајне токове.
Опште карактеристике путне мреже насељских саобраћајница су:
-

мале ширине коловоза;
мали број асфалтираних путева;
углавном обезбеђују проходност путничких возила;
путеви углавном извођени без одговарајуће пројектне документације;
лоша прегледност у раскрсницама како на главном тако и на споредном правцу;
неповољна геометрија раскрсница;
неодговарајућа саобраћајна сигнализација.

Конфигурација терена представља ограничавајући фактор у развоју путне мреже.
Густина путне мреже зависи од постојеће изграђености делова насеља.
Стационарни саобраћај
Паркирање возила се углавном обавља на индивидуалним парцелама у зонама
породичног становања или на коловозним површинама или слободним површинама дуж
коловоза насељских путева.
Јавни превоз путника
Аутобуска стајалишта су лоцирана дуж државног пута IБ реда број 22 јер се траса
деонице пута поклапа са трасом линија јавног превоза путника. На општинском путу Л1023 се
одвија јавни превоз путника. Стајалишта су формирана на коловозу или ван коловоза и
углавном нису адекватно опремљена.
Саобраћајне површине за пешаке и бициклисте
Са аспекта пешачких кретања, може се утврдити да не постоје одговарајуће површине
намењене пешацима. Велики број путева нема изграђене тротоаре, па се путеви користе као
колско-пешачки.
Са аспекта безбедности саобраћаја, велики проблем представљају колско-пешачке улице
са недовољном ширином регулације.
У постојећем стању, бициклистички саобраћај се одвија по коловозу постојеће путне
мреже и заједно са динамичким саобраћајем, с обзиром да нема изграђених бициклистичких
стаза. Најзначајнији коридори бициклистичког саобраћаја поклапају се са трасом државног пута.
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8.1.2. Планирано стање саобраћајне инфраструктуре
Концепт нове путне мреже подразумева редефинисање постојећих путева по
критеријумима категорије и попречном профилу, уз уклањање уочених недостатака, а ради
повећања нивоа саобраћајне услуге.
У границама обухвата Плана путеви су дефинисани профилима који омогућавају
утврђени режим саобраћаја, координатама темених и осовинских тачака, полупречницима
кривина и подужним нагибима, прилагођеним условима терена и постојећом изграђеношћу.
ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 22 - Задржава се траса државног пута IБ реда број 22,
као и постојећи саобраћајни прикључци. Планом је предвиђено регулисање саобраћајних
прикључака уз проширење попречног профила пута и увођење манипулативних трака за лева
скретања на местима где су очекивани значајни саобраћајни токови левих скретања.
Сервисна саобраћајница планирана је са леве стране коловоза у правцу раста стационаже пута
од КМ 141+334.00 до КМ 142+954.00. Сервисна саобраћајница планирана је на делу пута где
постоје значајни привредни субјекти и где је очекивана већа привредна активност у наредном
периоду, а према планираној намени површина. Сервисна саобраћајница са коловозом ширине
3.5 метара омогућава једносмеран режим кретања. На овај начин смањује се број саобраћајних
прикључака, односно, остварује се контрола приступа на државни пут.
Планом је предвиђена реконструкција саобраћајних прикључака на државни пут проширењем
коловоза и увођењем манипулативне траке за лева скретања, односно променом геометрије на
уливно-изливним грлима на следећим стационажама према графичком прилогу:
саобраћајни прикључак на КМ 141+334.00 – реконструкција постојећег саобраћајног
прикључка проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке за лева скретања уз
промену геометрије на уливно-изливним грлима,
 саобраћајни прикључак на КМ 141+504.00 – реконструкција постојећег саобраћајног
прикључка проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке за лева скретања уз
промену геометрије на уливно-изливним грлима,
 саобраћајни прикључак на КМ 142+954.00 – реконструкција постојећег саобраћајног
прикључка проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке за лева скретања уз
промену геометрије на уливно-изливним грлима уз једносмеран режим кретања за
искључење са државног пута,
 саобраћајни прикључак на КМ 143+278.00 – реконструкција постојећег саобраћајног
прикључка за аеродром Морава, проширењем коловоза и увођењем манипулативних
трака за лева и десна скретања уз промену геометрије на уливно-изливним грлима,
 саобраћајни прикључак на КМ 143+550.00 – реконструкција постојећег саобраћајног
прикључка проширењем коловоза и увођењем манипулативне траке за лева скретања уз
промену геометрије на уливно-изливним грлима.
Реконструкција саобраћајних прикључака сукцесивно према интензитету саобраћајних токова
на прикључним саобраћајницама на државни пут је приоритет у реализацији планских решења.


ОПШТИНСКИ ПУТ Л1023 (Тавник – Вољавча) – Задржава се траса пута уз
проширење коловоза на 5.5 метара са две саобраћајне траке ширине 2.75 метара.
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СЕКУНДАРНА ПУТНА МРЕЖА – У мрежи секундарних путева извршене су одређене
модификације по елементима трасе и попречног профила. Елементи трасе и нивелациони
положај саобраћајница прилагођени су конфигурацији терена и постојећој изграђености.
Улице секундарне уличне мреже планиране су са укупном ширином регулације 9.0-11.0 метара,
са коловозом који омогућава двосмерни режим саобраћаја и тротоарима уз коловоз.
Насељске саобраћајнице су путеви са првенствено приступном функцијом. Планиране су са
укупном ширином регулације 7.0 метара, омогућавају двосмерни или једносмерни режим
саобраћаја.
Стационарни саобраћај
Планом нису предвиђене јавне саобраћајне површине за паркирање. Према планираној
намени површина димензионисати паркиралишта за остале намене ван јавних соабраћајних
површина.
Јавни превоз путника
Аутобуска стајалишта на државном путу нису адекватно опремљена па је неопходна
реконструкција свих аутобуских стајалишта које треба опремити одговарајућим мобилијаром и
за свако стајалиште обезбедити нише за пријем путника. Нише се налазе ван коловоза.
Задржавају се коридори јавног превоза путника.
Саобраћајне површине за пешаке и бициклисте
На примарној и делу секундарне уличне мреже планирани су тротоари који прате
коловоз улица. Тротоари су планирани према категорији и функцији у уличној мрежи и према
просторним могућностима.
На унутарнасељским приступним улицама планом нису предвиђени тротоари који прате
уличну мрежу с обзиром на интензитет пешачких кретања. Пешачка кретања планирана су уз
ивицу коловоза улица и на издвојеним пешачко-бициклистичким стазама.
Планом нису предвиђене посебне површине за бициклистички саобраћај већ се користе
коловозне површине уз десну ивицу коловоза.
Коридоре бициклистичких стаза дефинисати у оквиру регулационих профила улица
уколико постоје просторне могућности регулационих профила и то: за једносмеран
бициклистички саобраћај, ширина бициклистичке стазе 1,20 m, а за двосмеран бициклистички
саобраћај 2,00 m. Бициклистичке траке уз десну ивицу коловоза су ширине 1,0 метар и уводе се
уколико просторне могућности то дозвољавају.
Општи услови
Нова путна мрежа подразумева неопходну реконструкцију у функцији бољег динамичког
саобраћаја. У оквиру регулације свих путева и улица обухваћених планом налази се коловозна
површина у ширини приказаној на графичком прилогу. Планом су одређене регулације за јавне
путеве, геометријским дефинисањем осовина путева и улица и елементима нивелационог плана.
У оквиру постојећих и планираних „слепих“ путева и улица потребно је обезбедити простор за

Strana 182 - Broj 12

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

13. jun 2017. godine

промену смера кретања возила. Потребно је путеве и улице опремити одговарајућом
саобраћајном сигнализацијом.
8.1.3 Правила грађења
Коловозну конструкцију нових и реконструисаних путева и улица утврдити према
категорији пута, односно улице, саобраћајном оптерећењу и структури саобраћајног тока.
Нивелациони план подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима
уз дефинисање кота нивелете у зони раскрсница и подужних нагиба планираних путева.
Приликом израде техничке документације за делове уличне мреже, могуће је извршити
корекције нивелационог положаја раскрсница.
Елементи за обележавање и пренос података на терен дати су у графичком прилогу План
саобраћаја у виду аналитичких тачака и нивелационог положаја пута.
Приликом пројектовања уличне мреже потребно је урадити и пројекат техничког
регулисања саобраћаја. Техничко регулисање подразумева примену вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и
Правилником о саобраћајној сигнализацији.
Услови паркирања – За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и
стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској
парцели, изван површине јавног пута, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан. За
паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на
сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута. Број потребних паркинг места се
одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место на
следећи начин:
 банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на 70м²
корисног простора;
 пошта – 1 ПМ на 150м² корисног простора;
 трговина на мало - 1 ПМ на 100м² корисног простора;
 угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
 хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
 позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
 спортска хала - 1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
 производни или магацински објекат – 1 ПМ на 200м² корисног простора.
Димензије паркинг места за путнички аутомобил произилазе из услова маневрисања
возила и потребе за приступом пешака од/до возила и отварањем врата, као и услова за
обезбеђење довољног простора за највећи број европских типова путничких аутомобила.
Нормална ширина паркинг модула је 2.5 m, а дужина 5.0 m. Код паралелне шеме паркирања у
профилима улица ширина паркинг модула је 2.0 m, а дужина 6.0 m. Места за паркирање возила
која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини улаза у стамбене
зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком приступачности.
Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 3.5 m.
Код управне шеме паркирања потребно је обезбедити приступни пут ширине најмање 5.5 m, а
код подужне шеме паркирања 3.0 m. За паркиралишта за теретна возила не постоји универзални
паркинг модул, већ се одређује према меродавном теретном возилу.
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Обезбеђење приступа парцели - Приступ до грађевинске парцеле за било који вид
изградње мора се обезбедити са јавног пута, директно са јавног пута за парцеле које имају излаз
на јавни пут или приступним путем на површини за остале намене који излази на јавни пут.
Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом
или са истим коловозним застором као и пут са којим се укршта, односно на који се прикључује
у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза
јавног пута. Минимална ширина приступног пута на површини за остале намене је:
-

за индивидуалну стамбену изградњу 5.0 метара;
колско пешачке стазе 3.5 метара;
пешачке стазе 2.0 метара.

Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
("Службени гласник РС", број 22/2015).

8.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
8.2.1. ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ''
На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) издати су услови за потребе
израде Нацрта плана:
1.Постојеће стање електроенергетских објеката напонског нивоа 10 kV, каблови,
далеководи, далеководи 35 kV и ТС 10/0.4 kV и ТС 35/0,4 kV дато је у прилогу овог предмета.
Такоше су уцртане и оријентационе позиције планираних ТС 10/0.4 kV, њима припадајућих
кабловских водова 10 kV, као и далековода 10 kV.
2.Будуће ТС 10/0.4 kV требало би планирати као типске монтажно бетонске,
грађевински део предвиђен на инсталисану снагу 1х1000(630) kVА или као типске стубне за
инсталисану снагу 250-400 kVА.
Посебни услови за ТС 10/0.4 kVА:
Све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током целог века
експлоатације (трајно).
Потребни габарити монтажно бетонских ТС су 6х6 m,
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Током изградње ТС неопходно је потребно да око целе ТС, а због постављања уземљивача,
буде слободан појас ширине 2,5 m.
За потребе стубних ТС потребан је простор за радно уземљење на удаљености на 20 m, од
ТС (троугластог облика, страница 10 х 10 х 10 m).
Пожељно је да се по завршетку изградње ТС и уземљивача асфалтира око целе ТС појас
ширине 1,5 m.
Све ТС морају поседовати поље јавне расвете.
3.Прикључење нових монтажно бетонских ТС 10/0.4 kV предвидети енергетским
кабловима 10 kV пресека 3х150 mm2. Прикључење нових стубних ТС 10/0.4 kV предвидети
далеководима 10 kV са проводником минималног пресека AIFe 3х50 mm2 на бетонским
стубовима.
4.Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од
крајњег фазног проводника, има следеће ширине:
1.) За напонски ниво 1 kV до 35 kV
o за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
o за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско
подручје 3 метра;
o за самоносеће кабловске снопове 1 метар;
2.) За напонски ниво 35 kV , 15 метара;
3.) За напонски ниво до 110 kV, укључујући и 110 kV 25 метара;
Објекти планирани за изградњу у зони постојећих ДВ МОРАЈУ имати посебно
одређене услове изградње и прикључења на електроенергетску мрежу (дате Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од
1 kV до 400 kV (“Сл.лист СФРЈ” бр. 65/88 и “Сл.лист СРЈ” бр. 18/92) и Законом о енергетици
донетог децембра 2014. године). Под тим се подразумева да ће при изградњи објекта бити
неопходно да се испоштују прописана растојања од најближих проводника. У супротном би
постојеће ДВ требало или извести или каблирати, а прикључак оваквих објеката би требало
извести подземним кабловима.
5.Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице
армиранобетонског канала, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV износи 1
метар.
6.Трасе за каблове 0,4 kV и каблове јавног осветљења биће одређивање кроз
појединачна одобрења за прикључење и кроз услове за изградњу објеката појединачних
потрошача, а према динамици њихових потреба. Доминантан вид прикључака требало би да
буде надземни, уз коришћење самоносивог кабловског снопа. За оне потрошаче који захтевају
већу снагу, ЕД Краљево ће издавати посебне услове који би требало да буду у складу са
могућностима електроенергетске мреже.
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7.Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа
за изградњу објекта.
8.Објекте градити на прописном одстојању од постојећих ел.енергетских објеката
испоручиоца.
Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор
је дужан да ЕД Краљево поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање
ел.енергетских објеката на прописом утврђено одстојање.
8.2.2. ЈП ''ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ''
На основу вашег захтева број 1125/3 од 10.03.2016. године, који је код нас заведен дана
15.03.2016. године под бројем ТЕХ-96, и достављене документације (планирана намена
површина са границама Плана) у дигиталном облику, обавештавамо вас о следећем:
◦ Како је, према послатој документацији, видљиво да у обухвату у близини
обухвата предметног Плана генералне регулације нама објеката који су у
власништву ЈП “Електромонтажа Србије” нема посебних услова за потребе
израде Плана генералне регулације “Тавник”.
◦ Према Плану развоја преносног система за период од 2015. године до 2024.
године и плану Инвестиција, у обухвату и у непосредној близини обухвата
предметног Плана генералне регулације није планирана изградња
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву ЈП
“Електромонгажа Србије”.
Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до
промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан
да тражи обнову важности истих.
8.3. ВОДОВОДНА, КАНАЛИЗАЦИОНА И АТМОСФЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА
8.3.1. Водоводна мрежа:
У разматраном делу насеља не постоји водоводни систем која је у
надлежности ЈКП-а “Водовод” Краљево
У насељу постоји изграђен један већи јавни локални водоводни систем, који се
водом снабдева из копаног бунара, а састоји се још од два резервоара са око 8000 метара
водоводне мреже. На овај систем је прикључено око 250 становника. Остали становници се
снабдевају водом из 5 мањих заједничких водовода и индивидуално копаних бунара и мањих
каптажа.
ЈКП “Водовод” Краљево тренутно ради на изради пројектне документације за
изградњу потисног вода од бунара до резервоара, у дужини од око 4000 метара.
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8.3.2. Фекална канализациона мрежа:
У разматраном делу насеља не постоји водоводни систем која је у
надлежности ЈКП-а “Водовод” Краљево
Нема организованог одвођења отпадних вода. Отпадне воде се углавном одводе у
септичке јаме и / или се разливају површински по терену.
Сходно решењу које је дато у “Стратегији одвођења и третмана отпадних вода општине
Краљево”, МЗ Тавник спада у подсистем 5, коме још припадају насеља: Лађевци, Милочај,
Обрва и Цветке. За сва поменута насеља планирана је изградња заједничког постројења за
третман отпадних вода и то у зони моста на путу Краљево-Чачак у атару Милочаја.
Предвиђени капацитет будућег постројења за третман отпадних вода је око 5.500
ЕС.
Предложена је изградња компактног ПТОВ са технологијом заснованом на
процесу продужене аерације. Поступак би требао да обухвата примарно и секундарно
пречишћавање. Након пречишћавања вода би се уливала у реку Западну Мораву.
8.3.3. Атмосферска канализациона мрежа:
У разматраном делу насеља не постоји водоводни систем која је у
надлежности ЈКП-а “Водовод” Краљево
За разматрано подручје најпре је потребно урадити анализу стања постојећих отворених
и затворених канала за атмосферске воде и дати предлог мера за њихову евентуалну санацију
уколико је потребно. За део насељене урбанистичке зоне у којој не постоји изграђена
атмосферска канализација потребно је урадити пројектну документацију одвођења
атмосферских вода отвореним и затвореним системом канала. На местима изливања
атмосферске канализације у реципијенте, потребно је пројектовати уливне грађевине и узводну
и низводну регулцију потока на месту изливања.
8.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА


ИНФРАСТРУКТУРА

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' , ИЈ КРАЉЕВО
1.Постојеће стање ТК инфраструктуре
Телекомуникациону инстрафаструктуру на подручју израде планског документа

чине:


мултисервисни чворови:
MSAN Тавник,
 Подземна телекомуникациона (ТК) мрежа коју чине:
- Оптички каблови у заштитној цеви Ø40 мм, постављеној у ров дубине 1.0 и 1.2 м
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- Примарна бакарна мрежа. Каблови су положени у ров дубине 1.0 и 0.8 м. На прелазима преко
путева кабл је у заштитној PVC или PEHD цеви Ø110 мм
Надземна секундарна мрежа је са самоносивим кабловима постављеним на бетонским или
дрвеним стубовима.
2.Будући развој ТК инфраструктуре
Телеком Србија, ИЈ Краљево у наредном периоду планира мање инвестиционе
активности на овом подручју.
У плану су:
 Постављање нових мултисервисних чворова у циљу децентрализације мреже:
minilPAN Тавник Центар
minilPAN Тавник Вољавча
minilPAN Тавник Стара школа
 Мањи захвати на полагању ТК каблова у новоформираним улицама или тамо где сада не
постоје. Динамика ће бити у складу са потребама корисника.


Постављање неколико нових мултисервисних чворова (mlPAN) са њиховим повезивањем
на надређене ТК центре оптичким кабловима техником удувавања у постојеће ПЕ цеви.
То ће омогућити смањење дужине претплатничке петље и повећање брзине протока
широкопојасних сервиса. Метални орман у вертикалном положају са mlPAN се поставља
на самостојећа бетонска постоља. Потребан простор је око 1 м2 и прикључак на
нисконапонску електродистрибутивну мрежу.
3.Технички услови

Израда Концепта плана и његово привођење намени, када су у питању
телекомуникације мора обезбедити:
а.Заштиту постојећих подземних каблова и надземне мреже:




У фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других
инфраструктурних објеката које неће угрозити телекомуникационе објекте.
У случајевима када то није могуће избећи, предвидети измештање телекомуникационих
објеката или посебне мере заштите.
У фази пре почетка радова на другим објектима у зони постојеће телекомуникационе
инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја на терену микролокацирањем на
основу геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем и , по потреби, измештање
пре почетка радова.

б.Услове да се приликом реконструкције саобраћајница изврши реконстуркција
постојеће или изградња нове кабловске мреже где већ постоји кабл положен директно у земљу
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или је потребно полагање новог кабла. Посебно је значајно полагање PVC или PEHD цеви Ø110
мм за прелазе ТК кабла на другу страну саобраћајнице. Тамо где постоје каблови максимално ће
се користити постојеће трасе за полагање нових каблова. Нове трасе ће се заузимати само у
изузетним случајевима.
8.4.2. ''ТЕЛЕНОР''
На предметном простору не постоје оптички каблови у власништву Теленор-а.
Када су у питању будуће оптичке деонице, пошто у новом развојном плану мреже
нису прецизно дефинисане микролокације телекомуникационих објеката пре свега из правних
разлога, податке будућим оптичким трасама чија је намена повезивање постојећих и/или
будућих локација телекомуникационих објеката ће бити достављени у даљим фазама наше
сарадње.
У Прилогу 1 је дата табела са подацима о постојећим телекомуникационим
објектима Теленор-а на подручју Плана генералне регулације “Тавник”.
У Прилогу 2 је дата табела са подација о преферентним зонама изградње нових
телекомуникационих објекта Теленор-а на подручју Плана генералне регулације “Тавник”.
У Прилогу 3 дат је списак постојећих радио-релејних веза чији се коридори у
потпуности или делимично простиру преко подручја Плана генералне регулације “Тавник”.
Прилог 1: Подаци о постојећим телекомуникационим објектима Теленор-а на
подручју Плана генералне регулације “Тавник”.
Р.бр.
1

Постојеће локације

Источна географска
дужина

Северна географска
ширина

Зуцовића Брдо

20°36'57.08”

43°51'9.77”

Прилог 2: Подаци о преферентним зонама изградње нових телекомуникационих
објеката Теленор-а на подручју Плана генералне регулације “Тавник”.
Р.б
р

Планиране локације

Источна
географска
дужина

Северна
географска
ширина

Пречник
преферентне
зоне (м)

Висина
стубова
(носача) у
односу на ниво
тла (м)

1

Локација 1

20°36'13.47”

43°50'46.69”

200

30-35
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2

Локација 2

20°36'0.97”

43°50'26.27”

200

30-35

3

Локација 3

20°35'38.73”

43°49'57.35”

200

30-35

4

Локација 4

20°35'22.10”

43°49'43.10”

200

30-35

5

Локација 5

20°35'25.26”

43°49'55.00”

200

30-35

6

Локација 6

20°35'12.33”

43°50'17.73”

200

30-35

7

Локација 7

20°34'31.60”

43°50'27.81”

200

30-35

У поменутим преферентним зонама и на преферентним локацијама је планирана
изградња објеката телекомуникационе инфраструктуре за системе ГСМ и УМТС јавне мобилне
телефоније као и за остале телекомуникационе системе који технолошки наслеђују ГСМ и
УМТС систем. Под телекомуникационом инфраструктуром се у овом случају подразумевају
телекомуникациони објектни базних радио-станица и радио- релејних станица, са припадајућим
антенским системима, стубовима или носачима на зградама за монтажи антена, контејнери или
просторије за смештај опреме, као и удређаји за напајање опреме са прикључењем на енергетску
мрежу.
р.бр

1

Локација

Координа РР веза Координа
те
према те
локацији

Зуцовића брдо 4856520
7469550
2

Милочај

4849282

Чачак 2

Статус Дужина Азимут Фреквенциј
РР везе деонице главног а
(ГХз)
снопа (°)

4863140
7451350

постојећ
а

19.37

289.7

15

Зуцовић 4856520
а брдо
7469550

постојећ
а

7.49

344.9

23
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9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ И ИНСТИТУЦИЈА

9.1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Теренском проспекцијом у оквиру плана утврђено је постојање следећих локација од интереса
за заштиту културног наслеђа:






археолошки локалитет Бубан;
археолошки локалитет Џиновско гробље;
археолошки локалитет Цигански гробови;
кућа народног градитељства породице Кнежевић;
стара школа у Тавнику.



За све радове на наведеним локацијама и у њиховој непосредној околини неопходно је
прибавити услове надлежног завода.
Уколико се при земљаним радовима у обухвату Плана наише на археолошки материјал
Извођач/Инвеститор је дужан да обустави радове и обавести надлежну службу заштите;
Извођач је дужан да предузме мере заштите како локалитет не би био уништен и
оштећен;
Трошкове ископавања и конверзације откривеног материјала сноси Инвеститор;
Археолог завода има права да након увида у археолошки материјал пропише праћење
земљаних радова или пропише заштитна архелошка истраживања
остали услови су дати Решењем Завода за заштиту споменика културе Краљево,
Установа културе од националног значаја бр.412/3 од дана: 24.05.2016.године.







9.2. Завод за заштиту природе Србије

1.Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је
спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже
нити у простору евидентираног природног добра. Сходно томе, издају се следећи услови
заштите природе:
◦ Усагласити планиране намене површина са капацитетом простора
(комунална и саобраћајна инфраструтура) разрешавање конфликтних
интереса и развојних проблема;
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◦ Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама
одређеним планом ширег подручја;
◦ Не планирати изградњу објеката који могу на било који начин угрозити
околину, односно који користе токсичне и опасне материје, производе
буку, прашину и неугодне мирисе, а ради обезбеђења заштите ваздуха, воде
и земљишта;
◦ Применити важећа општа правила и услове парцелације, регулације и
изградње којима се одређују величина, облик, површина и начин уређења
грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије, одређивање
положаја, висине и спољног изгледа објеката и друга правила изградње;
◦ Изградњу комуналне инфраструктуре урадити на основу надлежних
комуланих организација;
◦ Груписати компатибилне садржаје и активности. Раздвојити функције, зоне
и објекте који се мођусобно угрожавају, одређивањем неопходних
заштитиних растојања.
◦ Комплекс индустрије и пословања:
- нису дозвољене делатности које могу угрозити функцију становања
- евакуацију и пречишћавање отпадних вода вршити преко канализационог система са
колектором за пречишћавање отпадних вода;
- формирати заштите појасеве од вишередног и вишесправног зеленила у контактним зонама са
становањем и пољопривредним површинама;
 све манипулативне површине морају бити асфалтиране, а слободне озелењене;
◦ Комплекс бензинске станице:
- извршити адекватан извор резервоара за складиштење течног горива и сигурносне опреме у
циљу максималне заштите земљишта и подземних вода;
- зауљене атмосферке воде са манипулативних површина морају се посебно каналисати,
спровести кроз таложник механичке нечистоће и сепаратом уља и бензина;
- успоставити ефикасан систем мониторинга и контроле процеса рада на станици за снабдевање
горивом у циљу повећања еколошке сигурности;
◦ Предвидети максимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих
примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала);
◦ Припабити сагласност надлежних институција за извођење радова који
изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како
би се уклањање вегетације свело на најмању меру;
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◦ Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних
површина. Уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети и
локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки
грађевински и остали материјал настао предметним радовима;
◦ Предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на
одговарајућим бетонским површинама;
◦ Предвидети све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу
обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;
◦ Одмах прекинути радове и обавестити Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, ако се у току радова наиђе на природне добро
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-ветрографског
порекла.
2.Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе
и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3.За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне
документације, потребно је поднети нови захтев.
4.Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог
решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе
захтев за издавање новог решења.
5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у
складу са чланом 3. тачка бр.6. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за
издавање акта о условима заштите природе (“Службени гласник РС”, бр. 73/2011 и 106/2013).
Израда Плана генералне регулације “Тавник”, може се реализовати под условима
дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће угрозити основне природне вредности
подручја.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решењем Завода за заштиту природе
бр.020-545/2 од дана: 06.04.2016.године.
9.3. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Ови услови морају бити обезбеђени за ссваки објекат који подлеже санитарном
надзору:
1.Објекат се налази на простору:
▪ који омогућава повезивање објекта са спољним саобраћајницама;
▪ на којем објекат неће бити изложен природним штетним утицајима околине, као
ни другим штетним утицајима који потичу од објеката из непосредног окружења;
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▪ који поседује довољну површину потребну за изградњу објекта и уређење његовог
непосредног окружења, односно површину која одговара намени и капацитету
објекта, као и броју и величини пратећих објеката који су у саставу главног
објекта;
▪ који омогућава прикључење објекта на постојеће мреже комуналне
инфраструктуре или који омогућава да се на други начин обезбеди редовно
снабдевање објекта електричном енергијом и континуирано снабдевање
хигијенски исправном водом за пиће, као и одвод отпадних вода и уклањање
чврстих и дригих отпадних материја на хигијенски начин (Објекат се прикључује
на постојећу канализациону мрежу или непропусну септичку јаму одговарајућег
капацитета, у складу са законом. Место септичке јаме одређује се на начин којим
се спречава штетан утицај исте на хигијенско стање на објекту, хигијенско стање
његовог непосредног окружења и омогућава несметан приступ јами ради
пражњења и чишћења).
2.Објекат не не може налазити:
▪ на местима на којима конфигурација земљишта и карактеристике терена (ниво
подземних вода, плавност терена, ружа ветроа и сл.) могу штетно утицати на
хигијенско стање у објекту;
▪ поред неуређених депонија, нехигијенских отоврених канала, несанираних
септичких јама, као ни у близини других објеката који својим утицајем
(испуштањем штетних материја, отпадних вода, гасова, паре, дима, прашине и др.)
могу штетно утицати на хигијенске услове у објекту;
▪ на местима на којима би, због делатности која се у објекту обавља, могао штетно
утицати на постојеће објекте у околини.
9.3.1. Водни објекти
Водни објекти за коришћење вода су објекти за снабдевање водом за пиће и
санитарно-хигијенске потребе – водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала,
језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрани цевоводи и
резервоари са уређајима који им припадају.
Водни објекат за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и
његово непосредно окружење морају испуњавати посебне санитано-хигијенске услове у циљу
спречавања и сузбијања путева преношења заразних болести водом.
Водни објекти се обезбеђују зонама санитарне заштите (шира, ужа и зона
непосредне заштите), које се уносе у план управљања водама, просторни (просторни план
јединице локалне самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план. Зоне санитарне
заштите представљају заштићену област и одређују се у складу са хидролошким,
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хидрогелошким и другим својствима земљишта, врстом изворишта и његовог окружења,
капацитетом изворишта и другим чиниоцима који утичу на издашност изворишта, а одржавају
на начин којим се не угрожава здравствена исправност воде на изворишту.
Изградња и одржавање водних објеката се врши у складу са Законом о водама
(“Сл.гласник РС”,бр. 30/2010) и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања (“Сл.гласник РС” бр. 92/08).
9.3.2. Објекти културе, физичке културе, спорта и рекреације
Објекти културе су пратећи садржаји насеља. За објекте физичке културе, спорта
и рекреације обезбеђују се посебне површине и издвојене од насеља са специјалним условима.
Правилником о ближим условима за обављање делатности у области физичке
културе (“Сл.гласник СРС”, бр. 2/84 и 28/89) и Правилником о условима за обављање спортских
активности и делатности (“Сл.гланик РС”, бр. 30/99) прописани су ближи услови за наведене
објекте.
9.3.3. Васпитно-образовна делатност
Школски и предшколски објекти се лоцирају у стамбеним зонама, у близини
саобраћајница, заштићени од буке и аерозагађења. Локација треба да има довољно простора за
изградњу пратећих садржаја, као што су дечја игралишта, спортски терени и др. Објекти морају
бити снабдевени довољном количином хигијенски исправне воде за пиће и хигијенским
уклањањем отпадних вода. Наведена област је регулисана Правилником о ближим условима за
почетак рада и обављање делатности установа за децу (“Сл.гласник РС”, бр. 50/94) и
Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставник средстава за основну
школу (“Сл.гласник РС”, бр. 4/90).
9.3.4. Објекти за производњу и промет животних намирница и предмета опште употребе
(ПОУ)
Лоцирање објеката детерминисано је општим санитарним условима.
Ближи услови за ове објекте регулисани су следећим прописима: Законом о
безбедности храни (“Сл.гланик РС”, бр. 41/09), Законом о здравственом надзору над животним
намирницама и ПОУ (“Сл.гласник СРС”, бр. 48/77, 24/85, 29/88, 6/89, 44/91, 53/93 и РС бр. 67/96
и 48/94); Правилником о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља
производња и промет животних намирница и ПОУ (“Сл.гласник РС”, бр. 6/97 и 52/97) и
Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршења услуга у
промету робе која се продаје ван пословних просторија (“Сл.гласник РС”, бр. 47/96).
Пијаце или тржнице, било да су отвореног или затвореног типа, лоцирају се у
стамбеној зони насеља, или у близини, са обезбеђеним прилазима за возило за снебдевање и
потрошаче. Простор треба да је поплочан, уз довољан број канализационих отвора, а чесме се
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постављају на тржном простору. Пропис који ово регулише је Правилник о ближим условима
који обезбеђују хигијенско поступање са животним намирницама и могћност здравственог
надзора над прометом ван просторија одређених за продају (“Сл.гласник РС”, бр. 25/76).
9.3.5. Угоститељски објекти
Правилником о условима и начин обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима
за уређење и опремање угоститељских објеката (“Сл.гласник РС”, бр. 48/2012), прописују се
услови и начин обављања угоститељске делатности, начин пружања угоститељских услуга,
разврставање угоститељских објеката у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се
претежно пружају у угоститељском објекту и ван угоститељског објекта, у покретном објекту, у
домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
Н А П О М Е Н А:
На основу члана 17. Закона о санитарном надзору (“Сл.гласник РС”, број 125/2004), у поступку
изградње и реконструкције објеката у којима ће се обављати делатност:
▪ снабдевања становништва водом за пиће
▪ производње животних намирница путем индустријских постројења, и
▪ здравствена делатност
прописана је обавеза претходног прибављања санитарне сагласности на идејни пројекат, а
затим и прибављање санитарне сагласности за коришћење објекта, пре почетка обављања
делатности.
9.4. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА -СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

Услови у погледу потребних мера заштите од пожара, :


објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл.гласник
СРС”, бр. 111/09 и 20/15),
◦ објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима (“Сл.гласник РС”, бр. 54/15),
◦ применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих
објеката од пожара (“Сл. Лист СФРЈ”, бр. 7/84 и “Сл. Гласник РС”, бр.86/2011).
◦ Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
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платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Сл.лист
СРЈ”, бр. 8/95).
◦ предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (“Сл. Лист СФРЈ”, бр.
30/91),
◦ објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона (“Сл. Лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 и 28/95)
и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (“Сл.лист СРЈ”, бр. 11/96),
◦ уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају
бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 87/93),
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућих трафо станица (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 13/87) и Правилником о изменама и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафо станица (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 37/95)
◦ применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од
пожара и експлозија (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 24/87),
◦ објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за лифтове и електрични погон за вертикални превоз лица и терета (“Сл.лист СФРЈ”,
бр. 16/86 и 28/89),
◦ системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о
техничким нормативима за вентилацију и климатизацију (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 87/93),
◦ реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТР 21 : 2003,
◦ обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне
таванице, челичних елемената...) сходно СРПС U.J1 240,
◦ предвидети употребу материјала и преме за коју се могу обезбедити извештаји и
атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених
институција за издавање атеста,
◦ применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 21/90),
◦ уколико се предвиђа изградња гараже исту реализовати у складу са правилником о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија (“Сл.лист СЦГ”, бр. 31/2005),
◦ реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Сл.лист СФРЈ”, бр.
10/90), уз претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно
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регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 6. и 7.
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл.гласник РС”,
бр. 54/15), Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара
(“Сл.лист СРЈ”, бр. 20/92), и Одлуке Скупштине општине Краљево о условима и
техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (“Сл.лист СО
Краљево бр. 04/85 од 17.05.1985. године”) и Правилником о техничким нормативима
за унутрашње гасне инсталације (“Сл.лист СРЈ”, бр. 20/92 и 33/92),
◦ уколико се предвиђа фазна изградња објекта обезбедити да свака фаза представља
техно економску целину.
НАПОМЕНА: С обзиром на недовољан број улазних параметара, осим ових
услова потребно је доставити на сагласност Главне пројекте за изградњу објеката ради провере
примењености изнетих захтева.
9.5. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ-УПРАВА
ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
На основу услова Министарства одбране- Сектора за материјалне ресурсе- Управе за
инфраструктуру у оквиру ПГР ''Тавник'' обухваћени су делови војних комплекса и заштитних
зона. Називи, положаји и величине заштитних зона око војних комплекса дати су прилозима
услова који су строго поверљиви и саставни део документације Плана.
НАПОМЕНА: За изградњу објеката потребно је доставити на сагласност Главне пројекте
Министарству одбране и сагласност Директората за цивилно ваздухопловство, ради провере
примењености изнетих захтева.
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10. ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуком о изради ПГР ''Тавник'', дато је да Дирекција за планирање и изградњу
«Краљево» из Краљева у обавези да припреми материјал (концептуални оквир планирања) за
Рани јавни увид Урбанистичког Плана , а Нацрт Плана у року од 12 месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке, у границама описаним у члану 2. Одлуке о приступању изради ПГР
''ТАВНИК''. Према члану 10. Одлуке о изради ПГР је потребна израда Стратешке процене
утицаја на животну средину за наведени План.
Саставни део Одлуке о изради Плана у члану 10. одлуке је обавезна израда стратешке
процене утицаја на животну средину (број 011-90/2015-III дана 10. јула 2015. године).
На основу чланова 25,26 и 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09 и 81/09- исправка 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и
132/2014 и 145/2014), члана 20.тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 26 став 1. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљево'', број
4/08), као и Правилника о садржини, начину и поступку израде планске документације (''Сл.
Гласник РС'' бр.64/2015 ) , Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу( ''СЛ.гласник РС'', бр.22/2015 од 28.02.2015.године) и Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (135/2004 и 88/2010).
Саставни део ПГР ''Тавник'' је Стратешка процена утицаја на животну средину која је
поверена
Предузећу за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг
''Урбанпројект'' а.д. -из Чачка.
10.1. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
10.1.1.

Заштита вода

Заштита површинских и подземних вода спроводи се у складу са циљевима заштите животне
средине, односно у циљу:





очувања живота и здравља људи;
смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода река и потока;
обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене;
заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне
средине.
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10.1.2. Опште мере управљања квалитетом вода
Водни ресурси обухватају обавезу да се на подручју Просторног плана Краљево 2020., у
складу са законском регулативом:








успостави интегрално управљање водама, водним објектима и водним земљиштем;
обезбеди добар еколошки статус површинских вода, квалитет структуре и
функционисања акватичних екосистема површинских вода;
спречи директно и индиректно загађивање (уношење супстанци или топлоте воду или
земљу које могу бити штетне по људско здравље, квалитет акватичних екосистема,
приобалних екосистема);
обезбеди минимални одрживи проток низводно од водозахвата за опстанак и развој
низводних биоценоза и задовољавање потреба низводних корисника;
спречава погоршање стања;
обезбеди заштита, унапређење и обнављање свих површинских вода у циљу остваривања
доброг статуса површинских и подземних вода.

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама
и активностима којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује, преко
мера забране, превенције, мера заштите, контроле и мониторинга.
10.1.3. Опште смернице заштите вода:












водоснабдевање квалитетном водом за пиће за све становнике на територији плана
''Тавник''
стално проширење канализационе мреже и повезивање свих насеља на канализациону
мрежу, нарочито на местима где се налазе кланице, месаре, фабрике за различиту
производњу;
канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за одвођење
атмосферских вода (у току је израда ПДР фекалне канализације отпадних вода насеља
''Тавник'');
обавезна је изградња централног постројења за третман комуналних отпадних вода;
обавезна издрадња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних вода;
за зоне и целине и за које ће се радити урбанистички планови нижег реда, као обавезну
меру превенције, планирати канализациону мрежу са постројењима (уређајима) за
пречишћавање отпадних вода меродавног капацитета - као независан систем са
постројењем за пречишћавање отпадних вода или заједнички за више насеља;
дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме у насељима и деловима насеља,
као прелазно решење до изградње канализационе мреже;
заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа;
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регулацију мањих водотока, посебно оних који се налазе у зонама делимично очуваних
екосистема, треба обављати по принципима „натуралне регулације”- избацивање
минералног и органског ђубрива, која подразумева што мању употребу грубих
вештачких интервенција (кинетирања корита, облагања целог попречног профила
каменом и бетоном итд.) како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно
приобаље;
 при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, примерити и
урбаним, естетским и другим условима који оплемењују животну средину;
10.1.4. Опште мере заштите површинских и подземних вода
Мере забране у циљу очувања и заштите квалитета водa:















забрањено је упуштање (уношење) свих врста отпадних вода које садрже хазардне и
загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије, а које могу
довести до погоршања тренутног стања свих површинских и подземних вода;
забрањено је испуштање (упуштање) свих отпадних вода у стајаће воде, ако је та вода у
контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког
или хемијског статуса стајаће воде;
забрањено је испуштање (упуштање) са обале или приобаља било каквих загађујућих
супстанци које директно или индиректно могу доспети у воду свих водотокoва;
забрањена је неконтролисана експлоатација шљунка из водотокова;
забрањено је испуштање прекомерно термички загађене воде из уређаја, постројења,
технологија и објеката;
забрањено је коришћење минералног и органског ђубрива или средстава за заштиту биља
у обалном појасу ширине до 5m свих водотокова;
забрањено је испуштање у јавну (насељску) канализацију свих отпадних вода које садрже
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на
могућност пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони
систем и постројење за пречишћавање вода, које могу негативно утицати на здравље
лица која одржавају канализациони систем;
забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама;
забрањено је депоновање, просипање и остављање у зони форланда и у корита за велику
воду природних и вештачких водотока и језера, било каквих материјала који могу
загадити воде;
забрањено је прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на
водном земљишту.
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10.1.6. Мере заштите и коришћења подземних вода
Утврђивање и разврставање резерви подземних вода у категорије и класе, израда
елабората о резервама подземних вода, вођење евиденције о стању резерви подземних вода и
приказивање података геолошких истраживања, представља обавезу у циљу одрживог
коришћења природних ресурса. Коришћење подземних вода као природног ресурса, може се
остварити према:





условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања;
одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања;
елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода;
овери билансних резерви подземних вода;
1. Заштита земљишта

У циљу заштите животне средине, обавеза локалне самоуправе је да успостави систем
управљања земљиштем и заштиту на принципима:
 заштите функција земљишта;
 заустављање деградације земљишта;
 обнављање деградираних земљишта;
 интеграције у друге секторске политике.
Систем праћења квалитета земљишта - систем заштите земљишног простора и његово одрживо
коришћење остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта, који обухвата:
 праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта,
 спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и
деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су
узроковани људским активностима;
10.1.7. Опште мере заштите земљишта обухватају следеће обавезе:
 надлежни орган не може издати одобрење за коришћење природних ресурса или добара
без сагласности на пројекат који садржи мере заштите и санације животне средине;
 сагласност, којом се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења природних
ресурса и добара и заштите животне средине у току и после престанка обављања
активности даје ресорно Министарство;
 Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације:
 обавезно је детаљно истраживање сеизмичности тла приликом израде детаљних
урбанистичких планова;
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 обавезно је планирање и спровђење превентивних мера заштите приликом коришћeња
земљишта за оне делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције
земљишта;
 носилац пројеката/оператер (или други облици својине), при свакој промени власништва,
је у обавези да спроводе процену стања животне средине и одређивање одговорности за
загађење животне средине, као и намирење дугова (терета) претходног власника за
извршено загађивање и/или штету нанету животној средини;
 носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о стању
земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала
потенцијално загађујућа активност;
 носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач је одговоран за загађивање животне
средине и у случају ликвидације или стечаја предузећа или других правних лица, у
складу са Законом;
 носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник,
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења
животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по животну
средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини;
 носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради Извештај о
стању земљишта;
 Извештај о стању земљишта мора бити издат од стране стручне организације,
акредитоване за узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025
стандарду;
 Извештај о стању земљишта мора да садржи историјску основу локације, која је доступна
из службених евиденција, хемијске анализе за одређивање концентрације опасних
материја у земљишту, ограничене у првом реду на материје које су повезане са
активношћу на локацији, а које могу довести до контаминације, нивое концентрација
опасних материја које имају утицај на стварање значајаног ризика по људско здравље и
животну средину, ниво контаминације радионуклидима;
 носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да изврши
ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима
санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност;
 програм ремедијације мора садржати: идентификацију контаминираног подручја, начин
уклањања опасних материја са контаминиране локације (деконтаминација), начин
спречавања ширења материја опасних по животну средину у дужем периоду, утврђен
програм мониторинга медијума животне средине, ограничавање коришћења загађене
локације (рок);
 за локацију за коју је потребно извршити ремедијацију, потребно је детаљно
истраживање и успостављање мониторинга до завршетка ремедијације;
 пројекат ремедијације и ремедијационог поступка, у складу са врстом и типом загађења,
мора садржати: поређења могућих варијантних решења у погледу ремедијационог
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поступка и разлога за избор најповољнијег, опис планираних активности у погледу
ремедијацијаног поступка (физички, хемијски, биолошки третман или комбинација ових
поступака), односно њихове технолошке и друге карактеристике, приказ врста и
потребне количине енергије и енергерната, воде, сировина, потребног материјала за
реализацију пројекта, методологије третирања свих врста отпадних материја из
ремедијационог поступка (прерада, рециклажа, одлагање), приказ утицаја на животну
средину изабраног пројектног ремедијацијаног поступка.
Граничне вредности - одређивање нивоа концентрација опасних и штетних материја у
земљишту врши се према SRPS стандардним методама или стандардним методама EU, USA или
Русије. Референтне и интервентне вредности концентрација опасних и штетних материја у
земљишту и подземној води прописане су у складу са холандским стандардим (циљне и
интервентне вредности за ремедијацију).
10.1.8. . Заштита и унапређење природе, природних добара и предела
Заштита природе обухвата:





заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности,
одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима,
унапређење стања нарушених делова природе,
усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова и
пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса,
 дугорочно очување природних екосистема, природних предела и природне равнотеже.
10.1.9. Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана:









Забрањене су све радње и активности које могу изменити изглед или довести у питање
даљи биолошки опстанак заштићених стабала – споменика природе;
обавезна је заштита структуре постојећих природних предела у складу са условима
станишта и трајно одржавање њихових функција, смањење и спречавање штетних
утицаја;
обавезно је очување и унапређење природног и вештачког вегетацијског покривача у
урбаном центру;
обавезна је заштита и очување вегетације у рубном делу урбаног центра, у циљу
ублажавања екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова;
подизање зелених површина унутар градског центра и у оквиру осталих намена
(паркови, скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења концентрације штетних гасова у
ваздуху и побољшљња општих микроклиматских услова;
обавезно је планско организовање риболова и риболовног туризма;
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обавезне су мере за спречавање свих радњи и поступака који утичу на нарушавање
повољног стања популације дивљих врста, уништења њиховог станишта, легла, гнезда и
нарушавање њиховог животног циклуса;
реализација грађевинског подручја насеља, грађевинског земљишта ван грађевинског
подручја, инфраструктурних коридора, прилагодити природним структурама и
условима, тако да утицај на предеоне карактеристике буде што мањи;
све природне пределе заштити у њиховој разноврсности, јединствености, лепоти и
значају за доживљај и рекреацију становништва;
обавезне су мере еколошке компензације у циљу ублажавања штетних последица на
природу (мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета или
комбинацију мера).
10.1.10. Заштита и унапређење предела












Заштита простора и животне средине, просторно уређење и развој општине, мора бити
засновано на заштити природних предела и екосистема и рационалном коришћењу свих
природних ресурса. У том погледу, основни циљ је обезбеђивање планираног развоја
заснованог на што мањем штетном деловању на природу, чиме ће се и степен деградације
спречити или ублажити, што представља услов за очување еколошке равнотеже, укупног
еколошког капацитета и предеоних вредности анализираног простора. Управљање
пределом на еколошким и принципима одрживог развоја представља услов за очување
његове разноврсности и вредности:
интегрално планирање и селективно усмеравање развоја, усклађено са карактером
предела и специфичним карактеристикама физичке структуре насеља, уз минимизирање
негативних и стимулисање позитивних утицаја новог развоја на карактер и диверзитет
предела;
промоција, заштитита и унапређење препознатих природних и културних вредности
предела, као и креирање нових;
рекултивација деградираних предела, у коридорима крупне инфраструктуре и
појединачним локацијама у радним и осталим зонама;
повезивање природних и културних вредности у простору.
Управљање пределом подразумева:
обавезну заштиту постојећих очуваних предела;
дозвољено креирање радикално нових карактеристика предела, заснованих на одрживом
коришћењу земљишта у комбинацији са новим идејама обликовања предела и физичких
структура, чиме се јача просторни и културни идентитет и јача основа за економски
просперитет заједнице увећањем атрактивности територије за туризам и инвестиције.
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10.1.11. Опште мере заштите животне средине:



обавезна је израда стратешке процене, у складу са критеријумима и донете одлуке о
изради стратешке процене утицаја за сваку еколошку целину;
Саставни део Одлуке о изради Плана у члану 10. одлуке је обавезна израда стратешке
процене утицаја на животну средину (број 011-90/2015-III дана 10. јула 2015. године).

Поштовањем овог Плана биће створени услови за заштиту животне средине, јер су њене
одреднице уграђене у све његове делове.
Непоходно је за све објекте, односно радове који могу угрозити животну средину
израдити елаборат о Анализи утицаја тог објекта на околину а у складу са Законом о заштити
животне средине (Сл. гласник РС бр. 66/91 ) и Правилником о анализи утицаја радова, односно
објеката на животну средину ( Сл. гласник РС бр. 61/92).
Услови заштите појединих области животне средине су дати и у поглављима о
водопривреди, саобраћају, изградњи насељских структура, озелењавању и пољопривреди.

10.2. ПОЈЕДИНАЧНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

За поједине сегменте природне и изграђене средине потребно је спровести следеће мере
заштите:
10.2.1. Заштита ваздуха
У анализи постојећег стања квалитета животне средине стоји да загађење ваздуха у Краљеву
највећим делом потиче из индустријских и комуналних извора као и из саобраћаја. У циљу
заштите ваздуха неопходно је спровести све донете одлуке Општине и предузећа које се односе
на заштиту ваздуха. Поред тога, предузети и следеће мере:






Спровести предвиђени програм топлификације и гасификације стамбених и радних
делова насеља
Подстицати употребу безоловног бензина.
Проширити контролу возила на техничком прегледу сагласно прописима о безбедности
саобраћаја и другим актима која се односе на мере за заштиту ваздуха од загађивања из
саобраћаја.
Дислокација транзитног друмског саобраћаја из центра, чиме ће се смањити емисија
гасова и прашине насталих радом мотора са унутрашњим сагоревањем, вибрације и буке.
У циљу бољег праћења стања ваздуха (имисија) неопходно је:

- направити "катастар" загађивача, односно свих извора штетних материја на територији града.
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- повећати број мерних места на којима се редовно мере тзв. "типични загађивачи" (таложне
материје. ЦО2, чађ).
- повремено мерити карактеристичне загађиваче из саобраћаја (угљен моноксид, оксиди азота,
формалдехид, олово) на локалитетима где је највећи промет (раскрснице) и повремено мерити
"специфичне загађиваче" из енергетских, индустријских или других производних објеката који
потенцијално угрожавају ваздух .
Предвидети максимално озелењавање слободних површина, како јавних, тако и на
окућницама индивидуалних зграда ради заштите од прашине, буке, неугодних мириса, итд.
првенствено сађењем дрвећа са крошњом.
За заштиту од издувних гасова, прашине и буке из саобраћаја, приликом пројектовања и
извођача саобраћајница предвидети заштитне дрвореде, евентуално и друге (чврсте) баријере.
Приликом изградње нових или модернизације (реконструкције) постојећих производних
погона који могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити прилагањем одговарајуће
документације о утицају грађења, употребе објекта или технологије рада на стање животне
средиие са мерама њене заштите и то пре опредељења за одређену локацију.
10.2.2. Заштита земљишта од загађивања
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од
загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште. Због тога
ће овде бити поменуте само неке специфичне мере које се односе претежно на заштиту
земљишта.
У циљу заштите од отпадака из индустрије и из комуналне средине битно је да се у
складу са одговарајућим општим и градским прописима затворе све "дивље" депоније чврстог
материјала (шута, песка, различитог индустријског отпада, кућног смећа и др.).
Лоцирањем отпада (одвојено за индустријски и комунални) водити рачуна и о зонама
санитарне заштите, а сваки контејнер мора да буде уређен по прописима о хигијенском
одлагању смећа.
Решавање одлагања и одношења комуналног отпада мора се планирати уз обавезну
рециклажу смећа. Евакуацију отпадака такође врши у складу са важећим прописима.
Заштита животне средине од угрожавања из осталих извора штетних утицаја обухвата:
- Заштиту од буке обезбедити одговарајућим распоредом стамбених, индустријских, зона
рекреације и одмора и саобраћајница сходно прописима с дозвољеним нивоима буке у насељу.
Да би се ово успешно спровело потребна су повремена мерења буке у најугроженијим деловима
града.
- Евидентирати све изворе јонизујућег зрачења на територији ПГР, редовно их контролисати и
обезбедити праћење радиоактивне контаминације животне средине.
- Уклонити радиоактивне громобране, сходно Одлуци Града Краљева.
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- Основна инжењерско-геолошка проблематика намеће потребу за применом различитих мера
побољшања услова у терену од којих су најважнији: побољшање носивости тла, извођење
различитих санационих захвата, у циљу регулисања одвођења и снижења нивоа подземних вода,
адекватно уређење терена, са одговарајућом инфраструктуром, као и прилагођавање планирања
даље градње постојећим природним условима терена. Ово захтева и извођење одговарајућих
детаљних инжењерскогеолошких истраживања терена.
Посебну пажњу посветити озелењавању насеља (реконструкцији постојећег зеленила и
његовој правилној дистрибуцији). Заштитно зеленило и зелене површине индустријских
комплекса, спорта и рекреације и паркова чиниће заједно са осталим категоријама зелених
површина фонд зеленила који ће, пре свега, имати доминантну заштитну функцију
(пречишћавање ваздуха, смањење екстремне температуре, заштита од ветра, гасова, прашине,
подземних вода, еолске ерозије, буке, вибрација, рекултивација деградираних површина).
Правилном дистрибуцијом насељског зеленила чију кичму представља зеленило реке, и
међусобним повезивањем у систем зеленила (преко линијског зеленила), постићи ће се и веза са
зеленилом ван изграђених површина.
10. 3. Заштита од елементерних непогода и других катастрофа

10.3.1. Мере заштите у случају земљотреса
Појачана сеизмичка активност на територији наше земље у последњих десетак
година указује на повећану угроженост од земљотреса.
На карти макросеизмичке рејонизације (Сеизмолошки завод СРС, 1970.), територија
насеља Путинци се налази у зони максимално могућег трусног померања тла од 8° МеркалиКанкани-Зиберове скале, што значи да при градњи објеката морају спроводити посебне
заштитно-сигурносне мере које су предвиђене за тај степен угрожености.
10.3.2. Мере заштите од ветра, снега, леда и града
Снажни ветрови и олује могу да поруше објекте, поломе дрвеће, покидају инсталације и
посредно изазову пожаре, зими да направе непроходне сметове. Заштита у урбанистичкограђевинском смислу односи се на планирање положаја објеката у односу на ветар, планирање
и подизање зелених заштитних појасева и пројектовање и извођење објеката отпорних на
утицаје ветра.
Веће и дуже снежне падавине, као и лед такође могу да угрозе објекте, инсталације и
саобраћај. Осим грађевинских, урбанистичке мере заштите у овом случају односе се на
обезбеђење заштитног зеленила и техничких елемената за заштиту од наноса , могућност лаког
успостављања проходности, док ће се блажим падовима ублажити утицај поледице.
Утицај града предупредиће се техничким средствима (противградна заштита), као и употребом
одговарајућих материјала за изградњу објеката.
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10.3.3. Мере заштите од киша и поплава
Превелике и прејаке кише могу да оштете објекте и инсталације, угрозе саобраћај и
поплаве терен и комуникације. То се може предупредити или смањити на најмању могућу
меру извођењем саобраћајница и атмосферске канализације с прописним техничким
карактеристикама.
10.3.4. Мере заштите од експлозија и пожара
Услови у погледу потребних мера заштите од пожара:
◦ објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл.гласник
СРС”, бр. 111/09 и 20/15),
◦ објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима (“Сл.гласник РС”, бр. 54/15),
◦ применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих
објеката од пожара (“Сл. Лист СФРЈ”, бр. 7/84 и “Сл. Гласник РС”, бр.86/2011).
◦ Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Сл.лист
СРЈ”, бр. 8/95).
◦ предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (“Сл. Лист СФРЈ”, бр.
30/91),
◦ објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона (“Сл. Лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 и 28/95)
и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (“Сл.лист СРЈ”, бр. 11/96),
◦ уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају
бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 87/93),
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућих трафо станица (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 13/87) и Правилником о изменама и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафо станица (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 37/95)
◦ применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од
пожара и експлозија (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 24/87),
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◦ објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за лифтове и електрични погон за вертикални превоз лица и терета (“Сл.лист СФРЈ”,
бр. 16/86 и 28/89),
◦ системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о
техничким нормативима за вентилацију и климатизацију (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 87/93),
◦ реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТР 21 : 2003,
◦ обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне
таванице, челичних елемената...) сходно СРПС U.J1 240,
◦ предвидети употребу материјала и преме за коју се могу обезбедити извештаји и
атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених
институција за издавање атеста,
◦ применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 21/90),
◦ уколико се предвиђа изградња гараже исту реализовати у складу са правилником о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија (“Сл.лист СЦГ”, бр. 31/2005),
◦ реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Сл.лист СФРЈ”, бр.
10/90), уз претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно
регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 6. и 7.
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл.гласник РС”,
бр. 54/15), Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара
(“Сл.лист СРЈ”, бр. 20/92), и Одлуке Скупштине општине Краљево о условима и
техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (“Сл.лист СО
Краљево бр. 04/85 од 17.05.1985. године”) и Правилником о техничким нормативима
за унутрашње гасне инсталације (“Сл.лист СРЈ”, бр. 20/92 и 33/92),
◦ уколико се предвиђа фазна изградња објекта обезбедити да свака фаза представља
техно економску целину.
НАПОМЕНА: С обзиром на недовољан број улазних параметара, осим ових
услова потребно је доставити на сагласност Главне пројекте за изградњу објеката ради провере
примењености изнетих захтева.
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10.3.5. Заштита од интереса за одбрану
Израда плана генералне регулације између осталог подразумева утврђивање,
разраду и примену урбанистичких и посебних мера и услова заштите од интереса за одбрану.
Подручје обухвата плана пресеца Државни пут Б реда број 22 (23). Систем улица је
претежно мрежастог типа.
Систем инфраструктуре мора бити прилагођен и потребама ванредних па и ратних
околности.
Слободне и зелене површине и потези у насељу и ван њега су од изузетног значаја
обзиром да представљају коридоре за евакуацију и просторе за заштиту и смештај угроженог
становништва.
Уређење територије за потребе одбране са системом објеката за склањање људи и
материјалних добара, планира се и организује од грађевинског подручја, комплекса, блокова,
локација, све до појединачних објеката породичне градње.

13. jun 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Broj 12 - Strana 211

11. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење плана вршиће се на следећи начин:


Директно из плана, за све намене и површине које нису обухваћене Планом детаљне
регулације фекалне канализације ''Тавник'', могу се издати информације о локацији,
локацијске дозволе и израдити пројекти парцелације и препарцелације;



Израдом Плана детаљне регулације фекалне канализације ''Тавник''

На графичком прилогу бр.8 – План спровођеља плана- приказана је локација предвиђена за
израду ПДР-а, а њихова израда ће бити у складу са правилима уређења и грађења датих у
текстуалном делу плана.
12. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације ''Тавник'' подлеже стручној контроли у складу са Законом о
планирњу и изградњи ('''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ('''Службени гласник РС'', број 64/2015).

САСТАВИЛА

Марина Симеуновић-Радовић, дипл. инж. арх., с.р.
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Ц. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
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156.

План
детаљне регулације канала Маква
за прикупљање и одвођење
атмосферских вода са подручја Шеовца
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности
градске управе Краљево

РУКОВОДИЛАЦ
Звонко Ковачевић, дипл. инж. грађ., с.р.
Број: 011-126/2017-I
Дана: 05. маја 2017. год.
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НАРУЧИЛАЦ :

ГРАД КРАЉЕВО

ОБРАЂИВАЧ:

ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“

РАДНИ

ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ :

Зорана Мајсторовић, дипл. инж. арх., с.р.
(бр. лиц. 200 0933 06)

САРАДНИЦИ:

Зоран Керечки, дипл. инж. грађ., с.р.
Горан Вуковић, дипл. инж. саобр., с.р.
Срђан Јанић, дипл. инж. грађ., с.р.
Магдалена Савић, дипл. прост. план., с.р.
Марија Милошевић, дипл. инж. грађ., с.р.
Мила Богдановић, дипл. инж. маш., с.р.
Дејан Рашовић, дипл. инж. ел., с.р.
Дарко Вилотијевић, дипл. инж. геод., с.р.
Бранимир Петровић, дипл. инж. геод., с.р.
Александар Симовић, дипл. инж. геод., с.р.
Александар Белопавловић, геометар, с.р.
Небојша Богавац, геометар, с.р.
Зоран Бранковић, копирант, с.р.

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ:

ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

ДИРЕКТОР
Александар Несторовић, дипл.инж.арх., с.р.
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САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА
A. Т Е К С Т У А Л Н И

ДЕО:

1. У В О Д
1.1. Правни и плански основ
1.1.1. Извод из плана вишег реда
1.2. Повод израде плана
1.3. Циљеви уређења и изградње
1.4. Обухват плана
1.5. Подлоге
2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ

ОГРАНИЧЕЊА
2.1. Положај и природне карактеристике подручја
2.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
2.4. Јавно и друго зеленило
2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних
целина
2.6. Биланс површина-постојеће стање
3.СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
4.ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
5.ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАН
ПЛАНСКИ ДЕО
6. КАРАКТЕРИСТИЧНE УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНE И ЦЕЛИНE
7. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
8.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА И
ЦЕЛИНАМА
9. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
10. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
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11. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И
ДР.ИНФРАСТРУКТУРЕ
12. ПОДАЦИ О РАЗВОЈНИМ ПЛАНОВИМА МРЕЖЕ ТЕЛЕНОР
13. ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
14. УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
15. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
16. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
17. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Б. Г Р А Ф И Ч К И Д Е О :
1.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
-ИЗВОД ИЗ ПГР ”ШЕОВАЦ-АДРАНИ (бр.011-55/2013-III,од05.07.2013.год.)
и ИЗВОД ИЗ ПГР “ЈАРЧУЈАК”(бр.011-61/2013-III,од05.07.2013.год.)-

2.

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ОРТО-ФОТО ПРИКАЗОМ

Р = 1 : 5000

Р = 1 : 1000
3.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

Р = 1 : 1000

4.

ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА СА
ГРАНИЦОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Р = 1 : 1000

5.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Р = 1 : 1000

6.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА

Р = 1 : 1000

7.

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Р = 1 : 1000

8.

ПЛАН САОБРАЋАЈА-РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАНСА КООРДИНАТАМА ОСОВИНСКИХ И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА

Р = 1 : 1000

9.

СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

Р = 1 : 1000
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ДОКУМ ЕНТАЦИЈА

1.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА МАКВА ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА
ШЕОВЦА, БР.011-160/2015-III, ОД 02.10.2015. ГОД.

2.

ОДЛУКА ДА СЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА МАКВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА ШЕОВЦА, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НЕ
ИЗРАЂУЈЕ, БР.350-17/2015-08, ОД 29.04.2015.ГОД.

3.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 01.0110.08. 2016.ГОД., (ПОЗ.В1.24)

4.

ДОСТАВЉАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА,
БР.204/2015-08 ОД 08.06.2015.ГОДИНЕ;

5.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА МАКВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ
ВОДА
СА
ПОДРУЧЈА
ШЕОВЦА,
БР.5465
ОД
20.10.2015.ГОДИНЕ;

6.

ЗАПИСНИК СА 17.(СЕДАМНАЕСТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 12.05.2016. ГОДИНЕ, ТАЧКА 4.-РАЗМАТРАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД;

7.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, БР.06-99/2016-08 ОД
12.05.2016.ГОДИНЕ;

8.

ЈКП “ВОДОВОД”, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАЦРТ ПДР-А, БР. 1859/1 ОД
16.06.2016.ГОДИНЕ;

9.

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
КРАЉЕВО,
ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ ЗА НАЦРТ ПДР-А, БР. 164568/2-16, ОД 21.06.2016. ГОДИНЕ;

10.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-ИЈ КРАЉЕВО, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА НАЦРТ
ПДР-А, БР. 231016/2-2016 ОД 27.06.2016.ГОДИНЕ;

11.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, РЕШЕЊЕ 03 БР. 020-1257/2 ОД
30.06.2016. ГОДИНЕ;

12.

ТЕЛЕНОР Д.О.О.ПОДАЦИ О РАЗВОЈНИМ ПЛАНОВИМА, БР.88/194/16 ОД
12.07.2016. ГОДИНЕ;

13.

ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ,УСЛОВИ БР. 0-1-2-211/1 ОД 13.07.2016.ГОДИНЕ;

14.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР У КРАЉЕВУ,
ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ БР.530-53-00737/2016-10 ОД
12.09.2016.ГОДИНЕ;
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15.

ЗАПИСНИК СА 22.(ДВАДЕСЕТДРУГЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 24.11.2016. ГОДИНЕ, ТАЧКА 2.-РАЗМАТРАЊЕ
НАЦРТА ПЛАНА

16.

ОГЛАСИ-ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПДР-А КАНАЛА МАКВА ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА ШЕОВЦА

17.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ НА ПДР КАНАЛА МАКВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА ШЕОВЦА,ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ , БР.25/2017-06 ОД
13.01.2017.ГОД.

18.

ИЗВЕШТАЈ ОБРАЂИВАЧА О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПЛАН, БР. 96/1 ОД
19.01.2017.ГОД.

19.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА МАКВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА ШЕОВЦА, КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА, БР.06-6/2017-06 ОД 26.01.2017.ГОД.

20.

21.

ЗАПИСНИК СА 24.(ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 26.01.2016. ГОДИНЕ,ТАЧКА 2.-РАЗМАТРАЊЕ
ПРИМЕДБИ НА НАЦРТ ПЛАНА
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА МАКВА ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА
ШЕОВЦА, БР. 011-126/2017-I, ОД 05.МАЈА 2017.ГОДИНЕ
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1. У В О Д
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
По објављивању Одлуке о изради Плана детаљне регулације канала Маква за
прикупљање и одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца, бр. 011-160/2015-III од
02.октобра 2015. године ("Службени лист Града Краљева" бр. 22/15) , донетој од стране
Скупштине Града Краљева приступило се изради Плана детаљне регулације, у утврђеним
границама, у површини од 43.27 хa, а израда Плана поверена је Урбанистичкој служби
Дирекције за планирање и изградњу «Краљево» из Краљева .
Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину, бр.011-243/2015-III од
29.децембра 2015. године,позицијом В.1.24. - Специјализоване услуге предвиђена је израда
Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење атмосферских вода са
подручја Шеовца.
У складу са чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), обављен је рани јавни увид у периоду од 08.
априла до 21.априла 2016.године. Након извршене стручне контроле од стране Комисије за
планове на 17.(седамнаестој) седници одржаној 12.05.2016. године, приступило се изради
Нацрта плана.Нацрт плана разматран је на 22. (двадесетдругој) седници Комисије за планове
града Краљева,одржаној 24.11.2016. године.
За потребе израде Нацрта Плана прикупљени су подаци о: постојећој планској
документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и
капацитетима инфраструктуре као и другим подацима неопходним за израду Плана.
Правни основ за израду Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење
атмосферских вода са подручја Шеовца представљају:
 Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 Одлука о изради Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење
атмосферских вода са подручја Шеовца бр. 011-160/2015-III од 02.октобра 2015.
године ("Службени лист Града Краљева" бр. 22/15);
 Правилник о садржини, начину и поступању израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”, бр.64/2015);
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу,(“Сл.Гласник
РС“, бр.72/09, 81/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС. 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 –
УС, 98/13 – УС, 132/14 И 145/14 од 27.02.2015. год.)
Плански основ за израду Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење
атмосферских вода са подручја Шеовца представљају два плана генералне регулације, у
чијим границама се налази посматрано подручје:
 План генералне регулације "Шеовац-Адрани”, (бр. 011-55 2013-III од 05. јула 2013.
године)
 План генералне регулације "Јарчујак” (бр. 011-61 2013-III , од 05. јула 2013. године)
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1.1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
План генералне регулације "Шеовац-Адрани”, бр. 011-55 2013-III 05. јул 2013. године
Посматрано подручје налази се у границама Плана генералне регулације "ШеовацАдрани”, (бр. 011-55 2013-III, од 05. јула 2013. године). Поменутим ПГР-ом као површина
јавне намене предвиђен је појас регулације канала Маква, у складу са “Идејним пројектом
прикупљања и одвођења атмосферских вода са подручја индустријске зоне Шеовца'', који је
израђен 2011. године, од стране привредног друштва ''Лакомица'' д.о.о из Прокупља.
Границама овог ПДР-а обухваћени су делови урбанистичких зона 13.1 и 13.2, и подцелина :
13.1.2, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 и 13.2.2.
За ове урбанистичке целине План генералне регулације Шеовац-Адрани је дефинисао
следеће намене и одреднице:
Подцелина 13.1.2 - површине око 26.27 ха, обухвата простор северизападно од Ибарске
магистрале. У овој целини планирају се следеће намене:
 посебна подручја - сервиси и магацини,
 бензинска пумпа,
 шуме.
Подцелина 13.1.4 - површине око 21.19 ха . У овој целини планирају се следеће намене:
 породично становање са пољопривредом,
 шуме.
Подцелина 13.1.5 - површине око 13.91 ха . У овој целини планирају се следеће намене:
 породично становање са пољопривредом,
 шуме.
Подцелина 13.1.6 - површине око 15.76 ха, обухвата простор југозападно од Ибарске
магистрале. У овој целини планирају се следеће намене:
 посебна подручја - сервиси и магацини,
 шуме.
Подцелина 13.2.2 - површине око 102.78 ха У овој целини планирају се следеће намене:
 породично становање са пољопривредом,
 шуме.
План генералне регулације "Јарчујак”, бр. 011-61 2013-III 05. јул 2013. године
Део посматраног подручја налази се у границама Плана генералне регулације "Јарчујак”,
(бр. 011-61 2013-III ,од 05. јула 2013. год.), и то у оквиру урбанистичке зоне А, односно
урбанистичке целине А-2. Ова целина заузима северни и североисточни део те зоне, и
подељена је на три подцелине. Предметним ПДР-ом обухваћен је део урбанистичке
подцелине 2.2, за коју је планирано следеће:
 претежна намена-”становање-урбано становање”,
 пратећа намена-”спорт и рекреација-зелене површине(”зеленило, парк-шума,парк”),
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допунска намена-”продукција-производна”.

Конкретно, обухваћена је само једна катастарска парцела ,КП бр. 253/1 КО Јарчујак, која је
шума на терену , а и према копији плана је по култури шума 2. класе.
1.2. ПОВОД ИЗРАДЕ ПЛАНА
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације канала
Маква за прикупљање и одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца, бр. 011-160/2015III од 02.октобра 2015. године ("Службени лист Града Краљева" бр. 22/15).
1.3. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
Основни циљ израде овог плана је регулисање канала Маква, у складу са Идејним
пројектом прикупљања и одвођења атмосферских вода са подручја индустријске зоне
Шеовца ,(бр. 01-3549/1 од 15.09.2011) како би се спречило плављење овог простора.
Поред регулације предметног канала, концептуални оквир планирања састоји се и у
дефинисању јавног интереса, као и у регулацији постојећих и стварању нових урбаних
садржаја у складу са смерницама датим планом вишег реда.
Општи циљеви израде плана за водопривредну инфраструктуру су: заштита насеља од
атмосферских вода,побољшање снабдевања водом свих корисника, усаглашавање развоја
система водовода и канализације са потребама корисника,комплетирање система за одвођење
и пречишћавање отпадних вода, осигурање повољног режима коришћења и заштите
подземних вода и заштита квалитета подземних и површинских вода .
Општи циљеви израде плана за саобраћајну инфраструктуру: унапређење система путне
мреже, развој и унапређење свих саобраћајних капацитета, дефинисање савремене
саобраћајне мреже са свим неопходним пратећим садржајима, уз примену савремених
технологија,подизање нивоа услуге саобраћајно-транспортног система одрживо
функционисање саобраћаја са свим наменама у оквиру предметног обухвата Плана, где је
саобраћајнa инфраструктура носилац урбаног развоја, као и резервисање простора за
планиране саобраћајнице.
1.4. ОБУХВАТ ПЛАНА
ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА
Након наношења Идејног пројекта прикупљања и одвођења атмосферских вода са подручја
индустријске зоне Шеовца'', у фази раног јавног увида предложено је проширење границе
Плана, како би се обухватила и КП бр.253/1 КО Јарчујак.
Граница почиње на тромеђи кп бр. 1905/3, 1905/10 и 1906/4 у КО Адрани и иде у смеру
истока северо-источним делом кп бр. 1905/3 до тромеђе кп бр. 1905/3, 1905/6 и 1953/1 (путна
парцела) где сече кп бр. 1953/1 линијом која иде до тромеђе кп бр. 1904/1, 1904/2 и
1953/1,одакле наставља у истом смеру северним делом кп бр. 1904/2 и 1904/3, уз коју скреће
ка југо-истоку пратећи северо-источне делове кп бр. 1904/9, 1904/5, 1904/6, 1904/7, 1904/8 и
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1904/4 и северни део кп бр. 1904/4 до тромеђе кп бр. 1904/4, 1903/1 КО Адрани и 260/1 КО
Јарчујак. Даље се простире ка истоку пратећи границу између КО Адрани и КО Јарчујак до
тромеђе кп бр. 260/2, 260/1 КО Јарчујак и 1903/2 КО Адрани, где нагло скреће ка југу и улази
у КО Јарчујак обухватајући кп бр. 260/1 до кп бр. 262 одакле опет наставља ка истоку
северним делом кп бр. 262, 255 и 256/1 коју сече у једном делу до тромеђе кп бр. 256/1 и 257
КО Јарчујак и 1891/2 КО Адрани. Одатле граница наставља у истом смеру границом између
КО Адрани и КО Јарчуак до четворомеђе кп бр. 1891/2, 1889, 1888 КО Адрани и 258 КО
Јарчујак где нагло скреће ка југу и даље прати границу између КО Адрани и КО Јарчујак, до
тромеђе кп бр. 1887 и 1888 КО Адрани и 258 КО Јарчујак, одакле наставља да се пружа у КО
Адрани у смеру истока и то северним деловима кп бр. 1887 и 1885 око које скреће у смеру
југо-истока до кп бр. 1881/1. На овом месту граница скреће у смеру северо-истока
обухватајући кп бр. 1881/1, 1881/7, сече кп бр. 1879/16 (путна парцела) од тромеђе кп бр.
1880, 1881/7 и 1879/16 по најкраћој линији до кп бр. 1879/1, где скреће у смеру југо-истока и
надаље обухвата кп бр. 1879/16 до краја. Настављајући у истом смеру, граница иде северним
делом кп бр. 1879/4 и обухватајући је скреће ка југу и једним делом ка југо-западу до тромеђе
кп бр. 1879/4 КО Адрани и 336/1 и 335/2 КО Грдица и ту мења смер ка југу улазећи у КО
Грдица и обухватајући кп бр. 336/1 иде до раскрснице кп бр. 336/1 КО Грдица и 300 КО
Јарчујак. Ту граница скреће ка западу пратећи границу између КО Грдица и КО Јарчујак до
тромеђе кп бр. 336/1 КО Грдица и 300 и 572 КО Јарчујак одакле скреће на југ, улази у КО
Јарчујак и иде источним делом кп бр. 572 до тромеђе кп бр. 572, 286 и 284/2 где нагло мења
смер ка северо-западу и наставља обухватајући кп бр. 275, 274/1, 273, 254/3, 253/1, 267/2,
810, 225/2, 225/1, 226/2 и 215 до тромеђе кп бр. 215, 214/9 и 818/1 (путна парцела), коју сече
до тромеђе кп бр. 818/1 КО Јарчујак и 1918 и 1921 КО Адрани. Одатле граница у истом смеру
улази у КО Адрани јужним делом кп бр. 1918, скреће ка северу западним делом исте парцеле,
наставља западним деловима кп бр. 1915, 1917/3, 1905/5, 1905/1, 1905/12 и 1905/3 и завршава
се на тромеђи кп бр. 1905/3, 1906/4 и 1905/10 КО Адрани, где је и почела.
Планом је обухваћена површина од око 45.8 ха.
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПДР-а
КО Адрани:
целе парцеле:
1918,1915,1917/1,1917/2,1917/3,1917/4,1917/5,1905/1,1905/2,1905/3,
1905/5,1905/12,1904/2,1904/3,1904/4,1904/5,1904/6,1904/7,1904/8,1904/9,1887,1885,
1881/1,1881/5,1881/7 и 1879/4
делови парцеле:
1879/16 и 1982
КО Грдица
целе парцеле:
336/1
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КО Јарчујак
целе парцеле:
818/2,215,226/1,226/2,226/3,226/4,226/5,225/1,225/2,260/1,261,262,263,264,265,266,
267/1,267/2,255,256/1,254/1,254/2,254/3,253/1,257,256/2,258,256/3,277/1,277/2,277/3,
276,273,274/1 и 275
делови парцеле:
818/1 и 810
НАПОМЕНА: Попис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарских
подлога од стране надлежне Службе за катастар непокретности Краљево за потребе израде
овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарских парцела
услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребно је да се
надлежној Служби за катастар непокретности Краљево уз овај попис катастарских парцела,
достави и граница плана (обухват) у државном координатном систему да би се избегла,
могућа неажурност бројева катастарских парцела за које је потребно извршити пренамену из
пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са овим планским актом.
1.5. ПОДЛОГЕ
За потребе израде плана, а у складу са чл. 40. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) поднет је захтев
надлежном Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Градске управе града Краљева за прибављање катастарских подлога од стране Службе за
катастар непокретности-Краљево Републичког геодетског завода.
Геодетска подлога израђена је на ДКП-у добијеном од Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности-Краљево, преко ресорног Одељења за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, и допуњена
је топографским подацима којима располаже Служба за геодезију и ГИС. За што боље
сагледавање терена коришћен је дигитални орто-фото снимак посматраног простора.

2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
2.1. Положај и природне карактеристике подручја
Индустријска зона “Шеовац” налази се у северном делу градског подручја Краљева. Заузима
простор западно од државног пута IБ реда 22 и железничке пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, и
удаљена је око 1000 м од десне обале Западне Мораве. Обухват плана налази се у подручју
умерено континенталне климе, на надморској висини од 190 до 210 мнв.
Проблем плављења и угрожавања непокретне имовине почео је изградњом индустријских ,
пословних и привредних објеката. Стамбене површине и њиве између локалне саобраћајнице
и брда се плаве услед унутрашњих и спољашњих вода. Изграђене пословне целине делом су
под утицајем плављења , захваљујући коти насипања и одвођењу сопствених површинских
отицаја до постојећих водопријемника.
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Спољашње воде које дотичу и плаве Шеовац су велике воде водотока Маква, који дотиче са
северног краја. У индустријску зону овај водоток је измештен 1978. године приликом
изградње «Аутотранспорт»-а, тако што је уливен у Чађавац и даље у Грдичку реку. Поред
Макве атмо сферске воде прикупља и ободни пружни канал, који прихвата део вода од
локалног пута, који пролази кроз Шеовац, јужне границе зоне и пруге. Овај канал, који се
про стире до Мусине реке, такође прихвата и део површинског отицаја са зоне 13.2 .
Саобраћајнице које пресецају Шеовац деле његову површину на мање сливне површине, јер
су у насипу. То су државни пут IБ реда 22, локални пут (који је изграђен 2009.године) и пруга.
Даљу поделу на јединичне површине отицања одвајају наведни водотоци и изграђене
индустријске и стамбене целине. Такве јединичне површине отицања су основне целине
прикупљања унутрашњих атмосферских вода.
2.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
Грађевинско подручје
Грађевинско подручје и граница плана се поклапају.
Начин коришћења простора
Маква је од моста испод кога улази у Шеовац до магистралног пута земљано корито, а одатле
до улива у Грдицу је трапезни бетонски канал. Овај поток се јавља повремено, при наиласку
великих вода. Водоток је при изградњи “Аутотранспорт”-а скренут према потоку Чађавац,
тако да једним својим делом пролази приватним земљиштем, а затим се наставља у
каналисани Чађавац. Већим делом корито је мало, плитко, а дно и косине су зарасли у барско
растиње. На улазу у “Аутотранспорт” постоји пропуст, као и испод магистралног пута.
Узводно постоје мостови на самом улазу у Шеовац, затим у насељу које одатле почиње и у
делу где водоток пролази кроз шуму а где постоји шумски пут. Мостови у шуми зачепљени су
грањем и стаблима.
Обухват плана карактерише претежно неизграђена површина под ливадама и шумама. Поред
мањих површина намењеним становању са пољопривредом и магацинима и складиштима , у
границама плана налази се и пословни комплекс “Аутотранспорт”-а.
Основна ограничења
Ограничења за коришћење простора су :



постојећи изграђени објекти уз предметни канал
траса гасовода средњег притиска

2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
Саобраћајнице и саобраћајне површине-постојеће стање
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Путна мрежа
Основу уличне мреже у границама плана чини сабирна улица кроз насеље Шеовац која
омогућава саобраћајну повезаност насеља са државним путем IБ реда број 22 и саобраћајну
повезаност насеља Шеовац и Јарчујак. Пут је изграђен са савременом коловозном
конструкцијом са коловозом ширине око 6.0 метара и тротоарима који немају континуитет. Уз
источну границу плана (ван границе плана) налази се државни пут IБ реда број 22.
Опште карактеристике мреже приступних путева су:
 мале ширине коловоза;
 мали број асфалтираних путева;
 недостатак саобраћајне опреме у функцији заштите пута;
 неповољна геометрија на саобраћајним прикључцима;
 недостатак саобраћајне сигнализације.
Саобраћајне површине за паркирање
Паркирање возила се углавном одвија на коловозним површинама или слободним
површинама дуж коловоза или у индивидуалним парцелама у зонама породичног становања.
Према намени површина, производни, пословни, магацински и складишни садржаји
опремљени су одговарајућим капацитетима за стационарни саобраћај.
У источном делу плана (Аутотранспорт) налазе се саобраћајне површине за паркирање
теретних возила.
Јавни градски превоз
Аутобуска стајалишта су лоцирана ван границе плана дуж државног пута IБ реда број 22 јер
се траса деонице ове саобраћајнице поклапа са трасом линија ЈГПП-а.
Саобраћајне површине за пешаке
У границама Плана не постоје издвојене површине за кретање пешака осим тротоара у
сабирној улици који немају континуитет. Не постоје зоне значајнијих пешачких токова у
оквиру посматраног простора.
Саобраћајне површине за бициклисте
У постојећем стању, бициклистички саобраћај се одвија по коловозу постојеће уличне мреже
и заједно са динамичким саобраћајем, с обзиром да нема изграђених бициклистичких стаза.
Најзначајнији коридор бициклистичког саобраћаја поклапа се са трасом државног пута.
Железнички саобраћај
У границама плана не постоји железничка инфраструктура.
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Водовод
Организовано водоснабдевање дела насеља Шеовац, које је обухваћено границама овог плана,
обавља се са градског изворишта за водоснабдевање. Водоводна мрежа је положена у већини
постојећих улица, али је на неким правцима потребна реконструкција и замена цевовода.
Такође је неопходно извршити спајање огранака у прстенове ради квалитетнијег и сигурнијег
снабдевања становништва. Домаћинства која су у границама овог плана имају сопствене,
индивидуалне бунаре, са којих се снабдевају водом.
У делу регулације канала Маква нема инсталација водовода које су у надлежности ЈКП
„Водовод“.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
На територији Краљева усвојен је сепаратни систем за евакуацију отпадних вода, што значи
да се одвојеним системима прикључују и евакуишу фекалне и атмосферске отпадне воде.
Део насеља има изграђену фекалну канализациону мрежу. Иста је изграђена углавном цевима
од ПП материјала, профила Ø300 mm.Фекални колектори су положени у већини постојећих
улица.
Отпадне воде се према пореклу могу сврстати у комуналне отпадне воде од становништва.
Специфичних загађивача нема. Фекална канализација се усмерава према главном градском
постројењу за пречишћавање отпадних вода. Потребно је реконструисати поједине деонице и
прогустити мрежу фекалних колектора, полагањем у будуће саобраћајнице.
У границама плана не постоји изграђена атмосферска канализациона мрежа. Све воде се
разливају по околном терену или слободно отичу до канала и депресија. Део атмосферских
вода је прикључен на постојеће фекалне колекторе, што посебно у кишним данима омета
функционисање фекалне канализације и доводи до изливања отпадних вода тј до запушења
цевовода.
Атмосферска канализација у насељу функционише као систем отворених канала положених
уз уличне саобраћајнице и пруге. Најзначајнији је канал Маква у који се уливају канали
другог реда са изграђених стамбених и индустријских целина и њива. Атмосферске воде ће
се, у највећој мери, и даље из насеља одводити системом отворених канала.
Водотоци
Основну каналску мрежу чине два водотока-Маква и ободни пружни канал, који се независно
уливају у реку Грдицу. У ова два водотока се уливају канали другог реда са изграђених
стамбених и индустријских целина и њива. Канали другог реда прихватају мањи део
унутрашњих вода.
Електроенергетска мрежа
На посматраном подручју постоје следећи електроенергетски објекти: ТС 10/0.4 кV, надземни
водови 10 кV, и надземна нисконапонска мрежа 0.4 кV.
У обухвату плана нема објеката који су у власништву ЈП”Електромреже Србије”.
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Телекомуникациона инфраструктура
Постојећу телекомуникациону инфраструктуру на подручју израде планског документа чине:
подземна ТК мрежа, коју чине:оптички каблови у заштитној цеви Ø 40мм, постављеној у ров
дубине 1.0 и 1.2 м, и примарна бакарна мрежа, чији су каблови постављени у ров дубине 1.0 и
0.8 м . На прелазима преко путева кабл је у заштитној PVC или PEHD цеви Ø110 мм
и надземна секундарна мрежа, која је са самоносивим кабловима постављеним на бетонским
или дрвеним стубовима
Гасификација
На делу предметне локације изграђен је и у експлоатацији гасовод средњег притиска, део
крака I, правац ка “Аутотранспорту”. Гасовод се завршава ПП шахтом на К.П. 336/24 КО
Грдица , где је предвиђена будућа мерно регулациона станица “Адрани1”. Са будуће МРС
предвиђено је дволинијско снабдевање природним гасом постојећих и планираних објеката,
за потребе широке потрошње становништва и потребе “Аутотранспорта”.
2.4. Јавно и друго зеленило
Постојеће зеленило у границама плана је углавном неуређено, са самониклом вегетацијом
ливадског типа . У оквиру “Аутотранспорт”-а налази се запуштено зеленило некадашњег
комплекса.
2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних
целина
На подручју плана не постоје евидентирани заштићени објекти, споменици културе и
природе, као ни амбијенталне целине.
2.6. Биланс површина-постојеће стање
претежна намена









канал Маква
становање са пољопривредом
Пословање
Ливаде
Шуме
магацини и складишта
Комуналне површине(МРС)
Саобраћајнице
укупно

површина
(ха)
0.7
3.3
13
18.4
5.5
1.4
0.03
0.7
45.8 ха
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3. СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Сеизмолошка карта СФРЈ из 1987. године има шест олеата, за временске периоде од
50,100,200,500,1000 и 10000 година, са вероватноћом догађања интензитета од 63 %, и она
омогућава коришћење сеизмичког ризика.
За шире подручје Краљева за повратни период земљотреса од 50 година, интензитет је I= 7°,
за период од 100 година I=7-8°,а за повратни период земљотреса од 500 година подручје
припада интензитету I=8°, MSK-64.
Подручје Краљева сврстано је међу сеизмички угрожена подручја.
4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде овог плана је регулисање канала Маква, у складу са Идејним
пројектом прикупљања и одвођења атмосферских вода са подручја индустријске зоне Шеовца
,(бр. 01-3549/1 од 15.09.2011) и постојећим стањем на терену, како би се спречило плављење
овог простора.
Поред регулације предметног канала, концептуални оквир планирања састоји се и у
дефинисању јавног интереса, као и у регулацији постојећих и стварању нових урбаних
садржаја у складу са смерницама датим планом вишег реда.
Општи циљеви израде плана- водопривредна инфраструктура:







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

Опште циљеве израде плана-саобраћајна инфраструктура:



унапређење система путне мреже, развој и унапређење свих саобраћајних капацитета.
Дефинисање савремене саобраћајне мреже са свим неопходним пратећим садржајима,
уз примену савремених технологија. Подизање нивоа услуге саобраћајнотранспортног система.
 Одрживо функционисање саобраћаја са свим наменама у оквиру предметног обухвата
Плана, где је саобраћајнa инфраструктура носилац урбаног развоја.
 Резервисање простора за планиране саобраћајнице.

5. ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАН
За потребе израде Нацрта Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и
одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца, а у складу са чл. 48. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
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упућени су дописи министарствима и јавним предузећима ради прикупљања података о
стању и капацитетима инфраструктуре, и другим неопходним подацима за израду плана.
у план су уграђени следећи пристигли услови:
1.ЈКП “ВОДОВОД”, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАЦРТ ПДР-А, БР. 1859/1 ОД
16.06.2016.ГОДИНЕ;
2.ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
НАЦРТ ПДР-А, БР. 164568/2-16, ОД 21.06.2016. ГОДИНЕ;
3.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-ИЈ КРАЉЕВО, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА НАЦРТ
ПДР-А, БР. 231016/2-2016 ОД 27.06.2016.ГОДИНЕ;
4.ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, РЕШЕЊЕ 03 БР. 020-1257/2 ОД 30.06.2016.
ГОДИНЕ;
5.ТЕЛЕНОР Д.О.О.ПОДАЦИ О РАЗВОЈНИМ ПЛАНОВИМА, БР.88/194/16 ОД 12.07.2016.
ГОДИНЕ;
6.ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ,УСЛОВИ БР. 0-1-2-211/1 ОД 13.07.2016.ГОДИНЕ;
7.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР У КРАЉЕВУ, ОПШТИ
И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ БР.530-53-00737/2016-10 ОД 12.09.2016.ГОДИНЕ;

ПЛАНСКИ ДЕО
6. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Простор обухваћен границама Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и
одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца , укупне површине од око 45.8 ha, подељен
је на три урбанистичке зоне. То су:
Зона А, површине око 22.1 ха, обухвата делове две катастарске општине-КО Адрани и КО
Јарчујак, односно простор северно од предметног водотока. Ова зона је подељена на 5
урбанистичких целина, за које су дефинисани урбанистички параметри и правила регулације
Зона Б, површине око 2.6 ха, обухвата делове три катастарске општине-КО Адрани, КО
Грдица и КО Јарчујак. Овај простор резервисан је за водоток са објектима регулације, и има
само једну урбанистичку целину.
Зона Ц, површине око 21.1 ха, обухвата делове три катастарске општине-КО Адрани, КО
Грдица и КО Јарчујак, односно простор јужно од предметног водотока. Ова зона је подељена
на 4 урбанистичке целине.
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Основни циљ израде овог плана је стварање услова за регулацију канала Маква, како би се
атмосферске воде прикупиле и одвеле даље у реципијенте.
Претежна намена површина и урбанистички показатељи за просторе који су се нашли у
обухвату плана преузети су из плана вишег реда- ПГР-а “Шеовац-Адрани”(бр. 011-55 2013III, 05. јул 2013. године ), уз поштовање затеченог стања на терену. Катастарска парцела КП
бр. 253/1 КО Јарчујак, која је шума на терену , а и према копији плана је по култури шума 2.
класе, налази се у оквиру ПГР-а “Јарчујак”(бр. 011-61 2013-III , од 05. јула 2013. године), који
је предвидео следеће: претежна намена-”становање-урбано становање”, пратећа намена”спорт и рекреација-зелене површине (”зеленило, парк-шума,парк”), допунска намена”продукција-производна”.
Урбанистичка зона А
У оквиру урбанистичке зоне А постоје пет урбанистичких целина са следећим наменама:
 А1- посебна подручја (сервиси и магацини )
 А2- породично становање са елементима пољопривреде
 А3-шуме
 А4-посебна подручја(сервиси и магацини )
 А5-комуналне површине(МРС), заштитно зеленило,посебна подручја(сервиси и
магацини )
Урбанистичка зона Б
У оквиру урбанистичке зоне Б постоји само једна урбанистичка целина, са једном наменом:


Б -водоток са објектима регулације

Урбанистичка зона Ц
У оквиру урбанистичке зоне Ц постоје четири урбанистичке целине са следећим наменама:





Ц1 -породично становање са елементима пољопривреде
Ц2-шуме
Ц3-породично становање са елементима пољопривреде
Ц4-посебна подручја(сервиси и магацини )

Биланс површина-планирано стање
претежна намена

површина

површина
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Водоток са објектима регулације
Посебна
подручја(магацини,складишта)
Породично становање са
елементима пољопривреде
Комуналне површине(МРС)
Шуме
заштитно зеленило
-саобраћајницеукупно
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(ха)
2.6

(%)
5.7

19.2

41.9

15.04
0.03
5.7
0.07
3.2

32.8
0.07
12.4
0.15
7.0

45.8

100

7. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Граница Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење
атмосферских вода са подручја Шеовца се поклапа са границом грађевинског подручја, у
површини од око 45.8 ха. Обухваћено земљиште у грађевинском подручју планом је
подељено на површине јавне намене (планирано јавно грађевинско земљиште) и грађевинско
земљиште за остале намене.
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Планиране површине јавне намене (планирано јавно грађевинско земљиште) чине:
 водоток са објектима регулације
 комуналне површине-објекат планиране МРС “Адрани 1”
 саобраћајна инфраструктура
 заштитно зеленило
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Јавне површине
Површина (ха)
Водоток са објектима
2.6
регулације
Комунална површина0.03
МРС
Заштитно зеленило
0.07
Саобраћајна
3.2
инфраструктура
Укупно:

5.9

Проценат (%)
5.7
0.07
0.15
7.0
12.9%
( од укупне површине ПДР-а)

Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте
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КО Адрани
целе парцеле:
1885 и 1879/4
део парцеле:
1905/5,1905/1,1905/12,1905/2,1905/3,1953/1,1904/2,1904/3,1904/9,1904/5,1904/6,1904/7,1904/8,
1904/4,1982,1887,1881/1 и 1879/16
КО Грдица
део парцеле: 336/1
КО Јарчујак
целе парцеле: 810
делови парцеле:
818/1,226/2,226/6,226/4,226/5,265,266,255,264,263,267/1,253/1,254/1,256/1,257,254/2,
254/3,276,277/1,277/2,274/1,277/3 и 275
НАПОМЕНА: Попис катастарских парцела је ажуран са даном добијања
катастарских подлога од стране надлежне Службе за катастар непокретности Краљево
за потребе израде овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева
катастарских парцела услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде
плана, потребно је да се надлежној Служби за катастар непокретности Краљево уз овај
попис катастарских парцела, достави и граница за планиране јавне површине у
државном координатном систему да би се избегла, могућа неажурност бројева
катастарских парцела.
ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Грађевинско земљиште за остале намене обухвата земљиште намењено за изградњу
објеката према планском документу, као и земљиште изграђено објектима који нису у
супротности са Планом:
Грађевинско земљиште
- остале намене
намена
Посебна подручја (магацини,
складишта)
Породично становање са елементима
пољопривреде
шуме
Укупно:

површина
(ha)
19.2

проценат (%)

15.04

32.8

5.7
39.9

41.9

12.4
87.1%
( од укупне површине ПДР-а)
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8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ
ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦЕ
ПАРЦЕЛА
Општа правила парцелације и препарцелације су елементи за одређивање величине, облика и
површине грађевинске парцеле која се формира.
Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза.
Грађевинска парцела има облик и површину који омогућавају изградњу објекта у складу са
решењима из планског документа, као и са правилима грађења и техничким прописима.
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити парцелацијом до
минимума прописаног планом за одговарајућу намену и урбанистичку целину, односно
подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно пројекта
препарцелације.
Исправка границе суседних катастарских парцеле врши се спајањем суседних катастарских
парцела истог власника, као спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или
дугорочни закупац на основу ранијих прописа, а врши се на основу елабората геодетских
радова за исправку граница суседних парцела. Приликом израде пројекта препарцелације
мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној
парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од
парцеле којој се припаја.
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину , непосредно
или преко приступног пута. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан
приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2.5м. Објекти у привредним и
индустријским зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити
ужи од 3.5 м за једносмерну комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.
Грађевинска парцела одређена је регулационом линијом према јавном простору, међним
линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних тачака.
Поступци парцелације и/или препарцелације врше се путем израде пројекта препарцелације
и/или парцелације.
На основу пројекта препарцелације , на већем броју катастарских парцела може се образовати
једна или више грађевинских парцела .
На основу пројекта парцелације, на једној катастарској парцели може се образовати већи број
грађевинских парцела .
Све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор, а образују се на основу
планом прописаних урбанистичких параметара везаних за одређену намену и тип изградње.
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила
Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута,
изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат на стр.32 овог текста .
Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле.
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ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ – ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА
Положај објекта на парцели дефинише се:
- грађевинском линијом у односу на регулациону линију,
- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објекте на њој,
- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели.
Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољена
изградња нових објеката и доградња постојећих објеката.
Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели
или се налази на одређеном растојању од ње,које је дефинисано планом.
На објектима затеченим испред грађевинске линије у тренутку израде Плана, могуће је
вршити реконструкцију и доградњу у габариту постојећег објекта.
ИНДЕКСИ
Индекс изграђености
Индекс изграђености парцеле представља однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.
Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа објекта,
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама,
парапетима и оградама).
Индекс заузетости
Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.
ТИПОЛОГИЈА НАЧИНА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
Објекти могу бити грађени као:

слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;

у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле;

у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.
КОТА ПРИЗЕМЉА НОВИХ ОБЈЕКАТА
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.
Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута, односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута
виша за минимално 0,15 м, а највише 1,20 м;
Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља усагласити тако да максимално 1/3
висине подрума буде изнад земље;
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се у односу на коту пролаза, а у складу са горе наведеним параметрима.
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ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
 излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m,
а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу;
 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m по
целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,00 m,
 конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m.
Испади на објекту(еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова,
надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно
регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,5м од бочне границе парцеле
претежно северне оријентације, односно 2,5 м од бочне границе парцеле претежно јужне
оријентације.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска
линија најмање 3.0 м увучена у односу на регулациону линију, и ако савлађује висину до 0.90
м. Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је
грађевинска линија на растојању мањем од 3.0 м од регулационе линије, када је ширина
тротоара преко 3.0 м. Степенице које савлађују висину преко 0.90 м изнад површине терена
улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не
могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и
регулациона линија не поклапају , могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени
на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и
регулациона линија поклапају , могу прећи грађевинску,односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису
угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:

стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или
корисника парцеле.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити
објекте на суседним парцелама и њихову функцију.
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Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се
објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни,
односно подземни простор суседне парцеле.
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на
парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.
ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛА
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0.9 м (рачунајући од
коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0.90м од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1.40 м, каја се може постављати на подзид чију
висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1.40м уз
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградомдо висине од 1.40 м, која
се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
У насељима се грађевинске парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката
по правилу не ограђују. Грађевинске парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују,
осим ако за то не постоји потреба из безбедоносних разлога. Грађевинске парцеле на којима
се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске
парцеле специјалне намене , ограђују се на начин који одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни
објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2.20м.
Грађевинске парцеле у оквиру намене “породично становање са елементима пољопривреде”
могу се преграђивати у функционалне целине(стамбени део, економски део, економски
приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити
већа од висине спољне ограде.
ОСТАЛА ПРАВИЛА УРЕЂИВАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ПАРЦЕЛЕ
Приликом озелењавања и уређења препоручује се коришћење аутохтоних врста ,задржавање
зетеченог вредног зеленила, и уређење са угледом на природне вредности планског подручја.
УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ИНВАЛИДНИХ ОСОБА
При планирању и изградњи простора неопходно је примењивати важећи Правилник о
техничким стандардима планирања,пројектовања и изградње објеката, којима се о сигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
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(«Сл.гласник РС», бр. 22/15) као и остале важеће прописе и стандарде који регулишу ову
област.
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне
стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле
или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте, а у складу са прописима за
објекте одређене намене.
Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима,
зависно од врсте отпада.
У зависности од врсте производње, односно врсте и карактера отпада, отпадни производни
продукти се одлажу на прописану локацију и на прописани начин.
ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
Систем елемената регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулациона
линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице).
Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене намене од површина
предвиђених за друге јавне и остале намене.
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је
дозвољено грађење основног габарита објекта.
Грађевинске линије у оквиру Нацрта плана су задате на одређеном растојању од осовинске
линије планиране саобраћајнице, поштујући растојања задата планом вишег реда тамо где је
то било изводљиво, односно прилагођавајући се актуелним геодетским подлогама и новом
затеченом стању на терену.
Висинска регулација је одређена означеном спратношћу, где се за један ниво (спрат) рачуна
просечна висина од 3,5 м. Одређена спратност односи се за нове грађевине , али и случају
надзиђивања постојећих грађевина ниже спратности.
Нивелација је планом одређена за јавне површине. Из ње произилази нивелација простора за
изградњу објеката.
ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ
Правилима изградње уређују се дозвољене претежне намене, постављање објекта у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или
спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање
ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др, кроз систем
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урбанистичких правила и показатеља (намена, индекс изграђености, или
искоришћености) и односе се на појединачне грађевинске парцеле.

индекс

ОБЈЕКТИ ПРАТЕЋЕГ САДРЖАЈА
На грађевинској парцели, у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, могу се
градити други објекти, као пратећи и помоћни објекти који су у функцији коришћења главног
објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.
Површина објеката пратећег садржаја обавезно улази у прорачун максималних
урбанистичких показатеља који су задати за одређену урбанистичку зону, односно целину у
оквиру које се налази предметна грађевинска парцела.
ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА
Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на
процену утицаја објеката на животну средину.
Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на јавној површини, или на објектима
или коридорима инфраструктуре.
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКТУРЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују
се идејним архитектонским пројектом

9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
ВОДОТОК СА ОБЈЕКТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ
Кроз индустријску зону Шеовац пролазе водоток Маква и пружни ободни канал. Ови
отворени токови су основни водотоци који прихватају све спољне и унутрашње воде, а
уливају се независно у реку Грдицу. Поред наведених водотока постоји и више канала другог
реда који прихватају површински отицај и уливају се у њих.
Поред отворених токова уз локални пут урађен је цевовод кишне канализације који се улива у
канал, а који се улива у Макву.То значи да се одводњавање атмосферских вода највећим
делом одвија у каналској мрежи.
У циљу заштитите индустријске зоне Шеовац од унутрашњих и спољашњих вода које је
плаве, израђена је техничка документација тј. Идејни пројекат прикупљања и одвођења
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атмосферских вода са подручја индустријске зоне Шеовца, бр.01-3549/1 од 15.09.2011.године.
Овим идејним пројектом дефинисан је појас регулације у ширини од 15 односно 11 м.
У складу са наведеним пројектом, уз сагледавање најрационалнијег решења према стању на
терену, овим Планом је дефинисан јавни интерес (урбанистичка целина Б ),како би се канал
Маква регулисао.
Уређењем корита Макве штите се постојеће стамбено насеље, и пословне грађевине, и
спречава се плављење обрадивих површина .
Ово решење подразумева забрану испуштања санитарних отпадних вода у отворене токове.
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ
У урбанистичкој целини А5 , на кп. бр. 336/24 КО Грдица предвиђена је изградња мернорегулационе станице “Адрани 1”,за коју је већ формирана грађевинска парцела.
На овој парцели планира се изградња објекта МРС са својом оградом и прилазном
саобраћајницом. Положај објекта на парцели дефинисаће се приликом израде техничке
документације, у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката.
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
У урбанистичкој целини А5 , између планираног објекта МРС и регулисаног водотока
планирана је ова намена. У заштитном зеленилу је забрањена градња.

10. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Основни циљ израде овог плана је стварање услова за регулацију канала Маква, како би
се атмосферске воде прикупиле и одвеле даље у реципијенте.
Претежна намена површина и урбанистички показатељи за просторе који су се нашли у
обухвату овог плана су преузети из плана вишег реда- ПГР-а “Шеовац-Адрани”(бр. 011-55
2013-III, 05. јул 2013. године ).
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А и Ц - Урбанистичке целине А.1, А.4 и Ц.4
ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА (СЕРВИСИ И МАГАЦИНИ)
Урбанистички показатељи:
 максимални индекс заузетости: до 60%;
 минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2;
 висина нових објеката не треба да пређе П+1;
 минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16м;
 потребно је обезбедити: 1 паркинг место на 200м2 корисног простора;


У оквиру посебних подручја дозвољено је планирати и производњу, под истим
условима када су у питању максимални индекси заузетости и изграђености;

13. jun 2017. godine
















SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Broj 12 - Strana 243

максимална спратност нових производних објеката је П+1 ;
минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2;
површина слободног простора по радном месту 15 м2;
површина слободних функција по радном месту 2 м2;
површина паркинга по радном месту 3 м2.
положај објекта на парцели: планирани објекти су постављени на грађевинске
линије које су дефинисане у оквиру графичког прилога бр.6 -Урбанистичка регулација.
Грађевинске линије су дефинисане у односу на регулациону линију и у односу на
осовину новопланираних саобраћајница.
врста и намена објеката чија је изградња забрањена: Забрањена је изградња
објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе околне објекте и животну
средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско грађевинском склопу не
уклапају у окружење.
паркирање на парцели: Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван
површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат на стр.31
овог текста .Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле.
посебна правила:
минимални проценат зелених површина на парцели – 30%;
приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање
ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката;
објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са циљем постизања већег
разреда у смислу енергетске ефикасности;

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А и Ц - Урбанистичке целине А.2, Ц.1 и Ц.3
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Урбанистички показатељи:









однос становања и делатности : 85-90% стамбене површине према 15-10% површине
за делатности;
максимални индекс заузетости: до 30%;
нова изградња треба да осавремени постојећи облик изграђености;
висина нових објеката не може да пређе П+2;
минимална површина грађевинске парцеле је 300 м2;
минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 12м;
потребно је обезбедити 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле
објекта;
компатибилна намена је породично становање са пословањем, и за њу важе исти
урбанистички показатељи;
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у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са стамбеним и
економским делом дворишта. Економско двориште садржи: гаражу или надстрешницу
за паркирање пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних
производа, објекте за смештај стоке (само оне која се користи 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 или повртњак, али они не могу бити са
уличне стране парцеле.
међусобно растојање стамбеног и објекта и сточне стаје је минимум 15м

У случају да се економски делови суседних грађевинских парцела непосредно граниче,
растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1.0м. У
случају када се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге
парцеле, растојање нових економских објеката утврђује се применом одредаба чл.43
Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(бр.22/2015)







положај објекта на парцели: планирани објекти су постављени на грађевинске
линије које су дефинисане у оквиру графичког прилога бр.6 -Урбанистичка регулација.
Грађевинске линије су дефинисане у односу на регулациону линију и у односу на
осовину новопланираних саобраћајница.
врста и намена објеката чија је изградња забрањена: Забрањена је изградња
објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе околне објекте и животну
средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско грађевинском склопу не
уклапају у окружење.
паркирање на парцели: Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван
површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат на стр.31
овог текста
посебна правила:
 минимални проценат зелених површина на парцели – 30%;
 приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за
пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката;
 објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са циљем
постизања већег разреда у смислу енергетске ефикасности;
 фасаде објеката предвидети да преовлађује бела боја или светли тонови
пастелних нијанси, тако да целе групације имају један тон.

ШУМЕ
У оквиру шума, које се налазе у грађевинском подручју, могу се градити објекти за
туристичко-рекреативне сврхе, пратећи објекти (шанк-барови, надстрешнице, одморишта,
просторије за опрему и сл.) и партерно уређење (одморишта, стазе и сл.). Објекти се не смеју
градити од бетона, већ се препоручује употреба прородних материјала (дрво, камен, шиндра)
и традиционалих форми.
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11. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ,
КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ
11.1. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА
Путна мрежа
Концепт нове путне мреже подразумева редефинисање постојећих саобраћајница по
критеријумима категорије саобраћајнице и постојећем попречном профилу, уз уклањање
уочених недостатака, а ради повећања нивоа саобраћајне услуге.
Саобраћајнице уличне мреже су дефинисане попречним профилима који омогућавају
утврђени режим саобраћаја, аналитичко-геодетским елементима, полупречницима кривина и
подужним нагибима, прилагођеним условима терена и постојећом изграђеношћу.
Ограничења у планирању уличне мреже представља конфигурација терена уз јужну границу
Плана и регулисано корито Макве.
Улична мрежа дефинисана је према смерницама из плана вишег реда, односно Плана
генералне регулације „Шеовац-Адрани“
Према планираној намени дефинисани су елементи уличне мреже који одговарају
функционалној подели и утврђеном режиму саобраћаја.
Јавни градски превоз
У границама Плана не постоје коридори ЈГПП. Планом вишег реда задржава се коридор
јавног градског превоза путника на делу државног пута уз источну границу Плана.
Саобраћајне површине за пешаке
Планом су предвиђене издвојене саобраћајне површине за кретање пешака на деловима
уличне мреже на којима су очекивани значајнији пешачки токови.
Колско-пешачке улице планиране су за мешовити саобраћај, односно кретање пешака
планирано је уз ивицу коловоза.
Саобраћајне површине за бициклисте
Планом нису предвиђене издвојене саобраћајне површине за кретање бициклиста.
Општи услови
Нова улична мрежа подразумева неопходну реконструкцију у функцији бољег динамичког
саобраћаја. У оквиру регулације свих улица обухваћених Планом налази се коловозна
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површина, у ширини приказаној на графичком прилогу. Планом су одређене регулације за
јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина саобраћајница и елементима
нивелационог плана.
Правила грађења
Коловозну конструкцију нових и реконструисаних саобраћајница утврдити према рангу
саобраћајнице, оптерећењу и структури возила која ће се њоме кретати.
Нивелациони план подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима уз
дефинисање кота нивелете у зони раскрсница и подужних нагиба планираних саобраћајница.
Приликом израде техничке документације за делове уличне мреже могуће су мање корекције
нивелационог положаја саобраћајница.
Елементи за обележавање и пренос података на терен дати су у графичком прилогу
Регулационо-нивелациони план у виду аналитичко - геодетских елемената и нивелационог
положаја саобраћајнице.
Приликом пројектовања уличне мреже потребно је урадити и пројекат техничког регулисања
саобраћаја. Техничко регулисање подразумева примену вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и
Правилником о саобраћајној сигнализацији.
Услови паркирања и обезбеђења приступа парцели
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих
врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине
јавног пута, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан. За паркирање возила за
сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској
парцели, изван површине јавног пута.
Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно
паркинг или гаражно место на следећи начин:
 банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на
70м² корисног простора;
 пошта – 1 ПМ на 150м² корисног простора;
 трговина на мало - 1 ПМ на 100м² корисног простора;
 угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
 хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
 позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
 спортска хала - 1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
 производни, магацински и индустријски објекат – 1 ПМ на 200м² корисног простора.
Димензије паркинг места за путнички аутомобил произилазе из услова маневрисања возила и
потребе за приступом пешака од/до возила и отварањем врата, као и услова за обезбеђење
довољног простора за највећи број европских типова путничких аутомобила. Нормална

13. jun 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Broj 12 - Strana 247

ширина паркинг модула је 2.5 m, а дужина 5.0 m. Код паралелне шеме паркирања у
профилима улица ширина паркинг модула је 2.0 m, а дужина 6.0 m. Места за паркирање
возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини улаза у
стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком
приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у
простору износи 3.5 m. Код управне шеме паркирања потребно је обезбедити приступни пут
ширине најмање 5.5 m, а код подужне шеме паркирања 3.0 m. За паркиралишта за теретна
возила не постоји универзални паркинг модул, већ се одређује према меродавном теретном
возилу.
Приступ до грађевинске парцеле за било који вид изградње мора се обезбедити са јавног
пута, директно са јавног пута за парцеле које имају излаз на јавни пут или приступним путем
на површини за остале намене који излази на јавни пут. Минимална ширина приступног пута
на површини за остале намене је:
за индивидуалну стамбену изградњу 5.0 метара;
колско пешачке стазе 3.5 метара;
пешачке стазе 2.0 метара.
Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама («Сл.гласник РС», бр. 22/15).
11.2. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Обзиром да је канализациона мрежа града Краљева сепаратног типа, то је потребно
предвидети пројектовање и изградњу комплетне независне атмосферске канализационе
мреже као и уређење канала који ће прихватити ову воду и даље је транспортовати до реке
Западне Мораве. Неопходно је искључити све прикључке атмосферске канализације који су
прикључени на фекалне колекторе у целој третираној зони.
За део урбанистичке зоне у којој не постоји изграђена атмосферска канализација потребно је
урадити пројектну документацију одвођења атмосферских вода и изградњу довољног броја
сливника за прихватање исте и одвођења до реципијента за прихватање атмосферских вода.
Потребно да се канализација пројектује у свим улицама планираним овим регулационим
планом .
Атмосферску канализацију изградити од ПВЦ/ПП/ПЕ материјала, минималног профила Ø
300 мм без обзира на хидраулички прорачун. За прикупљање воде са улица и тротоара
користити сливнике, који се имају изградити од бетонских цеви Ø 400 мм и покрити их у
нивоу будуће нивелете пута ливено гвозденим сливницима за тежак саобраћај. Осим цевовода
потребно је изградити и пратеће објекте попут ревизионих силаза и каскада. Ови објекти се
имају изградити од готових армирано бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора

Strana 248 - Broj 12

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

13. jun 2017. godine

1,0 м и завршног прстена у који се у нивоу будуће нивелете има уградити ливено гвоздени
шахт и поклопци за тежак саобраћај.
На местима изливања атмосферске канализације у реципијенте, имају се пројектовати уливне
грађевине и узводну и низводну регулацију потока на месту изливања.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Водна инфраструктура је планира тако:

да не угрожава планиране објекте као и планирану намену коришћења земљишта;

да се грађевинско земљиште рационално користи;

да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру;

да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Општа правила за изградњу хидротехничких инсталација и објеката примењују се на целом
подручју плана.
Осим ових општих правила при планирању, пројектовању и изградњи хидротехничких
постројења, инсталација, објеката и уређаја морају се поштовати одговарајући технички
прописи и правила, закони и прописи који регулишу ову област.
1. Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.
2. Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари, колектори, дистрибутивни
цевоводи...) неопходно је прибавити претходне услове Министарства надлежног за послове
грађевинарства и стручне службе ЈП "Водовод", у зависности од надлежности за издавање
одобрења за изградњу.
3. Водовод и канализација се морају трасирати тако да:
- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама и сл.
4. Водовод трасирати једном страном коловоза, супротном од атмосферске канализације, на
одстојању 1,0 м од ивичњака.
5. Фекалну канализацију трасирати једном саобраћајном траком.
6. Атмосферску канализацију трасирати једном страном коловоза (нижом код саобраћајница
са једносмерним падом) на одстојању 1,0 м од ивичњака, супротно од водовода.
7. Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и
других затечених објеката не сме бити мања од 1,5 м.
8. Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 м.
9. Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при
укрштању.
10. Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним мерама заштите.
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11. Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију
водити границом катастарских парцела уз писмену сагласност оба корисника међних
парцела.
12. Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 м од врха цеви до коте
терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
13. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објеката је 1,5 м.
14.Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама дато је
у табели 1.
табела 1. Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу инсталација водовода и
канализације са другим инсталацијама
Паралелно вођење (м)
Међусобно водовод и канализација

0.4

До гасовода

0.3

До топловода

0.5

До електричних каблова

0.5

До телефонских каблова

0.5

15. Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме извршити
уз услове и сагласност ЈП "Водовод".
16. Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви. У
појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду
или угрозити стабилност цевовода.
17. 3абрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, топловод...), не може обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.
18. Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...)
испод зелених површина у урбанизованим зонама, вршити на растојању од мин 2,0 м од
постојећег засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у
првобитно стање.
19. Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) постављају се у непосредној близини
саобраћајница, на грађевинској парцели предвиђеној само за те сврхе. Габарити објекта се
одређују у зависности од протока садржаја, капацитета, типа и броја пумпи. Величина
грађевинске парцеле за црпне станице одређује се у зависности од зона заштите и обезбеђује
се ограђивањем.
20. Изградњи и реконструкција водоводних и канализационих објеката може се приступити
тек након израде инвестиционо-техничке документације и прибављања потребних
сагласности и одобрења у складу са законским прописима. Изузетно, искључиво у
случајевима и под условима прописаним односним законом о изградњи, може се приступити
радовима без потребне техничке документације.
21. 3она непосредне заштите око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак
квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара - обухвата најмање 10 m
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од објекта. Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос. Тачна
величина зоне заштите је одређена законском регулативом.
11.3. ГРЕЈАЊЕ
На делу предметне локације изграђен је и у експлоатацији гасовод средњег притиска, део
крака I, правац ка “Аутотранспорту”.
Гасовод се завршава ПП шахтом на К.П. 336/24 КО Грдица ,где је предвиђена будућа мерно
регулациона станица “Адрани1”. Катастарска парцела бр.336/24 КО Грдица опредељена је за
ову намену Планом генералне регулације “Кулагића ада – Адрани” бр 011-56/2013-III
(Сл.Лист града Краљева ,бр.13/2013).
Са будуће МРС предвиђено је дволинијско снабдевање природним гасом постојећих и
планираних објеката, за потребе широке потрошње становништва и потребе
“Аутотранспорт”-а.
Општа правила градње за челични градски и дистрибутивни гасовод
Општа правила градње за градски и дистрибутивни гасовод односе се на: изградњу гасовода
од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и изградњу гасовода од челичних цеви
за радни притисак до 13 бара.
Саставни делови гасовода су: мерно регулационе станице, арматуре, уређаји катодне заштите,
цевоводи, телекомуникациона мрежа која служи за потребе гасовода, остала пратећа опрема
као и одређени простор дуж гасовода.
Гасовод се мора трасирати тако да:
буде у сагласности са ситуацијом на терену и углавном се води тротоарима или у зеленом
појасу, са обе стране улице, односно пута, а на местима где то није могуће или су улице
незавршене, траса се води у коловозу. Полагање гасовода у коловозу се може дозволити
само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама заштите;
уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити границом
катастарских парцела уз сагласност корисника парцела;
не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.
Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак гаса.
Полагање гасовода се врши у рову просечне дубине око 1 м и ширине око 0,5 м (0,7 х 0,4 за
прикључке). Цеви гасовода се постављају на слој песка дебљине око 0,1 м а са сваке стране
цеви је потребан слободан простор (до ивице ископа) од око 0,15 м ради полагања цеви.
Гасовод се такође затрпава песком (0,1 м изнад горње ивице цеви) а изнад тога се ров
затрпава земљом из ископа или шљунком. Минимална дубина укопавања мора бити 0,8 м. На
краћим деоницама може се дозволити дубина укопавања мања од 0,8 м али не испод 0,6 м.
У исти ров, паралелно са гасоводом може се полагати и оптички кабл за пренос података и
управљање режимом транспорта гаса и друге потребе, онда су димензије рова 1,0х(D+0,5 m).
D означава спољашњи пречник цеви.
Изнад гасовода (на око 0,3 м) поставља се жута трака упозорења са натписом ''ОПАСНОСТ
ГАСОВОД''.
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Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од
спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1,0 м. У
изузетним случајевима вођења гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не сме
бити мања од 0,8 м. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине зида
гасовода за 25% од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у заштитну
цев. У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину прописану
у претходном ставу, дубина укопавања од 0,6 м може се дозволити само ако се предвиђа
заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или на неки други
одговарајући начин.
Минимална дозвољена растојања челичног гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе
ивице темеља) износи 3 м. Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних
заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода
у заштитну цев, итд).
Минимално дозвољена растојања при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим
гасоводом, техничким инфраструктурама и др. дата су у следећој табели:
Минимално дозвољено растојање (м)
Укрштање

Паралелно воћење

0,2

0,6

0,2

0,3

0,5

1,0

0,3

0,6

0,3

0,5

2,0

0,6

-

5,0

0,2

0,3

Гасоводи међусобно
Од гасовода до даљинских
топлодалековода, водовода и
канализације
Од гасовода до проходних канала
топлодалековода
Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телефонских каблова
Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до бензинских пумпи
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила

1,5
Табела 4: Минимално дозвољена растојања при укрштању и паралелном вођењу гасовода са

другим гасоводом и техничким инфраструктурама

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским
електричним водовима дата су у следећој табели:
Минимално дозвољено растојање од осе
гасовода (м)

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Strana 252 - Broj 12

13. jun 2017. godine

Називни напон (кЊ)

Од осе стуба паралелно
вођење

До темеља стуба
укрштање

до 1
1 - 10
10 - 35
> 35

1,0
5,0
8,0
10,0

1,0
5,0
10,0
10,0

Табела 5: Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са
високонапонским електричним водовима
По правилу се гасовод код укрштања поставља испод водовода, електро и ТТ каблова а изнад
осталих инсталација. Пожељно је код постављања гасовода испод других инсталација на
полиетиленску радну цев навући још једну полиетиленску цев већег пречника, која радну цев
штити од огреботина ручним алатом приликом ревизије горње инсталације.
Укрштање гасовода са железничким пругама, путевима и улицама се изводи тако да не
угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се гасовод
укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини. За укрштање гасовода са
железничком пругом или јавним путем потребна је сагласност одговарајуће организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима и
железничким пругама, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска
плоча или друга одговарајућа заштита).
При преласку гасовода преко улица и пруга полиетиленска цев се поставља у заштитној цеви.
Заштитне цеви су челичне бешавне цеви.
При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу води под углом од
900 у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 750, уз
документовано образложење. Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са
железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице
прага. Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и
раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10 м.
При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 900 у
односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 600. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 600 може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење. Минимална дубина укопавања гасовода при
укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се
одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура
“заштитни слој“ између коловозне конструкције и заштитне цеви или горње површине
бетонске плоче канала дебљине 0,3 - 0,5 м (у зависности од категорије саобраћајнице).
Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, плоче и др. не
сме бити мања од 1,0 м.
Материјал за израду цеви гасовода је полиетилен средње или високе густине и са дебљинама
зида цеви предвиђеним за гасоводе надпритиска до 4 бара. Полиетиленске цеви морају да
буду минималних квалитета и димензија према JUS стандардима.
Кућни мерно регулациони сетови се смештају у заштитне кутије, а лоцирају се зависно од
услова на терену. За прикључење индивидуалних потрошача локацију сета, место
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прикључења на дистрибутивну мрежу и вођење цевовода од мреже до сета одређује сам
дистрибутер за свако појединачно домаћинство.
За прикључење објеката колективног становања број редукционих сетова одређен је према
броју улаза у зграду. Тачан број и положај редукционих сетова, као и трасу прикључног
цевовода на дистрибутивну мрежу одређује сам дистрибутер.
Прикључење котларница технолошких потрошача решаваће се посебним пројектом за
прикључење сваког потрошача посебно.
Кућни прикључци су саставни део дистрибутивне мреже, и изводе се (подземни део) од
полиетиленских цеви пречника 25 мм, а надземни део, такође од полиетиленских цеви, које
ће се водити у заштитној челичној цеви DN 50 (за једног потрошача и за пречнике деоница
дистрибутивне мреже мање од Ø40). Прелаз са ПЕ цеви на челичну цев се изводи
стандардним комадом, у оквиру мерно-регулационог сета. Прикључци на дистрибутивни
гасовод су углавном такозвани седласти прикључци, који се могу накнадно извести.
Кућни мерно-регулациони сетови (за једног потрошача) се постављају на спољни зид зграде
или на стубу (слободно стојећи) у оквиру индивидуалног плаца. Кућни мерно-регулациони
сет треба да буде смештен у метални (или пластични) ормарић и мора да има могућност
закључавања. Конкретан избор типа и могућих произвођача мерно-регулационог сета врши
дистрибутер.
11.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
Планирано стање
Према плану развоја преносног система за период од 2016. до 2025. године и плану
Инвестиција, у обухвату предметног плана није планирана изградња електроенергетске
инфраструктуре која би била у власништву ЈП “Електромрежа Србије”
Технички услови “ЕПС Дистрибуције”д.о.о., огранак ЕД Краљево, за нацрт плана су:
1. Будуће ТС 10/0.4кV требало би планирати као типске монтажне бетонске, грађевински део
предвиђен за инсталисану снагу 1x1000(630) кVА или као типске стубне за инсталисану
снагу 250 кVА.
Посебни услови за ТС 10/0.4кVА:
 све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током целог
века експлоатације;
 потребни габарити монтажно бетонских ТС су 6x6м;
 током изградње ТС неопходно је да око целе ТС, а због постављања уземљивача, буде
слободан појас ширине 2.5 м;
 за потребе стубних ТС потребан је простор за радно уземљење на удаљености од 20м
од ТС(троугластог облика, страница 10x10x10 м);
 пожељно је да се по завршетку изградње ТС и уземљивача асфалтира око целе ТС
појас ширине 1.5м.
 све ТС морају поседовати поље јавне расвете.
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2.Прикључење нових монтажно-бетонских ТС 10/0.4 кV предвидети енергетским кабловима
10 кV пресека 3x150 мм².
3.Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног
проводника, има следеће ширине:
 за напонски ниво 1 кV до 35 кV
-за голе проводнике 10 м, кроз шумско подручје 3м
-за слабо изоловане проводнике 4м, кроз шумско подручје 3м
-за самоносеће кабловске снопове 1м.
Објекти планирани за изградњу у зони постојећих ДВ МОРАЈУимати посебно одређене
услове изградње и прикључења на електроенергетску мрежу (дате Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1кV до
400кV – „Сл.лист СФРЈ“, бр.65/88 и „Сл.лист СРЈ“, бр.18/92) и Законом о енергетици донетог
децембра 2014.). Под тим се подразумева да ће при изградњи објекта бити неопходно да се
испоштују прописана растојања од најближих проводника. У супротном би постојеће ДВ
требало изместити или каблирати, а прикључак оваквих објеката би требало извести
подземним кабловима.
4..Трасе за каблове 0.4 кV и каблове јавног осветљења биће одређиване кроз појединачна
одобрења за прикључења и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача, а
према динамици њихових потреба. Доминантан вид прикључака требало би да буде
надземни, уз коришћење самоносивог кабловског снопа.За оне потрошаче који захтевају већу
снагу, ЕД Краљево ће издавати посевне услове који би требало да буду у складу са
могућностима електроенергетске мреже.
5. Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за
изградњу те врсте објекта.
6. Објекте градити на прописаном одстојању од постојећих ел.енергетских објеката
испоручиоца. Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити,
инвеститор је дужан да Огранку ЕД Краљево поднесе захтев за измештање, као и да
финансира измештање ел.енергетских објеката на прописом утврђено одстојање.
11.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
Будући развој ТК инфраструктуре
Телеком Србија, ИЈ Краљево у наредном периоду планира мање инвестиционе активности на
овом подручју, у складу са развојем подручја за становање и индустрију.
Израда нацрта плана , и његово привођење намени, када су у питању телекомуникације мора
обезбедити:
1. заштиту постојећих подземних каблова и надземне мреже:
-у фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других
инфраструктурних објеката који неће угрозити телекомуникационе објекте
-у случајевима када то није могуће избећи, предвидети измештање телекомуникационих
објеката или посебне мере заштите
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-у фази пре почетка радова на другим објектима у зони постојеће телекомуникационе
инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја на терену микролоцирањем на основу
геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем и , по потреби, измештање пре
почетка радова.
2. Услове да се приликом реконструкције саобраћајница изврши реконструкција
постојеће или изградња нове кабловске мреже где већ постоји кабл положен директно
у земљу или је потребно полагање новог кабла.Посебно је значајно полагање PVC или
PEHD цеви Ø110 mm за прелазе ТК кабла на другу страну саобраћајнице. Тамо гдее
постоје каблови максимално ће се користити постојеће трасе за полагање нових
каблова. Нове трасе ће се заузимати само у изузетним случајевима.
Код свих планова и радова у зони телекомуникационе инфраструктуре је нужна израда
синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се обезбедила
могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима.
Обавезно је поштовање техничких норми везаних за одстојања при паралелном вођењу и
укрштању:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Врста подземног или
надземног објекта
Водоводне цеви
Цевоводи одводне канализације
Цевоводи топловода
Цеви гасовода
Од енергетских каблова
- до 10 kV
преко 10 kV
Од регулационе линије зграда у насељу
Од доње ивице насипа железничких
пруга, путева и аутопутева
Од инсталације и резервоара са
запаљивим и експлозивним горивом
Од блокова ТК канализације
Од упоришта енергетских водова до 1
kV
“

11.
12.
13.
14.

Од упоришта енергетских водова преко
1 kV без непосредног уземљења
Код неуземљених дрвених упоришта
Код бетонских и челичних уземљених
упоришта преко 1 kV са непосредним
уземљењем
Гасовод - дистрибутивна мрежа

Паралелно
вођење
или
приближавање
(м)
0.6
0.5
0.5
0.4
0.5
1.0
0.5

Укрштање
(м)
0.5
0.5
0.8
0.4
0.5
0.5
0.5

5.0
1.5
0.5
0.8
0.3

0.2
без
механичке
заштите
са
механичком
заштитом

0.8
0.5
15.0
0,5 (0,3) мин.

0,5 (0,3) мин.
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12. ПОДАЦИ О РАЗВОЈНИМ ПЛАНОВИМА МРЕЖЕ ТЕЛЕНОР
У оквиру прилога у документацији плана достављен је списак постојећих радио релејних
веза чији се коридори у потпуности или делимично простиру преко предметног подручја, као
и подаци о постојећим телекомуникационим објектима и преферентним зонама изградње
нових телекомуникационих објеката.
У преферентним зонама, на преферентним локацијама планирана је изградња
телекомуникационих објеката са припадајућом инфраструктуром за ГСМ и УМТС јавну
мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који технолошки наслеђују
ове системе. Под телекомуникационим објектом са припадајућом инфраструктуром се
подразумевају телекомуникациони објекти базних радио-станица и радио релејних станица са
припадајућим антенским системима и инфраструктуром која обухвата земљиште, грађевину
или зграду, антенске носаче и стубове, приступни пут, инсталацију и постројења за
електричну енергију, кабловску канализацију и друго неопходно за изградњу
телекомуникационог објекта јавне мобилне телекомуникационе мреже.
На предметном подручју не постоје оптички каблови у власништву Теленор-а.
13. ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
Општи санитарни услови
Ови услови морају бити обезбеђени за сваки објекат који подлеђе санитарном надзору:
1. објекат се налази на простору:
-који омогућава повезивање објекта са спољним саобраћајницама;
-на којем објекат неће бити изложен природним штетним утицајима околине, као ни другим
штетним утицајима који потичу од објеката из непосредног окружења:
-који поседује довољну површину потребну за изградњу објекта и уређење његовог
непосредног окружења, односно површину која одговара намени и капацитету објекта, као и
броју и величини пратећих објеката који су у саставу главног објекта:
-који омогућава прикључење објекта на постојеће мреже комуналне инфраструктуре или који
омогућава да се на други начин обезбеди редовно снабдевање објекта електричном енергијом
и континуирано снабдевање хигијенски исправном водом за пиће, као и одвод отпадних вода
и уклањање чврстих и других отпадних материја на хигијенски начин (објекат се прикључује
на постојећу канализациону мрежу или непропусну септичку јаму одговарајућег капацитета,
у складу са законом. Место септичке јаме одређује се на начин којим се спречава штетан
утицај исте на хигијенско стање у објекту, хигијенско стање њиховог непосредног окружења
и омогућава несметан приступ јами ради пражњења и чишћења.)
2. Објекат се не може налазити :
-на местима на којима конфигурација земљишта и карактеристике терена (ниво подземних
вода , плавност терена, ружа ветрова и сл.) могу штетно утицати на хигијенско стање у
објекту;
-поред неуређених депонија , нехигијенски отворених канала, несанираних септичких јама,
као ни у близини других објеката који својим утицајем( испуштањем штетних материја,
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отпадних вода, гасова, паре, дима, прашине и др.) могу штетно утицати на хигијенске услове
у објекту;
-на местима на којима би, због делатности која се у објекту обавља, могао штетно утицати на
постојеће објекте у околини.
Водни објекти
Водни објекти за коришћење вода су објекти за снабдевање водом за пиће и санитарнохигијенске потребе-водозахвати(бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране
са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи иу
резервоари са уређајима који им припадају.
Водни објекат за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и његово
непосредно окружење морају испуњавати посебне санитарно-хигијенске услове у циљу
спречавања и сузбијања путева преношења заразних болести водом.
Водни објекти се обезбеђују зонама санитарне заштите(шира, ужа и зона непосредне
заштите)које се уносе у план управљања водама, просторни (просторни план јединице
локалне самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план.Зоне санитарне
заштите представљају заштићену област и одређују се у складу са хидролошким ,
хидрогеолошким и другим својствима земљишта, врстом изворишта и његовог окружења,
капацитетом изворишта и другим чиниоцима који утичу на издашност изворишта , а
одржавају на начин којим се не угрожава здравствена исправност воде на изворишту.
Изградња и одржавање водних објеката се врши у складу са Законом о водама(Сл.гласник
РС”, бр.30/20010) и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања (“Сл.гласник РС”, бр. 92/08).

14. УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже ни у
простору евидентираних природних добара.сходно томе, издају се следећи услови заштите
природе:
Општи услови:
 Очувати, унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око канала маква, као и
влажна станишта према Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о
типовима станишта, осетљивим , угроженим, ретким и за заштиту приоритетним
типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување;
 забрањује се извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде
дуже од 5 дана;
 У случају да у токи извођења грађевинских радова дође до појаве ерозије или спирања
земљишта са околних падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће
антиерозивне мере;
 Планирани
хидрограђевински
радови
не
смеју
да
изазову
промене
инжењерскогеолошких својстава терена, односно не смеју да изазову поремећај
стабилности околног терена , нити процесе ерозије у зони речног корита:
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нагиби косина морају обезбедити њихову стабилност;
током извођења грађевинских радова максимално користити постојеће саобраћајница,
које након завршетка радова морају бити саниране од последица транспорта и враћене
у првобитно стање , односно стање блиско претходном;
 канал се мора прикључити на атмосферску канализацију према условима надлежног
ЈКП:;
 није дозвољено слободно испуштање воде из канала;
 у току извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне
вредности за радни простор;
 за облагање канала користити природне материјале;
 није дозвољено радити порпуно непропусно корито канала;
 сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације;
 прибавити сагласност надлежних институција, ЈКП”Чистоћа”, за извођење радова који
изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендофлоре, како би се
уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;
 при озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене(тополе и сл.);
 редовним одржавањем партерног зеленила и слободних поврђина, сузбијати и
контролисати алергене и инвазивне врсте, а нарочито амброзију;
 предвидети обавезу извођача уколоко се током радова на изградњи постројења наиђе
на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се
претпоставља да имају својство природног добра, да у року од 8 дана обавести
надлежно министарство за послове заштите природе (животне средине), односно
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног
лица.

15. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
У складу са чл. 4 Закона о планирању и изградњи(''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), појам унапређења енергетске ефикасности
односи се на смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе
градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања , изградње и
употребе зграда и простора.
Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована,
изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска
својства зграда.
Енергетска својства зграда јесу стварно потрошена или прорачуната количина енергије која
задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем , а односе се
нарочито на енергију за грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење.
Енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда која
издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о
енергетским својствима зграда.
Сертификат о енергетским својствима зграда чини саставни део техничке документације која
се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
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16. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Сврха и циљ Плана детаљне регулације је директно спровођење Плана.
Овај План представља правни основ за израду пројеката парцелације и препарцелације и
издавања локацијских дозвола.

17. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење
атмосферских вода са подручја Шеовца делови ПГР ”Кулагића ада-Адрани”(Службени лист
града Краљева, бр. 13/2013, 24/2013, 30/2014 и 33/2014) и ПГР “Јарчујак”(Службени лист
града Краљева, бр. 13/2013, 24/2013) неће се примењивати у делу који обухвата ПДР канала
Маква. У овим деловима поменутих ПГР-ова приликом издавања локацијских услова и
других аката прописаних Законом о планирању и изградњи примењиваће се ПДР канала
Маква( као документ ужег подручја).
Надзор над применом и спровођењем Плана врши надлежни орган Градске управе Краљево.
Достављање, архивирање, умножавање и уступање Плана врши се у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(''Сл. гласник РС'', бр. 64/2015) .
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Краљевa".

Strana 260 - Broj 12

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

ГРАФИЧКИ ДЕО

13. jun 2017. godine

13. jun 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Broj 12 - Strana 261

Strana 262 - Broj 12

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

13. jun 2017. godine

КООРДИНАТЕ АНАЛИТИЧКИХ ТАЧАКА
ИЗ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА
БР. 7 -АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА
ИЗ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА
БР. 8- ПЛАН САОБРАЋАЈА
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157.

План детаљне регулације потока Чађавац-Моравац
од ушћа у реку Западну Мораву до улице Тике
Коларевића

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности
градске управе Краљево

РУКОВОДИЛАЦ
Звонко Ковачевић, дипл.инж. грађ., с.р.

Број: 011-125/2017-I
Дана: 5. маја 2017. године
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НАРУЧИЛАЦ :

ГРАД КРАЉЕВО

ОБРАЂИВАЧ:

ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“

РАДНИ

ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ :

Зорана Мајсторовић, дипл. инж. арх., с.р.
(бр. лиц. 200 0933 06)

САРАДНИЦИ:

Душан Сретовић, дипл. инж. грађ., с.р.
Горан Вуковић, дипл. инж. саобр., с.р.
Срђан Јанић, дипл. инж. грађ., с.р.
Магдалена Савић, дипл. прост. план., с.р.
Мила Богдановић, дипл. инж. маш., с.р.
Дејан Рашовић, дипл. инж. ел., с.р.
Марија Милошевић, дипл. инг. грађ., с.р.
Дарко Вилотијевић, дипл. инж. геод., с.р.
Бранимир Петровић, дипл. инж. геод., с.р.
Александар Симовић, дипл.инж. геод., с.р.
Александар Белопавловић, геометар, с.р.
Небојша Богавац, геометар, с.р.
Зоран Бранковић, копирант, с.р.

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ:

ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

В.Д. ДИРЕКТОР
Александар Несторовић, дипл. инж. грађ., с.р.
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САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА
A. Т Е К С Т У А Л Н И

ДЕО:

1. У В О Д
1.1. Правни и плански основ
1.1.1. Извод из плана вишег реда
1.2. Повод израде плана
1.3. Циљеви уређења и изградње
1.4. Обухват плана
1.5. Подлоге
2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
2.1. Положај и природне карактеристике подручја
2.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
2.4. Јавно и друго зеленило
2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних
целина
2.6. Биланс површина-постојеће стање
3.СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
4.ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
5.ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАН

ПЛАНСКИ ДЕО
6. КАРАКТЕРИСТИЧНE УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНE И ЦЕЛИНE
7. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА
9. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
10. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
11. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И
ДР.ИНФРАСТРУКТУРЕ
12.УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
13.ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ
14.УСЛОВИ ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
15.УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
16. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
17 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
18. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Б. Г Р А Ф И Ч К И Д Е О :
1.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
-ИЗВОД ИЗ ПГР ”КУЛАГИЋА АДА-АДРАНИ” (бр.011-56/2013-III,од
05.07.2013.год.) и ИЗВОД ИЗ ПГР “ИЗМЕНА ПГР КУЛАГИЋА АДААДРАНИ”(бр.011-217/2014-III,од 01.12.2014.год.)-

Р = 1 : 5000

2.

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ОРТО-ФОТО ПРИКАЗОМ

Р = 1 : 2500

3а/б/ц.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

Р = 1 : 1000

4а/б/ц.

ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА СА
ГРАНИЦОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Р = 1 : 1000

5а/б/ц.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Р = 1 : 1000

6а/б/ц.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА

Р = 1 : 1000

7а/б/ц.

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Р = 1 : 1000

8а/б/ц.

ПЛАН САОБРАЋАЈА-РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАНСА КООРДИНАТАМА ОСОВИНСКИХ И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА

Р = 1 : 1000

9а/б/ц.

СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

Р = 1 : 1000
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ДОКУМ ЕНТАЦИЈА

1.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТОКА ЧАЂАВАЦ
МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ
КОЛАРЕВИЋА, БР.011-161/2015-III, ОД 02.10.2015. ГОД.

2.

ОДЛУКА ДА СЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТОКА ЧАЂАВАЦ МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ
МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НЕ
ИЗРАЂУЈЕ, БР.350-27/2015-08, ОД 04.06.2015.ГОД.

3.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
(ПОЗ.В1.23)

4.

ДОСТАВЉАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА,
БР.204/2015-08 ОД 08.06.2015.ГОДИНЕ;

5.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТОКА ЧАЂАВАЦ МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ
МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА, БР.5503 ОД 21.10.2015.ГОДИНЕ;

6.

ЗАПИСНИК СА 17.(СЕДАМНАЕСТЕ) КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА
КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 12.05.2016. ГОДИНЕ, ТАЧКА 4.-РАЗМАТРАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД;

7.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, БР.06-99/2016-08 ОД
12.05.2016.ГОДИНЕ;

8.

МЗ ГРДИЦА, СУГЕСТИЈЕ, БР. 2706 ОД 14.06.2016.ГОДИНЕ;

9.

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д., УСЛОВИ ЗА НАЦРТ ПДР-А, БР.
1/2016-2180, ОД 20.06.2016. ГОДИНЕ;

10.

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-ОГРАНАК ЕД КРАЉЕВО, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАЦРТ
ПДР-А, БР. 161541/2 ОД 16.06.2016.ГОДИНЕ;

11.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА , ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УСЛОВИ БР. 227068/2-2016 ОД
20.06.2016. ГОДИНЕ;

12.

ЈКП ВОДОВОД, УСЛОВИ БР.1811/1 ОД 17.06.2016. ГОДИНЕ;

13.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, РЕШЕЊЕ 03 БР. 020-1236/2 ОД
29.06.2016.ГОДИНЕ;

14.

МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА,СЕКТОР
ЗА
ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КРАЉЕВУ, УСЛОВИ БР
.217-6278/16 ОД 01.07.2016.ГОДИНЕ;

ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

ЗА

2016.ГОД.,
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15.

ЕМС УСЛОВИ БР.0-1-2-210/1 ОД 12.07.2016.ГОДИНЕ;

16.

ВИП МОБИЛЕ, УСЛОВИ БР. 3493 ОД 12.08.2016. ГОДИНЕ;

17.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР У КРАЉЕВУ,
ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ БР.530-53-00736/2016-10 ОД
12.09.2016.ГОДИНЕ;

18.

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ УСЛОВИ БР.953-18015/16-1 ОД 27.09.2016.ГОДИНЕ;

19.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ
РАДОВА, БР.011-83/2015-III, ОД 22.06.2015.ГОДИНЕ;

20.

ЗАПИСНИК СА 22.(ДВАДЕСЕТДРУГЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 24.11.2016. ГОДИНЕ, ТАЧКА 3.-РАЗМАТРАЊЕ
НАЦРТА;

21.

ОГЛАСИ-ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПДР-А ПОТОКА
ЧАЂАВАЦ-МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ
КОЛАРЕВИЋА;

22.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТОКА ЧАЂАВАЦ-МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ
МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА, БР. 06-6 /2017-06 ОД
26.01.2017.ГОДИНЕ;

23.

ЗАПИСНИК СА 24.(ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 26.01.2016. ГОДИНЕ,ТАЧКА 3- РАЗМАТРАЊЕ
ПРИМЕДБИ НА НАЦРТ ПЛАНА;

24

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТОКА ЧАЂАВАЦМОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ
КОЛАРЕВИЋА, БРОЈ 011-125/2017-I ОД 05.МАЈА 2017.ГОДИНЕ;
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1. У В О Д
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
По објављивању Одлуке о изради Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од
ушћа у реку Западну Мораву до улице Тике Коларевића, бр. 011-161/2015-III од 02.октобра
2015. године ("Службени лист Града Краљева" бр. 22/15) , донетој од стране Скупштине
Града Краљева приступило се изради Плана детаљне регулације, у утврђеним границама, а
израда Плана поверена је Урбанистичкој служби Дирекције за планирање и изградњу
«Краљево» из Краљева .
Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину,бр.011-243/2015-III од
29.децембра 2015. године,позицијом В.1.23. - Специјализоване услуге предвиђена је израда
Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку Западну Мораву до улице
Тике Коларевића.
У складу са чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), обављен је рани јавни увид у периоду од 25.
марта до 07.априла 2016.године. Након извршене стручне контроле од стране Комисије за
планове на 17.(седамнаестој) седници одржаној 12.05.2016. године, приступило се изради
Нацрта плана.Нацрт плана разматран је на 22. (двадесетдругој) седници Комисије за планове
града Краљева,одржаној 24.11.2016. године.
За потребе израде Нацрта Плана прикупљени су подаци о: постојећој планској
документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и
капацитетима инфраструктуре као и другим подацима неопходним за израду Плана.
Правни основ за израду Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку
Западну Мораву до улице Тике Коларевића представљају:
 Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 Одлука о изради Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку
Западну Мораву до улице Тике Коларевића бр. 011-161/2015-III од 02.октобра 2015.
године ("Службени лист Града Краљева" бр. 22/15);
 Правилник о садржини, начину и поступању израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”, бр.64/2015);
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу,(“Сл.Гласник
РС“, бр.72/09, 81/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС. 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 –
УС, 98/13 – УС, 132/14 И 145/14 од 27.02.2015. год.)
Плански основ за израду Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку
Западну Мораву до улице Тике Коларевића представљају два плана генералне регулације, у
чијим границама се налази посматрано подручје:
 План генералне регулације Кулагића ада -Адрани, бр. 011-56 2013-III од 05. јула 2013.
године
 Измена плана генералне регулације Кулагића ада -Адрани, бр. 011-217/ 2014-III од 01.
12. 2014. године
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1.1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
План генералне регулације Кулагића ада -Адрани, бр. 011-56 2013-III 05. јул 2013.
године
Подручје плана генералне регулације „Кулагића ада - Адрани” се налази у северном делу
града и простире се дуж реке Западне Мораве.
У обухвату плана најзначајнији природни водотокови су река Западна Морава, Мусина река
и поток - канал Чађавац – Моравац. Цела територија коју обухвата План припада сливу
Западне Мораве, водном подручју Мораве. Скоро цела територија површине обухвата Плана
се налази у приобаљу ове реке и у плавној је зони стогодишње воде. Основну каналску
мрежу чине два водотока- поток Маква са ободним пружним каналом, који се независно
уливају у Грдичку реку, која се даље улива у Западну Мораву. У ова два водотока се уливају
канали другог реда са изграђених стамбених и мањих пословних целина и њива. Канали
другог реда прихватају мањи део унутрашњих вода. Пољопривредне и делимично стамбене
површине и њиве између саобраћајнице на десној обали Западне Мораве и дела према
железничкој прузи се често плаве при наиласку великих вода.
Границама овог ПДР-а обухваћени су делови урбанистичких зона :12.1 ,12.2 и 12.3, односно
делови следећих урбанистичких целина :
 12.1.1(подцелине:12.1.1.16, 12.1.1.17, 12.1.1.18, 12.1.1.19, 12.1.1.21, 12.1.1.22, 12.1.1.23,
12.1.1.24;)
 12.2.1(подцелине:12.2.1.1. И 12.2.1.3)
 12.2.2(подцелине:12.2.2.1 и 12.2.2.2)
 12.3.1(подцелине:12.3.1.3, 12.3.1.4, и 12.3.1.5)
 12.3.2( подцелине: 12.3.2.2. и 12.3.2.3) и
 12.3.4.(без подцелина)
За ове урбанистичке целине План генералне регулације Кулагића ада-Адрани је дефинисао
следеће намене и одреднице:

Целина12.1.1:
Подцелина 12.1.1.16.
 породично становање са пољопривредом,
 шуме.
Подцелина 12.1.1.17.
 парковске површине, уређене зелене површине и заштитно зеленило.
Подцелина 12.1.1.18.
 породично становање,
 шуме.
Подцелина 12.1.1.19.
 породично становање,
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шуме.

Подцелина 12.1.1.21.
 породично становање.
Подцелина 12.1.1.22.
 породично становање.
Подцелина 12.1.1.23.
 породично становање са специфичним видом становања - ромско нaсеље;
 ГМРС - главна мерно регулациона станица;
 парковске површине, уређене зелене површине и заштитно зеленило;
За овај простор обавезна је израда плана детаљне регулације.
Подцелина 12.1.1.24.
 У овој целини планира се сервисна саобраћајница.

Целина12.1.1:
Подцелина 12.2.1.1.
 индустрија.
Подцелина 12.2.1.3.
 индустрија.

Целина12.3.1:
Подцелина 12.3.1.3.
 породично становање са пољопривредом,
 шуме.
Подцелина 12.3.1.4.
 породично становање са пољопривредом.
Подцелина 12.3.1.5.
 индустрија.

Целина12.3.2:
Подцелина 12.3.2.2.
 заштитно зеленило
Подцелина 12.3.2.3.
 заштитно зеленило
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Целина12.3.4:
Целина 12.3.4. - (без подцелина)
 саобраћај (ауто-пут) са припадајућим површинама.

Измена плана генералне регулације Кулагића ада -Адрани, бр. 011-217/ 2014-III 01. 12.
2014. године
Подручје Измене Плана генералне регулације „Кулагића ада - Адрани” се налази у
североисточном делу града и обухвата простор постојеће градске депоније и непосредну
околину .
Измена Плана се односи на простор урбанистичке целине 12.2.2. која се састоји из две
поцелине 12.2.2.1. и 12.2.2.2. Карактеристичан положај дела подцелине 12.2.2.2. између
планиране саобраћајнице (12.2.2.1.) и регулисаног речног тока и приватно власништво
определио је карактер наведеног земљишта, при чему би пројектом рекултивације, овај
простор био намењен за заштитно и слободно зеленило у складу са техничким прописима
заштите за ову врсту објеката.
За ове урбанистичке целине Измена плана генералне регулације Кулагића ада-Адрани је
дефинисао следеће намене и одреднице:

Целина12.2.2:
Подцелина 12.2.2.1.
 парковске површине, уређене зелене површине и заштитно зеленило.
 индустрија.
Подцелина 12.2.2.2.
У овој целини планира се сервисна саобраћајница.

1.2. ПОВОД ИЗРАДЕ ПЛАНА
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације потока
Чађавац-Моравац од ушћа у реку Западну Мораву до улице Тике Коларевића, бр. 011161/2015-III од 02.октобра 2015. године ("Службени лист Града Краљева" бр. 22/15).
1.3. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
Основни циљ израде овог плана је измена регулације потока Чађавац-Моравац дате ПГР-ом
Кулагића ада -Адрани, односно изменом тог плана, а у складу са новом техничком
документацијом- Идејним пројектом регулације потока Чађавац – Моравац у Грдици од
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2015.године и Пројектом санације и хитних радова на систему за заштиту насеља
Грдица од поплава од 2015. године, како би се спречило плављење насеља Грдица.
Поред регулације предметног водотока и изградње заштитних насипа, концептуални оквир
планирања састоји се и у дефинисању јавног интереса, као и у регулацији постојећих и
стварању нових урбаних садржаја у складу са смерницама датим плановима вишег реда.
Општи циљеви израде плана- водопривредна инфраструктура:побољшање снабдевања
водом свих корисника, усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама
корисника, комплетирање система за одвођење и пречишћавање отпадних вода, осигурање
повољног режима коришћења и заштите подземних вода, заштита квалитета подземних и
површинских вода и заштита насеља од атмосферских вода.
Општи циљеви израде плана-саобраћајна инфраструктура: унапређење система путне
мреже, развој и унапређење свих саобраћајних капацитета, дефинисање савремене
саобраћајне мреже са свим неопходним пратећим садржајима, уз примену савремених
технологија, подизање нивоа услуге саобраћајно-транспортног система, одрживо
функционисање саобраћаја са свим наменама у оквиру предметног обухвата Плана, где је
саобраћајнa инфраструктура носилац урбаног развоја,реезервисање простора за планиране
саобраћајнице.
1.4. ОБУХВАТ ПЛАНА
ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА
Након наношења и анализе Идејног пројекта регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у
реку Западну Мораву до улице Тике Коларевића (Хидропројект Зрењанин, д.о.о.,EP: 20/15,
децембар 2015) ,Пројекта санације и хитних радова на систему за заштиту насеља Грдица од
поплава од 2015. год. и снимљеног изведеног одбрамбеног насипа изведеног према том
пројекту, узимајући у обзир да регулација предметног водотока у границама ПГР-а Ратарско
имање-Грдица остаје иста, и усклађујући се са границама већ усвојених планова, предложена
је нова граница овог ПДР-а, површине око 92.5 ха.
Граница почиње на тромеђи кп бр. 292/1,292/2 и 264 у КО Грдици и иде и смеру истока
обухватајући кп бр. 292/2,263/1,262/1,247,241,240/6,240/7,239/1,227,228/4,228/1 и 225/17, сече
кп бр. 553 по координатама 1. Y=7475017.32 X=4844113.43 и 2. Y=7475026.50 X=4844106.69
и наставља у истом смеру обухватајући кп бр.218/65,218/37,218/1,213/5,217,215/1,215/11 и
долази до тромеђе кп бр. 215/8, 215/9 и 215/11 где скреће према северу обухватајући кп бр.
215/9 и 215/13 сече кп бр. 553 по координатама 3. Y=7475510.07 X=4844145.47 и 4.
Y=7475504.57 X=4844157.15, па
наставља у истом смеру обухватајући кп
бр.121/13,121/4,119/2,115/4,114/6,110/6,112,87/1,88,103/1,102/3 и долази до тромеђе кп бр.
102/3,101/3 и 102/7. Ту граница сече кп бр. 102/7 по координатама 5. Y=7475095.92
X=4844675.5900 и 6. Y=7475086.21 X=4844677.13, па наставља даље обухватајући кп бр.
101/1, сече кп бр. 98/2 по координатама 7. Y=7475005.82 X=4844681.13 и 8. Y=7475001.09
X=4844685.33. Граница даље иде у правцу запада обухватајући кп бр.
97/2,273,275/1,283/3,28382,282/2,284/5 сече кп. бр. 284/6 по координатама 9. Y=7474442.95
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X=4844621.43 и 10. Y=7474425.85 X=4844624.27, на кратко скреће преа северу левом
страном кп бр. 284/6 до тромеђе кп бр. 284/6, 284/2 и 284/12, где скреће према истоку и
поново пресеца кп бр. 284/6 по координатама 11. Y=7474444.85 X=4844765.93 и 12.
Y=7474460.35 X=4844769.60215/3.
Граница даље наставља у истом смеру редом обухватајући кп бр. 283/1, 283/2, 278/3, 278/1,
275/1, 274/1, 273, 97/1, 95, 94, 93, 92, 91, 89, 88, 85, 13, 116, 117,118/1, 118/2, 122, сече кп бр.
552/1 по координатама 13. Y=7475595.88 X=4844248.24 и 14. Y=7475597.88 X=4844242.79 и
наставља даље обухватајући кп бр. 150, 151, 152/1, 153,552/3,189,191/1,191/2,187,174 и 176/1
и долази до границе КО Грдица и КО Сирча на тромеђе кп бр. 176/1,176/2 у КО Грдица и кп
бр. 2691 у КО Сирча, где улази у КО Сирча. Граница даље наставља у истом смеру сече кп
бр. 2691 по координатама 15. Y=7476231.32 X=4843614.18 и 16. Y=7476237.16 X=4843612.54
и наставља даље обухватајући кп бр. 2636, 2638, 2639/2, сече кп бр. 2632/4 и 2632/3 по
координатама 17. Y=7476327.25 X=4843505.38 и 18. Y=7476355.81 X=4843491.29. Граница
даље наставља обухватајући кп бр. 2640,2641,2642/2,2642/1,2653,2655, сече кп бр.2656 по
координатама 19. Y=7476639.90 X=4843508.57 и 20. Y=7476644.52 X=4843506.02 и
наставља даље обухватајући кп бр. 2658,2659,2661/2,2663,2662, сече кп бр. 2672/4 по
координатама 21. Y=7476990.35 X=4843576.09 и 22. Y=7477016.94 X=4843573.94, па
обухвата кп бр. 2665 и 2666 и стиже до тромеђе кп бр. 2666, 2667 и 6054/1 на граници КО
Сирча и КО Краљево.
Граница ту улази у КО Краљево сече кп бр. 6054/1 па наставља у истом смеру обухватајући
кп бр. 5306/1, 5307/1 и 5302, сече кп бр. 5297/85 по координатама 23. Y=7477077.38
X=4843326.01, 24. Y=7477080.85 X=4843276.40 и 25. Y=7477071.22 X=4843274.88, где
скреће према западу и средином кп бр. 5301/2 и 6047 иде до тромеђе кп бр. 6047, 4586 и
4585, где на кратко скреће према северу обухватајући кп бр, 4585, пресеца кп бр. 6041 по
координатама 26. Y=7476154.42 X=4843518.55 и 27. Y=7476156.33 X=4843522.85 и скреће
према западу обухватајући кп бр. 4554/2, 4554/1, 4555, 4552, 4553/1, 4553/2, 4553/2, 4551,
4550, 4548, 4546, 4545, 4542, 4537, 4536/2, 4536/1, пресеца кп бр. 4533/1,4531,4530/3 и 4526/9
по координатама 28. Y=7475926.06 X=4843816.68 и 29. Y=7475863.13 X=4843843.03 и
наставља даље обухватајући 4526/6 и 4526/7 пресеца кп бр. 6040 по координатама 30.
Y=7475747.43 X=4843882.73
и 31. Y=7475741.70 X=4843882.70 и наставља даље
обухватајући кп бр. 4524, 4522, 4523, 4507, 4505, 4502/3, 4502/2, 4502/1, 4501, 4494/1, 4496,
4495/1, 4495/2, 4492, 4491 и долази до границе КО Краљево и КО Грдица. Граница улази у
КО Грдица пресеца кп бр. 553 по координатама 32. Y=7475022.61 X=4844023.62 и 33.
Y=7475007.68 X=4844027.04 и наставља даље обухватајући кп бр. 225/8, пресеца кп бр 225/1
по координатама 34. Y=7474919.69 X=4844067.94 и 35. Y=7474893.97 X=4844074.04, даље
обухвата кп бр. 224/2 и 224/1 пресеца кп бр. 239/1 по координатама 36. Y=7474780.41
X=4843990.53
и
37.
Y=7474777.50
X=4843990.49
даље
обухвата
кп
бр.
240/2,240/1,241,246,247,258,259,296 и 298 и долази до границе КО Грдица и КО Краљево.
Граница ту на кратко иде средином кп бр. 6049/1 до кп бр. 548, где скреће према северу
међом кп бр. 6049/1 и 548 поново улази у КО Грдица и даље наставља у истом смеру
обухватајући кп бр. 294/1 и 292/2 и долази до почетне тачке.
Планом је обухваћена површина од око 92.5 ха.
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ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПДР-а
КО Краљево
Целе катастарске парцеле:
4491, 4492, 4494/1, 4494/2, 4495/1, 4495/2, 4496, 4501, 4502/1, 4502/2, 4502/3, 4505, 4507, 4522,
4523, 4524, 4526/3, 4526/6, 4526/7, 4526/8, 4533/1, 4536/1, 4536/2, 4537, 4542,
4545, 4546, 4548, 4549/1, 4549/2, 4550, 4551, 4552, 4553/1, 4553/2, 4553/3, 4554/1, 4554/2, 4555,
4575/2, 4585, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594/1, 4594/2, 5301/1, 5302, 5307/1, 5308,
6054/2, 6055.
Делови катастарских парцела:
4530/3, 4530/4, 4531, 5297/85, 5301/2, 5306/1,
6040, 6041, 6047, 6049/1, 6054/1.
КО Грдица
Целе катастарске парцеле:
101/1, 101/3, 102/3, 102/5, 103/1, 110/6, 112, 113, 114/6, 115/4, 116, 117, 118/1, 118/2, 119/2,
121/12, 121/13, 121/4, 121/9, 122, 150, 151, 152/1, 152/2, 153, 174, 175, 176/1, 187, 189, 191/1,
191/2, 213/5, 213/9, 215/1, 215/11, 215/13, 215/3, 215/9, 217, 218/1, 218/31, 218/37, 218/38,
218/4, 218/42, 218/44, 218/59, 218/63, 218/65, 218/66, 224/1, 224/2, 225/16, 225/17, 225/18,
225/2, 225/3,
225/31, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 226/1, 226/2, 226/3, 227, 228/1, 228/2, 228/3,
228/4, 240/1, 240/2, 240/6, 240/7, 241, 246, 247, 258, 259, 260/1, 260/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2
, 273, 275/1, 275/2, 278/5, 278/6, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 284/5, 292/2, 293, 294/1,
294/10, 294/11, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 294/19, 294/2, 294/20, 294/4,
294/5.
294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 295, 296, 298, 552/2, 552/3, 85, 87/1, 88, 89, 97/2,
Делови катастарских парцела:
102/7, 225/1, 239/1, 284/6, 552/1, 553, 98/2.
КО Сирча
Целе катастарске парцеле:
2636, 2638, 2639/2, 2640, 2641, 2642/1, 2642/2, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2661/2, 2662,
2663, 2664, 2665, 2666.
Делови катастарских парцела:
2632/3, 2632/4, 2656, 2672/4, 2691, 2697.
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НАПОМЕНА: Попис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарских
подлога од стране надлежне Службе за катастар непокретности Краљево за потребе израде
овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарских парцела
услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребно је да се
надлежној Служби за катастар непокретности Краљево уз овај попис катастарских парцела,
достави и граница плана (обухват) у државном координатном систему да би се избегла,
могућа неажурност бројева катастарских парцела за које је потребно извршити пренамену из
пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са овим планским актом.
1.5. ПОДЛОГЕ
За потребе израде Нацрта, а у складу са чл. 40. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) поднет је захтев
надлежном Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Градске управе града Краљева за прибављање катастарских подлога од стране Службе за
катастар непокретности-Краљево Републичког геодетског завода.
Геодетска подлога израђена је на ДКП-у добијеном од Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности-Краљево, преко ресорног Одељења за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, и
допуњена је топографским подацима којима располаже Служба за геодезију и ГИС.За што
боље сагледавање терена коришћен је дигитални орто-фото снимак посматраног простора.

2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
2.1. Положај и природне карактеристике подручја
Адрани и Кулагића ада су подручја адранске равнице у долини Западне Мораве, лоцирани на
улазу у Краљево из правца Чачка и пружају се дуж Западне Мораве. Обухват плана налази се
у подручју умерено континенталне климе, на надморској висини од 188 до 200 мнв.
Поток Чађавац-Моравац је десна притока Западне Мораве, у коју се улива североисточно од
центра Краљева, у потесу званом Кулагића ада. ПДР-ом се обухвата простор неопходан за
регулацију овог водотока и изградњу насипа и његова непосредна околина.
2.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
Грађевинско подручје
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом плана.
Начин коришћења простора
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Корито потока Чађавац-Моравац је веома обрасло, местимично забарено и кривудаво. У
време вишег водостаја Западне Мораве, издиже се ниво Чађавца, као и ниво подземне воде на
целој равници кроз коју Чађавац протиче, плавећи насеље Грдица.
Обухват плана карактерише велика неизграђена површина под ливадама, као и постојећа
градска депонија,која је предвиђена за рекултивацију и затварање. Поред мањих површина
под шумама, породичног становања и пословања, у границама плана налази се и станица за
препумпавање Фабрике вагона Краљево, која није у функцији.
У току израде Плана изведен је заштитни насип, у складу са Пројектом санације и хитних
радова на систему за заштиту насеља Грдица од поплава од 2015. године, односно Одлуком
о приступању изради пројекта и извођењу хитних радова за заштиту насеља Грдица у
Краљеву од великих вода реке Западне Мораве и притока:Грдичке реке и потока ЧађавацМоравац, бр.011-83/2015-III, од 22.06.2015.године.
Основна ограничења
Ограничења за коришћење простора су инфраструктурни коридори и то:




траса планираног аутопута Е-761 Појате - Прељина, обилазница око Краљева
траса дела II саобраћајног прстена на деоници од петље Магнохром преко Кулагића
аде до Ибарске магистрале
траса магистралног гасовода

2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
Саобраћајнице и саобраћајне површине-постојеће стање
Путна мрежа
Општински пут Л 1018 Грдица – Опланићи чија се траса поклапа са трасом улице Василија
Кочовића – пут је са асфалтним коловозом ширине око 5.0 метара.
Сабирне улице у границама Плана су:
 Улица Алимпија Јанковића.
Опште карактеристике мреже приступних улица су:
мале ширине коловоза;
мали број асфалтираних улица;
недостатак саобраћајне опреме у функцији заштите улица;
неповољна геометрија на саобраћајним прикључцима;
недостатак саобраћајне сигнализације.
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Стационарни саобраћај
Паркирање возила се углавном одвија на коловозним површинама или слободним
површинама дуж коловоза или у индивидуалним парцелама у зонама породичног становања.
Јавни градски превоз
Траса јавног градског превоза путника поклапа се са трасом општинског пута Л1018.
Аутобуска стајалишта су лоцирана дуж општинског пута, на коловозу, и нису опремљена
одговарајућим мобилијаром.
Саобраћајне површине за пешаке
У границама Плана не постоје издвојене површине за кретање пешака. Пешаци се крећу уз
ивицу коловоза. Не постоје значајни пешачки токови на постојећој уличној мрежи.
Саобраћајне површине за бициклисте
У постојећем стању, бициклистички саобраћај се одвија по коловозу постојеће путне мреже и
заједно са динамичким саобраћајем, с обзиром да нема изграђених бициклистичких стаза.
Железнички саобраћај
Уз југозападну границу Плана налази се једноколосечна железничка пруга Сталаћ - Краљево
– Пожега, која је од Краљева према Чачку електрифицирана системом 25 кV и 50 Hz, а која је
Просторним планом Републике Србије предвиђена за ревитализацију и модернизацију.На
месту проласка потока Чађавац-Моравац испод железничке пруге налази се плочаст пропуст
у км 74+306,40, величине отвора 3м, распона 3.34 м, и дужине 3.64 м. Стубови пропуста су
бетонски.
Водовод
У делу регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку Западну Мораву до улице Тике
Коларевића постоје инсталације водовода које су у надлежности ЈКП “Водовод” Краљево. У
близини и кроз појас регулације предметног потока постоји изграђена фекална
канализациона мрежа профила Ø200, Ø250, Ø300 и Ø600 мм.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
У делу регулације предметног потока и у околним улицама овог насеља не постоји изграђен
улични колектор атмосферске канализације, који је у надлежности ЈКП “Водовод”Краљево.
Све атмосферске воде се разливају по околном терену и слободно отичу до канала и
депресија. Део атмосферских вода је прикључен на постојеће фекалне колекторе, што
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посебно у кишним данима омета функционисање фекалне канализације и доводи до
изливања отпадних вода. т.ј., до запушења колектора.
Водотоци
Поток Чађавац – Моравац је десна притока Западне Мораве, у коју се улива североисточно од
центра Краљева, у потезу званом Кулагића Ада. Настаје од више мањих токова, који се
спајају на падинама Јарчујка, на Церовом брду. Одатле Чађавац тече кроз насеље Грдица,
подигнутом на водоплавној алувијалној равници Западне Мораве. Корито је веома обрасло,
местимично забарено и кривудаво. У време вишег водостаја Западне Мораве, издиже се ниво
Чађавца, као и ниво подземне воде на целој равници кроз коју Чађавац протиче, плавећи
околне стамбене и економске објекте, улице и железничку пругу Краљево - Чачак.
Електроенергетска мрежа
На посматраном подручју постоје следећи електроенергетски објекти: ТС 10/0.4 кV,
надземни водови 10 кV, и нисконапонски подземни вод 0.4 кV, у власништву “ЕПС
Дистрибуција”.
Такође, трасе далековода 110 кV бр. 1167Б/1 ТС Краљево 2-ТС Краљево 5 и 110 кV бр.
1167Б/2 ТС Краљево 5-ЕВП Краљево, који је у власништву ЈП “Електромрежа Србије”
једним својим делом укрштају се са обухватом предметног плана.
Телекомуникациона инфраструктура
Постојећу телекомуникациону инфраструктуру на подручју израде планског документа чини:
подземна ТК мрежа, коју чине:оптички каблови у заштитној цеви Ø 40мм, постављеној у ров
дубине 1.0 и 1.2 м, примарна бакарна мрежа, чији су каблови постављени у ров дубине 1.0 и
0.8 м . На прелазима преко путева кабл је у заштитној PVC или PEHD цеви Ø110 мм
и надземна секундарна мрежа, која је са самоносивим кабловима постављеним на бетонским
или дрвеним стубовима
Гасификација
У границама плана налази се магистрални гасовод високог притиска РГ 08-02 . Краљево је
прикључено на овај гасовод, који почиње од Баточине, па преко Крагујевца и Краљева
наставља за Чачак и Ужице. Ван границе је ГМРС (главна мерно регулациона станица). Од
ГМРС-а се воде гасоводне инсталације према потрошачима (МРС) на подручју града.
2.4. Јавно и друго зеленило
Постојеће зеленило у границама плана је неуређено, са самониклом вегетацијом ливадског
типа .
2.5. Преглед евидентираних
амбијенталних целина

и

заштићених

објеката,

споменика

културе

и
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На подручју плана не постоје евидентирани заштићени објекти, споменици културе и
амбијенталне целине.Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је
спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке
мреже, ни у простору евидентираних природних добара.
2.6. Биланс површина-постојеће стање
претежна намена









Поток Чађавац-Моравац
Заштитни насип
Ливаде
Породично становање
Комуналне површине
Шуме
Железница
Саобраћајнице
укупно

површина
(ха)
3.7
2.12
66.4
4.8
10.5
2.8
0.8
1.38
92.5 ха

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

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде овог плана је измена регулације потока Чађавац-Моравац дате ПГР-ом
Кулагића ада - Адрани, односно изменом тог плана, а у складу са новом техничком
документацијом- Идејним пројектом регулације потока Чађавац – Моравац у Грдици од
2015.год и Пројектом санације и хитних радова на систему за заштиту насеља Грдица од
поплава од 2015. год., како би се спречило плављење насеља Грдица.
Поред регулације предметног водотока и изградње заштитних насипа, концептуални оквир
планирања састоји се и у дефинисању јавног интереса, као и у регулацији постојећих и
стварању нових урбаних садржаја у складу са смерницама датим плановима вишег реда.
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Општи циљеви израде плана- водопривредна инфраструктура:
 побољшање снабдевања водом свих корисника,
 усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама корисника,
 комплетирање система за одвођење и пречишћавање отпадних вода,
 осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода,
 заштита квалитета подземних и површинских вода и
 заштита насеља од атмосферских вода.
Опште циљеве израде плана-саобраћајна инфраструктура:



унапређење система путне мреже, развој и унапређење свих саобраћајних капацитета.
Дефинисање савремене саобраћајне мреже са свим неопходним пратећим садржајима,
уз примену савремених технологија. Подизање нивоа услуге саобраћајнотранспортног система.
 Одрживо функционисање саобраћаја са свим наменама у оквиру предметног обухвата
Плана, где је саобраћајнa инфраструктура носилац урбаног развоја.
 Резервисање простора за планиране саобраћајнице.

5. ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАН
За потребе израде Нацрта Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у
реку Западну Мораву до улице Тике Коларевића, а у складу са чл. 48. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
упућени су дописи министарствима и јавним предузећима ради прикупљања података о
стању и капацитетима инфраструктуре, и другим неопходним подацима за израду плана.
у Нацрт плана уграђени су следећи пристигли услови:


ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д., УСЛОВИ ЗА НАЦРТ ПДР-А, БР.
1/2016-2180, ОД 20.06.2016. ГОДИНЕ;



ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-ОГРАНАК ЕД КРАЉЕВО, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
НАЦРТ ПДР-А, БР. 161541/2 ОД 16.06.2016.ГОДИНЕ;



ТЕЛЕКОМ СРБИЈА , ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УСЛОВИ БР. 227068/2-2016 ОД
20.06.2016. ГОДИНЕ;



ЈКП ВОДОВОД, УСЛОВИ БР.1811/1 ОД 17.06.2016. ГОДИНЕ;



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, РЕШЕЊЕ 03 БР. 020-1236/2 ОД
29.06.2016.ГОДИНЕ;



МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КРАЉЕВУ, УСЛОВИ БР
.217-6278/16 ОД 01.07.2016.ГОДИНЕ;
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ЕМС УСЛОВИ БР.0-1-2-210/1 ОД 12.07.2016.ГОДИНЕ;



ВИП МОБИЛЕ, УСЛОВИ БР. 3493 ОД 12.08.2016. ГОДИНЕ;



МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР У КРАЉЕВУ,
ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ БР.530-53-00736/2016-10 ОД
12.09.2016.ГОДИНЕ;



ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ УСЛОВИ БР.953-18015/16-1 ОД 27.09.2016.ГОДИНЕ;

ПЛАНСКИ ДЕО
6. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Простор обухваћен границама Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа
у реку Западну Мораву до улице Тике Коларевића , укупне површине од око 92.5 ha,
подељен је на три урбанистичке зоне. То су:
Зона А, површине око 52.2 ха, обухвата делове две катастарске општине-КО Грдица и КО
Сирча, односно простор северно од предметног водотока. Ова зона је подељена на
урбанистичке целине, у складу са планираном наменом, за које су дефинисани урбанистички
параметри и правила регулације
Зона Б, површине око 5.8 ха, обухвата делове три катастарске општине-КО Грдица, КО
Сирча и КО Краљево. Овај простор резервисан је за водоток са објектима регулације, и има
само једну урбанистичку целину.
Зона Ц, површине око 34.4 ха, обухвата делове две катастарске општине-КО Краљево и КО
Грдица , односно простор јужно од предметног водотока. Ова зона је подељена на
урбанистичке целине, у складу са планираном наменом, за које су дефинисани урбанистички
параметри и правила регулације
Основни циљ израде овог плана је заштита посматраног простора од плављења, кроз
стварање услова за регулацију потока Чађавац-Моравац, како би се атмосферске воде
прикупиле и одвеле даље у реципијенте .
Претежна намена површина и урбанистички показатељи за просторе који су се нашли у
обухвату плана преузети су из планова вишег реда- ПГР-а “Кулагића ада-Адрани”(бр. 01156 2013-III, 05. јул 2013. године ), и Измена ПГР-а “Кулагића ада-Адрани”(бр. 011-217 /2014III, 01. 12. 2014. године ),уз поштовање затеченог стања на терену.
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Нацрт ПДР-а потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку Западну Мораву до улице Тике
Коларевића разматран је на 22.(двадесет другој) седници Комисије за планове града Краљева,
одржаној 24.11.2016. године, када је дато позитивно мишљење на Нацрт, с тим да се простор
овог плана који се налази и у границама обухвата ПДР-а ”Други градски саобраћајни прстен
на деоници од петље “Магнохром “преко Кулагића аде до Ибарске магистрале”, у
текстуалном делу и свим графичким прилозима овог плана означи као део који ће бити
разрађен у ПДР-у за други градски саобраћајни прстен за који је донета Одлука о изради број
011-159/2015-III од 02.октобра 2015. године.
Урбанистичка зона А
У оквиру урбанистичке зоне А постоје 22 урбанистичке целине са следећим наменама:
 А1- породично становање са пословањем
 А2-индустрија
 А3-заштитно зеленило
 А4-део који ће бити разрађен у ПДР-у за други градски саобраћајни прстен за који је
донета Одлука о изради број 011-159/2015-III од 02.октобра 2015. године.
 А5-железница
 А6-водоток са објектима регулације
 А8-породично становање са елементима пољопривреде
 А9-заштитни насип
 А10-зона заштите ауто-пута Е761

Урбанистичка зона Б
У оквиру урбанистичке зоне Б постоји само једна урбанистичка целина, са једном наменом:


Б -водоток(поток Чађавац-Моравац) са објектима регулације

Урбанистичка зона Ц
У оквиру урбанистичке зоне Ц постоји 10 урбанистичких целина са следећим наменама:








Ц1- породично становање са пословањем
Ц1а-породично становање са специфичним видом становања -ромско насеље
Ц2-индустрија
Ц3-заштитно зеленило
Ц4-део који ће бити разрађен у ПДР-у за други градски саобраћајни прстен за који је
донета Одлука о изради број 011-159/2015-III од 02.октобра 2015. године.
Ц5-железница
Ц6-водоток са објектима регулације
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Биланс површина-планирано стање
претежна намена
-Водоток са објектима регулације
-Заштитни насип
с
-Породично
становање
пословањем
-Породично
становање
са
специфичним видом становања ромско насеље
-Породично
становање
са
елементима пољопривреде
-Индустрија
-Заштитно зеленило
-део који ће бити разрађен у ПДРу за други градски саобраћајни
прстен за који је донета Одлука о
изради број 011-159/2015-III од
02.октобра 2015. године.
-Железница
-Зона заштите ауто-пута Е761
-саобраћајницеукупно

површина
(ха)
6.2
2.8(1.5+1.3)

површина
(%)
6.7
3.1

16.4

17.7

3.9

4.2

6.5
17.8
2.6

7.03
19.3
2.8

27.02

29.2

0.6
8.6

0.65
9.3

92.5

100

7. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Граница Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку Западну
Мораву до улице Тике Коларевића се поклапа са границом грађевинског подручја, у
површини од око 92.5 ха. Обухваћено земљиште у грађевинском подручју планом је
подељено на површине јавне намене (планирано јавно грађевинско земљиште) и грађевинско
земљиште за остале намене.Простор овог плана који се налази и у границама обухвата ПДР-а
”Други градски саобраћајни прстен на деоници од петље “Магнохром “преко Кулагића аде
до Ибарске магистрале”, биће разрађен у ПДР-у за други градски саобраћајни прстен за који
је донета Одлука о изради број 011-159/2015-III од 02.октобра 2015. године.
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Планиране површине јавне намене (планирано јавно грађевинско земљиште) чине:
 водоток са објектима регулације
 заштитни насип
 заштитно зеленило
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железница
саобраћајна инфраструктура

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Јавне површине
Површина (ха)
Водоток са објектима
6.2
регулације
Заштитни насип
2.8(1.5+1.3)
Заштитно зеленило
Железница
Саобраћајна
инфраструктура
Укупно:

Проценат (%)
6.7
3.03

0.13
0.6

0.14
0.65

7.3(6.6+0.7)

7.9

15.05

16.3
( од укупне површине ПДР-а)

Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте
КО Грдица
целе парцеле:
294/9,295 и 226/1
део парцеле:
97/1, 94, 93 ,92 ,91 ,95, 278/1, 274/1, 278/3 ,101/5 ,278/4 ,97/2 ,278/5, 283/2, 103/1, 101/1, 102/5,
275/1, 283/1, 89 ,273, 102/3, 88, 102/7, 87/1, 85, 282/2, 112, 284/5 ,113 ,110/6, 116, 117, 114/6,
118/1, 118/2, 115/4, 292/2, 119/2, 122 ,260/2, 293, 247, 240/6, 240/7, 121/4, 259, 258, 150, 294/1,
121/12, 121/13, 228/2, 226/2, 151, 246, 226/3, 241, 218/1, 552/1, 240/1, 240/2, 239/1, 296 ,294/4,
152/1, 225/4, 225/5, 294/7, 213/5, 218/37, 218/38, 217, 294/8, 298, 215/13, 215/1, 225/10, 215/11,
153, 215/3, 189, 552/2, 552/3, 191/1, 191/2, 187, 174, 175, 176/1
КО Краљево
целе парцеле: 6055,4526/8,6054/2,2697,6054/1 и 2664
делови парцеле:
4491, 4492, 4495/1 ,4495/2, 4494/1, 4501, 4502/1, 4502/2, 4502/3, 4505, 4507, 4524 ,4523, 4526/7,
4526/3, 4536/1, 4536/2, 4533/1, 4537, 4525/1, 4542, 453,1 4545, 4530/3, 4549/2, 4530/4, 4549/1,
2656 ,4554/1, 2662 ,2665, 4554/2 ,2663, 4588, 2659, 2658, 2654, 5302, 4589, 4593, 4592.

Strana 288 - Broj 12

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

13. jun 2017. godine

ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Грађевинско земљиште за остале намене обухвата земљиште намењено за изградњу
објеката према планском документу, као и земљиште изграђено објектима који нису у
супротности са Планом:
Грађевинско земљиште
- остале намененамена
Породично становање са пословањем
Породично становање са специфичним
видом становања -ромско насеље
Породично становање са елементима
пољопривреде
Индустрија
Заштитно зеленило
Зона заштите ауто-пута Е761
Укупно:

проценат (%)
16.4
3.9

17.7
4.2

6.5

7.03

17.9
2.5
3.3
50.4

19.3
2.7
3.6
54.5
( од укупне површине ПДР-а)

8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ
ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦЕ
ПАРЦЕЛА
Општа правила парцелације и препарцелације су елементи за одређивање величине, облика и
површине грађевинске парцеле која се формира.
Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза.
Грађевинска парцела има облик и површину који омогућавају изградњу објекта у складу са
решењима из планског документа, као и са правилима грађења и техничким прописима.
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити парцелацијом до
минимума прописаног планом за одговарајућу намену и урбанистичку целину, односно
подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно пројекта
препарцелације.
Исправка границе суседних катастарских парцеле врши се спајањем суседних катастарских
парцела истог власника, као спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или
дугорочни закупац на основу ранијих прописа, а врши се на основу елабората геодетских
радова за исправку граница суседних парцела. Приликом израде пројекта препарцелације
мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној
парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од
парцеле којој се припаја.
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину , непосредно
или преко приступног пута. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан
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приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2.5м. Објекти у привредним и
индустријским зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може
бити ужи од 3.5 м за једносмерну комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.
Грађевинска парцела одређена је регулационом линијом према јавном простору, међним
линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних
тачака.
Поступци парцелације и/или препарцелације врше се путем израде пројекта препарцелације
и/или парцелације.
На основу пројекта препарцелације , на већем броју катастарских парцела може се
образовати једна или више грађевинских парцела .
На основу пројекта парцелације, на једној катастарској парцели може се образовати већи број
грађевинских парцела .
Све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор, а образују се на основу
планом прописаних урбанистичких параметара везаних за одређену намену и тип изградње.
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила
Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута,
изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат на стр.37 овог текста .
Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ – ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА
Положај објекта на парцели дефинише се:
- грађевинском линијом у односу на регулациону линију,
- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објекте на њој,
- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели.
Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољена
изградња нових објеката и доградња постојећих објеката.
Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели
или се налази на одређеном растојању од ње,које је дефинисано планом.
На објектима затеченим испред грађевинске линије у тренутку израде Плана, могуће је
вршити реконструкцију и доградњу у габариту постојећег објекта.
ИНДЕКСИ
Индекс изграђености
Индекс изграђености парцеле представља однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.
Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа објекта,
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама,
парапетима и оградама).
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Индекс заузетости
Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.
ТИПОЛОГИЈА НАЧИНА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
Објекти могу бити грађени као:

слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;

у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле;

у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.
КОТА ПРИЗЕМЉА НОВИХ ОБЈЕКАТА
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.
Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута, односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута
виша за минимално 0,15 м, а највише 1,20 м;
Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља усагласити тако да максимално 1/3
висине подрума буде изнад земље;
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се у односу на коту пролаза, а у складу са горе наведеним параметрима.
ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
 излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m,
а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу;
 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m по
целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,00 m,
 конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m.
Испади на објекту(еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова,
надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно
регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,5м од бочне границе парцеле
претежно северне оријентације, односно 2,5 м од бочне границе парцеле претежно јужне
оријентације.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска
линија најмање 3.0 м увучена у односу на регулациону линију, и ако савлађује висину до 0.90
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м. Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је
грађевинска линија на растојању мањем од 3.0 м од регулационе линије, када је ширина
тротоара преко 3.0 м. Степенице које савлађују висину преко 0.90 м изнад површине терена
улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не
могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и
регулациона линија не поклапају , могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени
на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и
регулациона линија поклапају , могу прећи грађевинску,односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису
угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:

стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или
корисника парцеле.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити
објекте на суседним парцелама и њихову функцију.
Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се
објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни,
односно подземни простор суседне парцеле.
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на
парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.
ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛА
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0.9 м (рачунајући од
коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0.90м од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1.40 м, каја се може постављати на подзид чију
висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1.40м уз
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградомдо висине од 1.40 м, која
се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
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У насељима се грађевинске парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката
по правилу не ограђују. Грађевинске парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују,
осим ако за то не постоји потреба из безбедоносних разлога. Грађевинске парцеле на којима
се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске
парцеле специјалне намене , ограђују се на начин који одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни
објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2.20м.
Грађевинске парцеле у оквиру намене “породично становање са елементима пољопривреде”
могу се преграђивати у функционалне целине(стамбени део, економски део, економски
приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити
већа од висине спољне ограде.
ОСТАЛА ПРАВИЛА УРЕЂИВАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ПАРЦЕЛЕ
Приликом озелењавања и уређења препоручује се коришћење аутохтоних врста ,задржавање
зетеченог вредног зеленила, и уређење са угледом на природне вредности планског подручја.
УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ИНВАЛИДНИХ ОСОБА
При планирању и изградњи простора неопходно је примењивати важећи Правилник о
техничким стандардима планирања,пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(«Сл.гласник РС», бр. 22/15) као и остале важеће прописе и стандарде који регулишу ову
област.
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне
стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле
или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте, а у складу са прописима за
објекте одређене намене.
Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима,
зависно од врсте отпада.
У зависности од врсте производње, односно врсте и карактера отпада, отпадни производни
продукти се одлажу на прописану локацију и на прописани начин.
ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
Систем елемената регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулациона
линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице).
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Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене намене од површина
предвиђених за друге јавне и остале намене.
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је
дозвољено грађење основног габарита објекта.
Грађевинске линије у оквиру Нацрта плана су задате на одређеном растојању од осовинске
линије планиране саобраћајнице, поштујући растојања задата планом вишег реда тамо где је
то било изводљиво, односно прилагођавајући се актуелним геодетским подлогама и новом
затеченом стању на терену.
Висинска регулација је одређена означеном спратношћу, где се за један ниво (спрат) рачуна
просечна висина од 3,5 м. Одређена спратност односи се за нове грађевине , али и случају
надзиђивања постојећих грађевина ниже спратности.
Нивелација је планом одређена за јавне површине. Из ње произилази нивелација простора за
изградњу објеката.
ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ
Правилима изградње уређују се дозвољене претежне намене, постављање објекта у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или
спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање
ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др, кроз систем
урбанистичких правила и показатеља (намена, индекс изграђености, или индекс
искоришћености) и односе се на појединачне грађевинске парцеле.
ОБЈЕКТИ ПРАТЕЋЕГ САДРЖАЈА
На грађевинској парцели, у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, могу се
градити други објекти, као пратећи и помоћни објекти који су у функцији коришћења
главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.
Површина објеката пратећег садржаја обавезно улази у прорачун максималних
урбанистичких показатеља који су задати за одређену урбанистичку зону, односно целину у
оквиру које се налази предметна грађевинска парцела.
ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА
Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на
процену утицаја објеката на животну средину.
Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на јавној површини, или на
објектима или коридорима инфраструктуре.
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АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКТУРЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују
се идејним архитектонским пројектом

9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
ВОДОТОК СА ОБЈЕКТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ
Поток Чађавац-Моравац је десна притока Западне Мораве, у коју се улива североисточно од
центра Краљева, у потесу званом Кулагића Ада. Настаје од више мањих токова који се
спајају на падинама Јарчујка, на Церовом брду. Одатле Чађавац тече кроз насеље Грдица,
подигнутом на водоплавној алувијалној равници западне Мораве. Корито је веома обрасло ,
местимично забарено и кривудаво.У време вишег водостаја Западне Мораве издиже се ниво
Чађавца, као и ниво подземне воде на целој равници кроз коју Чађавац протиче, плавећи
околне стамбене и економске објекте, улице и железничку пругу Краљево-Чачак.
У циљу заштитите насеља Грдица од високог водостаја потока Чађавац – Моравац, 2015.
године је израђена техничка документација-Идејни пројекат регулације потока Чађавац –
Моравац , од ушћа у реку западну Мораву до улице Тике Коларевића,ЕП
20/15(“Хидропројект Зрењанин”ДОО)
Техничко решење регулације потока Чађавац – Моравац базирано је на очекиваној изради
планираног деснообалног насипа уз Западну Мораву. Пројектним решењем предвиђени су
радови по фазама, у зависности од извођења уставе на деснообалном моравском насипу.На
основу тога, изведеним хидрауличким прорачуном, пројектован је протицајни профил корита
који обезбеђује безбедно спровођење добијене меродавне велике воде Q1% из слива Чађавца
и, кроз претпостављену уставу у деснообалном моравском насипу, све до улива у Западну
Мораву.
ЗАШТИТНИ НАСИП
Заштитни деснообални насип уз Западну Мораву је изведен према техничкој документацији Пројекту санације и хитних радова на систему за заштиту насеља Грдица од поплава
(Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд 2015.год.). Изведени насип треба да
спречи продирање великих вода Западне Мораве кроз долину Чађавца у насеље Грдица.
Изградњом насипа ће се заштита Грдице од поплава свести на обезбеђивање протицајног
капацитета корита Чађавца довољног за спровођење меродавног протицаја.
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Условима ЈП Путеви Србије за израду Плана детаљне регулације, бр. 953-18015/16-1 од
27.09.2016. године констатовано је да је на терену изграђен одбрамбени насип од поплава
(изнуђен поплавама у претходном периоду) на траси будућег аутопута, чија траса је унета из
Генералног пројекта и имплементирана у планска документа општине Краљево. Наведеним
условима дефинисано је да трасу будућег аутопута Е-761 треба планирати у складу са
генералним пројектом, којим је предвиђено да се насип аутопута изгради тако да омогући
заштиту делова насеља од изливања Западне Мораве. Кроз пројектну документацију за ову
деоницу биће дефинисано да ли ће насип аутопута преузети улогу насипа за одбрану од
поплава или ће бити нађено друго решење.

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
Главна функција зелених површина је смањење неповољних услова макросредине ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења, неповољног дејства
саобраћаја, везивање земљишта,заштита од пожара...
Заштитно зеленило планирано је дуж ауто-пута, на путном земљишту и у зони заштите око
ГМРС-а, у складу са планом вишег реда. Избор врста за заштитно зеленило је одређен
биљно-географским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати
дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове.
Није дозвољена градња нових објеката у оквиру ове намене. Постојећи део пута на КП 552/2
и 552/3 КО Грдица ће се користити до реализације планиране саобраћајнице.
ЖЕЛЕЗНИЦА
Услови „Инфраструктура железнице Србије” ад за израду предметног плана су следећи:






приликом регулације потока не планирати поткопавање темеља обалских стубова
железничког пропуста, већ је дозвољено само чишћење корита од наноса и растиња
у зони железничког пропуста урадити облагање корита потока на минималном
растојању од 20м узводно и низводно од пропуста, а у складу са прописима
приликом планирања регулације и чишћења корита потока у зони пропуста посебну
пажњу обратити на положајжелезничких и осталих подземних , површинских и
ваздушних инсталација, уколико их има , како не би дошло до њиховог оштећења
терен уредити тако да се атмосферска вода не акумулира у зони трупа пруге
железничка инфраструктура обухвата;доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи,
станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна,
електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде
железничких станица са припадајућим зе,љиштем и остале објекте на железничким
службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког
саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор
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изнад пруге у висини од 12 м, односно 14 м код далековода напона преко 220 кV,
рачунајући од горње ивице шине
пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 м, у насељеном
месту 6м, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни
простор у висини од 14м. Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране
пруге, у ширини од 25 м, рачунајући од осе крајњих колосека који функционално
служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре
заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м,
рачунајући од осе крајњих колосека

10. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Основни циљ израде овог плана је стварање услова за регулацију потока ЧађавацМоравац, у циљу заштитите насеља Грдица .
Претежна намена површина и урбанистички показатељи за просторе који су се нашли у
обухвату овог плана су преузети из планова вишег реда-Плана генералне регулације
Кулагића ада -Адрани, бр. 011-56 2013-III од 05. јула 2013. године и Измене плана генералне
регулације Кулагића ада -Адрани, бр. 011-217/ 2014-III од 01. 12. 2014. године. Простор овог
плана који се налази и у границама обухвата ПДР-а ”Други градски саобраћајни прстен на
деоници од петље “Магнохром “преко Кулагића аде до Ибарске магистрале”, биће разрађен у
ПДР-у за други градски саобраћајни прстен за који је донета Одлука о изради број 011159/2015-III од 02.октобра 2015. године.
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А и Ц - Урбанистичке целине А1,А2,А8, и Ц1,Ц1а,Ц2,
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ (А1,Ц1)
Урбанистички показатељи:









однос становања и пословања: 80 - 90% стамбене површине према 20 - 10% површине
за пословање;
максимални индекс заузетости: до 40%;
поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати;
висина нових објеката не треба да пређе П + 2;
опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров;
минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу
слободностојећег објекта је 10.00м, двојних објеката 16.00m (два по 8.00m) и објеката у
непрекинутом низу 5.00m.
минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је
300m2, двојног објекта је 500m2 (две по 250m2), објеката у непрекинутом низу и
полуатријумских објеката и објеката у прекинутом низу 250m2.
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растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу
је 3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у
коме се грађевинска и регулациона линија поклапају;
у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених
објеката (преко 50%);
потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле
објекта и
1 паркинг место/70m2 пословног простора.

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА СПЕЦИФИЧНИМ ВИДОМ СТАНОВАЊА-РОМСКО
НАСЕЉЕ (Ц1а)


Планом вишег реда предвиђена је обавезна је израда плана детаљне регулације за простор
чији је део обухваћен овим ПДР-ом.

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ПОЉОПРИВРЕДЕ(А8)
Урбанистички показатељи:








однос становања и делатности: 85 - 90% стамбене површине према 15 - 10% површине
за делатности;
максимални индекс заузетости: до 30%;
нова изградња треба да осавремени постојећи облик изграђености;
висина нових објеката не може да пређе П + 2;

минимално растојање за нове објекте између грађевинске и регулационе линије је 3m,
изузетно и мање, ако су реализоване околне парцеле;

у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%);

минимална површина грађевинске парцеле је 1000m2;
минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 12m;
потребно је обезбедити 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле
објекта;

у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са стамбеним и
економским делом дворишта. Економско двориште садржи: гаражу или надстрешницу
за паркирање пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних
производа, објекте за смештај стоке (само оне која се користи 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 или повртњак, али они не могу бити са
уличне стране парцеле
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међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је минимум 15m. Ово правило
се примењује и у односу на објекте на суседним парцелама.

ИНДУСТРИЈА(А2,Ц2)
У овој зони се може развијати: метална индустрија, електро индустрија, индустрија
неметала и остале индустрије са следећим показатељима:
Урбанистички показатељи:







густина запослених између 8 запослених/hа и 110 запослених/hа;
бруто изграђена површина од 2400m2/hа до 4800m2/hа;
индекс изграђености: од 0,2 до 0,5;
обавезна израда урбанистичког пројекта и ″Проценe утицаја на животну средину”;
максимална спратност П + 1 и
минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16m.
Обавезна израда урбанистичког пројекта за парцеле веће од 1000m2.

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А и Ц - Урбанистичке целине А4 и Ц4
Урбанистичке целине А4 и Ц4 представљају простор овог плана који се налази и у
границама обухвата Плана детаљне регулације ”Други градски саобраћајни прстен на
деоници од петље “Магнохром “преко Кулагића аде до Ибарске магистрале”.
Овај део ће бити разрађен у ПДР-у за други градски саобраћајни прстен за који је донета
Одлука о изради број 011-159/2015-III од 02.октобра 2015. године.

11. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ,
КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ
11.1. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА
Путна мрежа

Коридори уличне мреже преузети су из Плана генералне регулације „Кулагића Ада-Адрани“
уз детаљну разраду микролокације трасе и елемената профила уличне мреже.
Ограничења у планирању уличне мреже представља регулисано корито потока ЧађавацМоравац и траса планираног аутопута Појате-Прељина.
Концепт нове путне мреже подразумева редефинисање постојећих саобраћајница по
критеријумима категорије саобраћајнице и постојећем попречном профилу, уз уклањање
уочених недостатака, а ради повећања нивоа саобраћајне услуге.
Саобраћајнице путне мреже су дефинисане профилима који омогућавају двосмерни
саобраћај, аналитичко-геодетским елементима, полупречницима кривина и подужним
нагибима, прилагођеним условима терена и постојећом изграђеношћу.
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Државни пут IА реда број 5 од КМ 77+561.00 до КМ 78+543.00 - Улазни подаци за
саобраћајно решење око планираног аутопута су Генерални пројекат аутопута ПојатеПрељина и Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута
Е-761.
Према Генералном пројекту аутопута Појате-Прељина, висина насипа планираног аутопута
омогућава заштиту делова насеља од изливања реке Западна Морава. Планом детаљне
регулације предвиђен је насип који се поклапа са трасом аутопута у дужини од око 800
метара, а који омогућава заштиту делова насеља од изливања реке Западна Морава, до
изградње аутопута. На овај начин урбанистичким планом се потврђује траса насипа који је
већ изграђен, а дефинише се и део трасе аутопута за који су делимично изведени земљани
радови.
Општински пут Л 1018 Грдица – Опланићи – Планом је предвиђено регулисање ширине
коловоза пута на 5.0 метара са ојачаним банкинама. Траса пута углавном прати трасу
постојећег пута. Нивелациони положај у границама Плана је прилагођен изграђеном насипу у
Грдици. Према техничкој документацији аутопута Појате-Прељина прелаз општинског пута
преко аутопута предвиђен је као надвожњак.
Секундарна улична мрежа – Секундарна улична мрежа углавном прати постојећу уличну
мрежу уз увођење нових улица ради бољег опслуживања подручја и повезивања уличне
мреже.
Планирана секундарна улична мрежа формирана је према планираној намени површина.
Густина уличне мреже одговара постојећој изграђености, односно планираној намени.
Јавни градски превоз
Јавни градски превоз путника планиран је на траси општинског пута Л1018 .
Саобраћајне површине за пешаке
Планом је предвиђена изградња тротоара у оквиру регулационих профила и то најмање
ширине 1.50 метара, обострано где је то могуће, а обавезно са једне стране коловоза у
улицама са недовољном ширином регулационог профила. Планирана ширина тротоара
омогућава мимоилажење два пешака. Унутарнасељске саобраћајнице са мањим интензитетом
моторног саобраћаја планиране су као колско-пешачке.
Саобраћајне површине за бициклисте
Коридоре бициклистичких стаза дефинисати у оквиру регулационих профила примарних и
секундарних саобраћајница уколико постоје просторне могућности регулационих профила и
то: за једносмеран бициклистички саобраћај, ширина бициклистичке стазе 1.5 метара, а за
двосмеран бициклистички саобраћај 2.0-2.5 метара. Бициклистичке траке уз десну ивицу
коловоза су ширине 1.0 метар и уводе се уколико просторне могућности то дозвољавају.
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Општи услови
Нова путна мрежа подразумева неопходну реконструкцију у функцији бољег динамичког
саобраћаја. У оквиру регулације свих путева обухваћених Планом налази се коловозна
површина, у ширини приказаној на графичком прилогу. Планом су одређене регулације за
јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина саобраћајница и елементима
нивелационог плана.
Правила грађења
Коловозну конструкцију нових и реконструисаних саобраћајница утврдити према рангу
саобраћајнице, оптерећењу и структури возила која ће се њоме кретати.
Нивелациони план подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима уз
дефинисање кота нивелете у зони раскрсница и подужних нагиба планираних саобраћајница.
Елементи за обележавање и пренос података на терен дати су у графичком прилогу План
саобраћаја у виду аналитичко - геодетских елемената и нивелационог положаја
саобраћајнице.
Приликом пројектовања уличне мреже потребно је урадити и пројекат техничког регулисања
саобраћаја. Техничко регулисање подразумева примену вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и
Правилником о саобраћајној сигнализацији.
Услови паркирања и обезбеђења приступа парцели
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих
врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине
јавног пута, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан. За паркирање возила за
сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској
парцели, изван површине јавног пута. Број потребних паркинг места се одређује на основу
намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место на следећи начин:
 банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на
70м² корисног простора;
 пошта – 1 ПМ на 150м² корисног простора;
 трговина на мало - 1 ПМ на 100м² корисног простора;
 угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
 хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
 позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
 спортска хала - 1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
 производни, магацински и индустријски објекат – 1 ПМ на 200м² корисног простора.
Димензије паркинг места за путнички аутомобил произилазе из услова маневрисања возила и
потребе за приступом пешака од/до возила и отварањем врата, као и услова за обезбеђење
довољног простора за највећи број европских типова путничких аутомобила. Нормална
ширина паркинг модула је 2.5 m, а дужина 5.0 m. Код паралелне шеме паркирања у
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профилима улица ширина паркинг модула је 2.0 m, а дужина 6.0 m. Места за паркирање
возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини улаза у
стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком
приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у
простору износи 3.5 m. Код управне шеме паркирања потребно је обезбедити приступни пут
ширине најмање 5.5 m, а код подужне шеме паркирања 3.0 m. За паркиралишта за теретна
возила не постоји универзални паркинг модул, већ се одређује према меродавном теретном
возилу.
Приступ до грађевинске парцеле за било који вид изградње мора се обезбедити са јавног
пута, директно са јавног пута за парцеле које имају излаз на јавни пут или приступним путем
на површини за остале намене који излази на јавни пут. Минимална ширина приступног пута
на површини за остале намене је:
за индивидуалну стамбену изградњу 5.0 м;
колско пешачке стазе 3.5 м;
пешачке стазе 2.0 м.
Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама («Сл.гласник РС», бр. 22/15).

11.2. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Водоводна и фекална канализациона мрежа
Приликом регулације предметног потока у близини инсталација водоводне и фекалне
канализационе мреже , радове изводити ручно уз присуство радника ЈКП”Водовод”
Атмосферска канализациона мрежа
Обзиром да је канализациона мрежа града Краљева сепаратног типа, то је потребно
предвидети пројектовање и изградњу комплетне независне канализације за атмосферске воде,
као и уређење канала, који ће прихватити сву кишну воду и даље је спровести до реке
Западне Мораве. Неопходно је искључити све прикључке атмосферске канализације на
фекалне колекторе у целој третираној зони.
За део урбанистичке зоне у којој не постоји изграђена атмосферска канализација потребно је
урадити пројектну документацију одвођења атмосферских вода и изградњу довољног броја
сливника за прихватање исте и одвођење до речног тока.
Од општих услова потребно је предвидети да се, без обзира на хидраулички прорачун
пројектанта, атмосферска канализација изради од PVC/PP/PEматеријала минималног
профила Ø300 мм. За прикупљање вода са улица и тротоара користити сливнике који се
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имају изградити од бетонских цеви Ø400 мм и покрити их у нивоу будуће нивелете пута
ливено гвозденим сливницима за тежак саобраћај. Осим цевовода потребно је изградити
пратеће објекте попут ревизионих силаза и каскада. Ови објекти се имају изградити од
готових армирано-бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора 1 м и завршног
прстена у који се у нивоу будуће нивелете има уградити ливено гвоздени шахт поклопци за
тежак саобраћај.
На местима изливања атмосферске канализације у реципијенте пројектовати уливне
грађевине и узводну и низводну регулацију потока на месту изливања.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Водна инфраструктура је планира тако:
 да не угрожава планиране објекте као и планирану намену коришћења земљишта;
 да се грађевинско земљиште рационално користи;
 да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру;
 да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.
11.3. ГРЕЈАЊЕ
У границама плана налазе се регионални и градски гасовод. Кроз територију плана пролази
магистрални гасовод РГ-04 ,а ван границе је ГМРС (главна мерно регулациона станица) .Од
ГМРС-а се воде гасоводне инсталације према потрошачима (МРС) на подручју града.
Изградња гасоводне мреже ниског притиска и потрошња гаса предвиђена је за следеће
потребе: загревање објеката, кување, припрема топле потрошне воде и технолошке потребе.
Потрошачи гаса су индивидуална домаћинства, домаћинства у колективним зградама и
технолошки потрошачи.

Општа правила градње за челични градски и дистрибутивни гасовод
Општа правила градње за градски и дистрибутивни гасовод односе се на: изградњу гасовода
од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и изградњу гасовода од челичних цеви
за радни притисак до 13 бара.
Саставни делови гасовода су: мерно регулационе станице, арматуре, уређаји катодне
заштите, цевоводи, телекомуникациона мрежа која служи за потребе гасовода, остала
пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода.
Гасовод се мора трасирати тако да:


буде у сагласности са ситуацијом на терену и углавном се води тротоарима или у
зеленом појасу, са обе стране улице, односно пута, а на местима где то није могуће
или су улице незавршене, траса се води у коловозу. Полагање гасовода у коловозу се
може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама
заштите;
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уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела;
не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта;
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.

Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак гаса.
Полагање гасовода се врши у рову просечне дубине око 1 м и ширине око 0,5 м (0,7 х 0,4 за
прикључке). Цеви гасовода се постављају на слој песка дебљине око 0,1 м а са сваке стране
цеви је потребан слободан простор (до ивице ископа) од око 0,15 м ради полагања цеви.
Гасовод се такође затрпава песком (0,1 м изнад горње ивице цеви) а изнад тога се ров
затрпава земљом из ископа или шљунком. Минимална дубина укопавања мора бити 0,8 м. На
краћим деоницама може се дозволити дубина укопавања мања од 0,8 м али не испод 0,6 м.
У исти ров, паралелно са гасоводом може се полагати и оптички кабл за пренос података и
управљање режимом транспорта гаса и друге потребе, онда су димензије рова 1,0х(D+0,5 m).
D означава спољашњи пречник цеви.
Изнад гасовода (на око 0,3 м) поставља се жута трака упозорења са натписом ''ОПАСНОСТ
ГАСОВОД''.
Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од
спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1,0 м. У
изузетним случајевима вођења гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не сме
бити мања од 0,8 м. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине зида
гасовода за 25% од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у заштитну
цев. У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину
прописану у претходном ставу, дубина укопавања од 0,6 м може се дозволити само ако се
предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или на неки други
одговарајући начин.
Минимална дозвољена растојања челичног гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе
ивице темеља) износи 3 м. Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних
заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода
у заштитну цев, итд).
Минимално дозвољена растојања при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим
гасоводом, техничким инфраструктурама и др. дата су у следећој табели:
Минимално дозвољено растојање (м)
Укрштање

Паралелно вођење
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Гасоводи међусобно
Од гасовода до даљинских
топлодалековода, водовода и канализације
Од гасовода до проходних канала
топлодалековода
Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телефонских каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије
и технолошких флуида
Од гасовода до бензинских пумпи
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
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0,2

0,6

0,2

0,3

0,5

1,0

0,3

0,6

0,3

0,5

2,0

0,6

-

5,0

0,2

0,3

1,5
Табела 4: Минимално дозвољена растојања при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим

гасоводом и техничким инфраструктурама

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским
електричним водовима дата су у следећој табели:
Минимално дозвољено растојање од осе
гасовода (м)

Називни напон (кЊ)

Од осе стуба паралелно
вођење

До темеља стуба
укрштање

до 1
1 - 10
10 - 35
> 35

1,0
5,0
8,0
10,0

1,0
5,0
10,0
10,0

Табела 5: Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са
високонапонским електричним водовима
По правилу се гасовод код укрштања поставља испод водовода, електро и ТТ каблова а изнад
осталих инсталација. Пожељно је код постављања гасовода испод других инсталација на
полиетиленску радну цев навући још једну полиетиленску цев већег пречника, која радну цев
штити од огреботина ручним алатом приликом ревизије горње инсталације.
Укрштање гасовода са железничким пругама, путевима и улицама се изводи тако да не
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угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се гасовод
укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини. За укрштање гасовода са
железничком пругом или јавним путем потребна је сагласност одговарајуће организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима и
железничким пругама, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска
плоча или друга одговарајућа заштита).
При преласку гасовода преко улица и пруга полиетиленска цев се поставља у заштитној цеви.
Заштитне цеви су челичне бешавне цеви.
При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу води под углом од
900 у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 750, уз
документовано образложење. Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са
железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице
прага. Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и
раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10 м.
При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 900 у
односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 600. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 600 може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење. Минимална дубина укопавања гасовода при
укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се
одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура
“заштитни слој“ између коловозне конструкције и заштитне цеви или горње површине
бетонске плоче канала дебљине 0,3 - 0,5 м (у зависности од категорије саобраћајнице).
Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, плоче и др. не
сме бити мања од 1,0 м.
Материјал за израду цеви гасовода је полиетилен средње или високе густине и са дебљинама
зида цеви предвиђеним за гасоводе надпритиска до 4 бара. Полиетиленске цеви морају да
буду минималних квалитета и димензија према JUS стандардима.
Кућни мерно регулациони сетови се смештају у заштитне кутије, а лоцирају се зависно од
услова на терену. За прикључење индивидуалних потрошача локацију сета, место
прикључења на дистрибутивну мрежу и вођење цевовода од мреже до сета одређује сам
дистрибутер за свако појединачно домаћинство.
За прикључење објеката колективног становања број редукционих сетова одређен је према
броју улаза у зграду. Тачан број и положај редукционих сетова, као и трасу прикључног
цевовода на дистрибутивну мрежу одређује сам дистрибутер.
Прикључење котларница технолошких потрошача решаваће се посебним пројектом за
прикључење сваког потрошача посебно.
Кућни прикључци су саставни део дистрибутивне мреже, и изводе се (подземни део) од
полиетиленских цеви пречника 25 мм, а надземни део, такође од полиетиленских цеви, које
ће се водити у заштитној челичној цеви DN 50 (за једног потрошача и за пречнике деоница
дистрибутивне мреже мање од Ø40). Прелаз са ПЕ цеви на челичну цев се изводи
стандардним комадом, у оквиру мерно-регулационог сета. Прикључци на дистрибутивни
гасовод су углавном такозвани седласти прикључци, који се могу накнадно извести.
Кућни мерно-регулациони сетови (за једног потрошача) се постављају на спољни зид зграде
или на стубу (слободно стојећи) у оквиру индивидуалног плаца. Кућни мерно-регулациони
сет треба да буде смештен у метални (или пластични) ормарић и мора да има могућност
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закључавања. Конкретан избор типа и могућих произвођача мерно-регулационог сета врши
дистрибутер.
11.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
Планирано стање
Технички услови ЈП “Електромрежа Србије”, за нацрт плана су:
Према плану развоја преносног система за период од 2016. до 2025. године и плану
Инвестиција, у непосредној близини предметног плана није планирана изградња
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву ЈП “Електромрежа Србије”.
Свака градња испод или у близини далековода условљена је:
 Законом о енергетици(“Сл.гласник РС”, бр.145/2014)
 Законом о планирању и изградњи( “Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
 Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 кV до 400 кV(“Сл. Лист СФРЈ” бр. 65 из 1988.
год,”Сл.лист СРЈ” број 18 из 1992. год.
 Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000 V(“Сл.лист СРЈ бр. 61/95)
 Законом о заштити од нејонизујућег зрачења(Сл.гласник Рс , бр. 36/2009) са
припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо:”Правилник о
границаманејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и
периоду њиховог испитивања(Сл.гласник РС, бр. 104/2009)
 SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од
утицаја електроенергетских постројења(Сл. Лист СФРЈ број 68/86)
 SRPSN.CO.101-Заштитом
телекомуникационих
постројења
од
утицаја
електроенергетских постројења-Заштита од опасности
 SRPS
N.CO.102-Заштитом
телекомуникационих
постројења
од
утицаја
електроенергетских постројења-Заштита од сметњи(Сл.лист СФРЈ број 68/86), као и
 SRPS
N.CO.104-Заштита
телекомуникационих
постројења
од
утицаја
електроенергетских
постројења-Увођење
телекомуникационих
водова
у
електроенергетска постројења(Сл.лист СФРЈ број 49/83)
У случају градње испод или у близини далековода , потребна је сагласност ЈП
“Електромрежа Србије”, при чему важе следећи услови:
 Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да
обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана,
уз задовољење горе поменутих прописа и закона, исти може израдити пројектна
организација овлашћена за те послове.Трошкови израде Елабората у целости падају на
терет Инвеститора планираних објеката.
 Приликом израде Елабората, прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за
температуру проводника од +80°, за случај да постоје надземни делови , у складу са
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техничким упутством ТУ-ДВ. За израду Елабората користити податке из пројектне
документације далековода који се достављају на захтев, као и податке добијене на
терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних
објеката.Елаборат доставити у минимално 3 примерка
У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос
ускладио са прописима

Претходно наведени услови важе приликом израде:
1. елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далековода
Заштитни појас далековода износи 25м са обе стране далековода напонског нивоа 110 кV од
крајњег фазног проводника.
Напомена; у случају да се планира постављање стубова јавне расвете у заштитном појасу
далековода, потребно је исто уважити при изради Елабората
2. елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од
електропроводног материјала.Овај утицај за цевоводе , у зависности од насељености
подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 1000 м од осе
далековода
3. Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове(овај елаборат није
потребно разматрати у случају да се користе оптички каблови).Овај утицај у
зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја , потребно је
анализирати на максималној удаљености до 3000 м од осе далековода у случају
градње телекомуникационих водова.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом
инфраструктуром и уколико се утврди јавни(општи ) интерес планираног објекта и достави
налог мера за измештање(реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа,
потребно је да се:
 Приступи склапању уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања
међусобних права и обавеза између ЈП ЕМС и свих релевантних правних субјеката у
реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом
о енергетици (СЛ.гласник РС, бр. 145/2014) и Законом о планирању и изградњи
 О трошку инвеститора планираних објеката , а на бази пројектних задатака усвојених
на Стручном панелу за пројектно техничку документацију ЈП ЕМС уради техничка
документација за адаптацију или реконструкцију и достави ЈП ЕМС на сагласност
 О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или
реконстрyкција далековода(односно отклањање свих колизија констатованих
Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у
непосредној близини далековода
 Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестити ЈП ЕМС
Препорука је да се било који објекат планира ван заштитног појаса далековода како би се
избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далековода и евентуална адаптација или реконстрyкција далековода.
Такође, препорука је да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре
и инсталација , од било ког дела стуба далековода буде 12 м, што не искључује потребу за
Елаборатом
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Остали општи технички услови:
 приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних
објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 м у односу на
проводнике далековода напонског нивоа 110 кV
 испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може
приближити на мање од 5 м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110
кV као и у случају пада дрвета
 забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 м од проводника далековода
напонског нивоа 110 кV
 забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода
 приликом извођења било каквих грађевинских радова , нивелације терена земљаних
радова и ископа у близини далековода , ни на који начин се не сме угрозити статишка
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати
 све металне инсталације(електро-инсталације, грејање и сл) и други метални делови
(ограде ио сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењу потенцијала
Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим
трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације,
адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и
ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у
овом часу.
Технички услови “ЕПС Дистрибуције”д.о.о., огранак ЕД Краљево, за нацрт плана су:


На територији која је обухваћена овим планом нема планираних нових
електроенергетских објеката.
 Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за
изградњу те врсте објеката
 Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електроенергетских објеката
испоручиоца. Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити,
Инвеститор је дужан да Огранку Електродистрибуција Краљево поднесе захтев за
измештање , као и да финансира измештање електроенергетских објеката на
прописном утврђено одстојање
 заштитни појас за надземне електроенергетске водове , са обе стране вода од крајњег
фазног проводника , има следеће ширине:
за напонски ниво 1 кV до 35 кV
-за голе проводнике 10 м, кроз шумско подручје 3м
-за слабо изоловане проводнике 4 м, кроз шумско подручје 3м
-за самоносеће кабловске снопове 1м
Објекти планирани за изградњу у зони постојећих далековода МОРАЈУ имати посебно
одређене услове изградње и прикључења на електроенергетску мрежу (дате Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
од 1 кV до 400 кV (Сл.лист СФРЈ, бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр 18/92) и Законом о енергетици
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донетог децембра 2014) .Под тим се подразумева да ће при изградњи објекта бити неопходно
да се испоштују прописана растојања од најближих проводника . У супротном би постојеће
ДВ требало изместити или каблирати , а прикључак оваквих објеката би требало извести
подземним кабловима
11.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
Будући развој ТК инфраструктуре
Телеком Србија, ИЈ Краљево у наредном периоду планира мање инвестиционе активности на
овом подручју, у складу са развојем подручја за становање .
Израда нацрта плана , и његово привођење намени, када су у питању телекомуникације мора
обезбедити:
1. заштиту постојећих подземних каблова и надземне мреже:
-у фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других
инфраструктурних објеката који неће угрозити телекомуникационе објекте
-у случајевима када то није могуће избећи, предвидети измештање телекомуникационих
објеката или посебне мере заштите
-у фази пре почетка радова на другим објектима у зони постојеће телекомуникационе
инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја на терену микролоцирањем на основу
геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем и , по потреби, измештање пре
почетка радова.
2. Услове да се приликом реконструкције саобраћајница изврши реконструкција
постојеће или изградња нове кабловске мреже где већ постоји кабл положен директно
у земљу или је потребно полагање новог кабла.Посебно је значајно полагање PVC или
PEHD цеви Ø110 mm за прелазе ТК кабла на другу страну саобраћајнице. Тамо где
постоје каблови максимално ће се користити постојеће трасе за полагање нових
каблова. Нове трасе ће се заузимати само у изузетним случајевима.
Код свих планова и радова у зони телекомуникационе инфраструктуре је нужна израда
синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се обезбедила
могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима.
Обавезно је поштовање техничких норми везаних за одстојања при паралелном вођењу и
укрштању:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Врста подземног или
надземног објекта
Водоводне цеви
Цевоводи одводне канализације
Цевоводи топловода
Цеви гасовода
Од енергетских каблова
- до 10 kV

Паралелно
вођење
или
приближавање
(м)
0.6
0.5
0.5
0.4

0.5
0.5
0.8
0.4

0.5

0.5

Укрштање
(м)
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преко 10 kV
6.
7.
8.
9.
10.

1.0

Од регулационе линије зграда у насељу 0.5
Од доње ивице насипа железничких
пруга, путева и аутопутева
Од инсталације и резервоара са
запаљивим и експлозивним горивом
Од блокова ТК канализације
Од упоришта енергетских водова до 1
kV
“

11.
12.
13.
14.

Од упоришта енергетских водова преко
1 kV без непосредног уземљења
Код неуземљених дрвених упоришта
Код бетонских и челичних уземљених
упоришта преко 1 kV са непосредним
уземљењем
Гасовод - дистрибутивна мрежа
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0.5
0.5

5.0
1.5
0.5
0.8
0.3

0.2
без
механичке
заштите
са
механичком
заштитом

0.8
0.5
15.0
0,5 (0,3) мин.

0,5 (0,3) ми

Условима VIP-а за потребе израде нацрта плана дефинисан је положај постојећих On Air
локација као и планираних и потенцијалних локација базних станица, у складу са
дугорочним планом развоја мреже на наведеном подручју.

12. УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Републике Србије и
документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе
утврђени су услови заштите природе . Предметно подручје није у обухвату заштићеног
подручја , не припада подручју националне еколошке мреже, не налази се на списку
Инвентара објеката геонаслеђа Србије,и не припада обухвату евидентираног природног
добра.
Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
Општи услови:
1. Применити важећа општа правила и услове парцелације , регулације и изградње
којима се одређује величина, облик, површина и начин уређења грађевинске парцеле ,
регулационе и грађевинске линије , одреживање положаја, висине и спољног изгледа
објекта и друга правила изградње
2. предвидети потпуно инфраструктурно опремање по највићим еколошким стандардима
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3. очувати , унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око потока ЧађавацМоравац, као и влажна станишта према Правилнику о критеријумима за издвајање
типова станишта , о типовима станишта , осетљивим , угроженим и ретким и за
заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување
4. уређење обала водотока (поплочавање, бетонирање и сл.) свести на неопходан
минимум, односно , изграђене деонице на сваких 100 м прекидати мањим зеленим
површинама
5. забрањује се извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде
дуже од 5 дана
6. у случају да у току извођења грађевинских радова дође до појаве ерозије или спирања
земљишта са околних падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме
одговарајуће антиерозивне мере
7. планирани
хидрограђевински
радови
не
смеју
да
изазову
промене
инжењерскогеолошких својстава терена, односно, не смеју да изазову поремећај
стабилности околног терена , нити процесе ерозије у зони речног корита
8. током извођења грађевинских радова максимално користити постојеће саобраћајнице,
које након завршетка радова морају бити саниране од последица транспорта и враћене
у првобитно стање , односно стање блиско претходном
9. у току извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне
вредности за радни просторије
10. за облагање користити природни материјал
11. није дозвољено радити потпуно непропусно речно корито
12. сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације
13. прибавити сагласност надлежних институција ЈКП “Чистоћа” за извођење радова који
изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се
уклањање вегетације свело на најмању могућу меру
14. при озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене(тополе и сл)
15. редовним одржавањем партерног зеленила и слободних површина сузбијати и
контролисати алергене и инвазивне врсте , а нарочито амброзију
16. предвидети обавезу Извођача уколико се током радова на изградњи постројења наиђе
на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се
претпоставља да имају својство природног добра да у року од 8 дана обавести
надлежно министарство за послове заштите природе (животне средине), односно
преузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица
Подносилац захтева може да покрене поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину.Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге
услове , дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
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13. ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ

Општи санитарни услови
Ови услови морају бити обезбеђени за сваки објекат који подлеђе санитарном надзору:
1. објекат се налази на простору:
-који омогућава повезивање објекта са спољним саобраћајницама;
-на којем објекат неће бити изложен природним штетним утицајима околине, као ни другим
штетним утицајима који потичу од објеката из непосредног окружења:
-који поседује довољну површину потребну за изградњу објекта и уређење његовог
непосредног окружења, односно површину која одговара намени и капацитету објекта, као и
броју и величини пратећих објеката који су у саставу главног објекта:
-који омогућава прикључење објекта на постојеће мреже комуналне инфраструктуре или који
омогућава да се на други начин обезбеди редовно снабдевање објекта електричном енергијом
и континуирано снабдевање хигијенски исправном водом за пиће, као и одвод отпадних вода
и уклањање чврстих и других отпадних материја на хигијенски начин (објекат се прикључује
на постојећу канализациону мрежу или непропусну септичку јаму одговарајућег капацитета,
у складу са законом. Место септичке јаме одређује се на начин којим се спречава штетан
утицај исте на хигијенско стање у објекту, хигијенско стање њиховог непосредног окружења
и омогућава несметан приступ јами ради пражњења и чишћења.)
2. Објекат се не може налазити :
-на местима на којима конфигурација земљишта и карактеристике терена (ниво подземних
вода , плавност терена, ружа ветрова и сл.) могу штетно утицати на хигијенско стање у
објекту;
-поред неуређених депонија , нехигијенски отворених канала, несанираних септичких јама,
као ни у близини других објеката који својим утицајем( испуштањем штетних материја,
отпадних вода, гасова, паре, дима, прашине и др.) могу штетно утицати на хигијенске услове
у објекту;
-на местима на којима би, због делатности која се у објекту обавља, могао штетно утицати на
постојеће објекте у околини.
Водни објекти
Водни објекти за коришћење вода су објекти за снабдевање водом за пиће и санитарнохигијенске потребе-водозахвати(бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране
са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи иу
резервоари са уређајима који им припадају.
Водни објекат за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и његово
непосредно окружење морају испуњавати посебне санитарно-хигијенске услове у циљу
спречавања и сузбијања путева преношења заразних болести водом.
Водни објекти се обезбеђују зонама санитарне заштите(шира, ужа и зона непосредне
заштите)које се уносе у план управљања водама, просторни (просторни план јединице
локалне самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план.Зоне санитарне
заштите представљају заштићену област и одређују се у складу са хидролошким ,
хидрогеолошким и другим својствима земљишта, врстом изворишта и његовог окружења,
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капацитетом изворишта и другим чиниоцима који утичу на издашност изворишта , а
одржавају на начин којим се не угрожава здравствена исправност воде на изворишту.
Изградња и одржавање водних објеката се врши у складу са Законом о водама(Сл.гласник
РС”, бр.30/20010) и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања (“Сл.гласник РС”, бр. 92/08).
Објекти за производњу и промет животнигх намирница и предмета опште употребе(ПОУ)
Лоцирање објеката детерминисано је општим санитарним условима. Блиши услови за ове
објекте регулисани су следећим прописима:Законом о безбедности хране(Сл.гласник РС бр.
41/09), Законом о здравственом надзору над животним намирницама и ПОУ(Сл. Гласник
СРС, бр. 48/77, 24/85, 29/88, 6/89, 44/91, 53/93, и РС бр. 67/96 и 48/94), Правилником о
санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет
животних намирница и ПОУ(Сл.гласник РС, бр 6/97 и 52/97) и Правилником о минималним
техничким условима за обављање промета робе која с продаје ван пословних просторија (Сл.
Гласник РС, бр. 47/96).
Пијаце или тржнице, било да су отвореног или затвореног типа, лоцирају се у стамбеној зони
насеља , или у близини , са обезбеђеним прилазима за возила за снабдевање и
потрошаче.Простор треба да је поплочан, уз довољан број канализационих отвора ,а чесме се
постављају на тржном простору.Пропис који ово регулише је Правилник о ближим условима
који обезбеђују хигијенско поступање са животним намирницама и могућност здравственог
надзора над прометом ван просторија одређених за продају(Сл.гласник РС, бр. 25/76).
Угоститељски објекти
Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности , начину пружања
угоститељских услуга , разврставању угоститељских објеката и минималним техничким
условима за уређење и опремање угоститељских објеката (Сл.гласник РС , бр. 48/2012)
прописују се услови и начин обављања угоститељске делатности , начин прушања
угоститељских услуга , разврставање угоститељских објеката у зависности од начина
услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту и ван
угоститељског објекта, у покретном објекту , у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству.
Напомена:на основу чл. 17 Закона о санитарном надзору (Сл.гласник РС, бр. 125/2004) у
поступку изградње и реконстрyкције објеката у којима ће се обављати делатност:
-снабдевања становништва водом за пиће
-производња животних намирница путем индустријских постројења и
-здравствена делатност
Прописана је обавеза претходног прибављања санитарне сагласности на идејни пројекат, а
затим и прибављање санитарне сагласности за коришћење објекта, пре почетка обављања
делатности.

14. УСЛОВИ ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
У складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева(Сл.гласник РС, бр.
105/2013, 119/2013 и 93/2015) у оквиру границе Плана налази се :
Државни пут IА реда број 5, планирани аутопут Е-761, Појате-Крушевац-Краљево-Прељина.
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Увидом у достављену документацију констатовано је да је на терену изграђен
одбрамбени насип од поплава на траси будућег аутопута.
Траса будућег аутопута је унета из Генералног пројекта и имплементирана у планска
документа општине Краљево.
Изградња одбрамбеног насипа је била изнуђена поплавама у претходном периоду.
Приликом израде ПДР-а потребно је испунити следеће услове:
 При изради предметног плана решења ускладити са Законом о јавним путевима
(Сл.гласник РС, бр. 101/05) Законом о планитрању и изградњи, и планском
документацијом вишег реда
 Трасу будућег аутопута Е761 планирати у складу са генералним пројектом, којим
је предвиђено да се насип аутопута изгради тако да омогући заштиту делова
насеља од изливања западне Мораве
 Кроз пројектну документацију за ову деоницу биће дефинисано да ли ће насип
аутопута преузети улогу насипа за одбрану од поплава или ће бити нађено друго
решење
 планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном
документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току на
предметном подручју , као и за коју је ЈП Путеви издало услове и сагласности
 При изради плана предвидети претходну анализу постојећих и перспективних
саобраћајних токова, стања коловоза предметних државних путева, предлог мера у
наредном периоду
 Просторним, односно урбанистичким планом, на основу члана 78. Закона о јавним
путевима(Сл.гласник РС, бр. 101/2005), одређују се деонице јавног пута , односно
објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице, простори за
паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл)објекти и опрема која
одговара потребама насеља.
-приликом изградње напред наведених додатних елемената не сме се нарушити континуитет
трасе предметног државног пута
-да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прописима и законима
из ове области
-трошкове изградње додатних елемената јавног пута сноси општина, односно град који је
захтевао изградњу тих елемената
 планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на
основу члана 28., 29. и 30. Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр.
101/2005)тако да први садржаји објеката високоградње мора бити удаљени минимално
40 м од ивице земљишног појаса аутопута, 20м од ивице државног пута 1 реда, 10 м
од ивице земљишног појаса државног пута 11 реда , уз обезбеђење приоритета
безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путном правцу. Ширина
заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено
просторним, односно урбанистичким планом.
У заштитном појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и
депонија отпада и смећа.
 Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање
површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног
пута.
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 Сходно члану 31. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС” број 101/2005), ограде и
дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја.
 Планским документом разрешити проблематику постојећег перспективног пршачког,
стационарног, бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и заштита постојећих
и евентуално нових инсталација.
 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. закона о јавним путевима
(“Сл.гл. РС” број 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод,
канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као
телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по предходно
прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно – техничке
услове.
 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно
добро путеви – својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије” Београд,
води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника.
Општи услови за постављање инсталација:
 предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу
додатних собраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и
изградње додатних раскрсница,
 траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са путем:
 да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, у прописаној заштитној цеви,
 заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза),
увећана за по 3,00 m са сваке стране,
 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,
 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег и планираног) од коте канала до горње коте заштитне
цеви износи 1,00 m.
 Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови
поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне
ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m
од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним
условима.
Услови за паралелно вођење инсталација са путем:
 предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од
крајне тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или
спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице
реконструисаног коловоза уколико се тиме ремети одводњавања коловоза.
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 На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
 Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама
усека или насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за
отварање клизишта.

15. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ МЕРА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл. Гласник
СРС”, бр. 111/09 20/15),
 објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима
и запаљивим гасовима (“Сл. Гласник СР”, бр. 54-15).
 применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих
објаката од пожара (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 7/84 и “Сл. Гласник СР” бр. 86/2011),
 објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Сл. лист
СРЈ” бр. 8/95),
 предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (“Сл. лист СФРЈ”, бр.
30/91),
 објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 и 28/95)
и Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског
пражњења (“Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96),
 уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају
бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 87/93),
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућих трафостаница (“Сл. лист СФРЈ” бр. 13/78) и Правилником о изменама и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафо станица (“Сл. лист СФРЈ” бр. 37/95),
 применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од
пожара и експлозија (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 24/87),
 објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета (“Сл. лист СФРЈ”,
бр. 16/86 и 28/89),
 системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о
технички нормативима за вентилацију и климатизацију (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 87/93),
 реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТР 21 : 2003,
 обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне
таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240,
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 предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и
атесна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених
институција за издавање атеста,
 применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 221/90),
 уколико се предвиђа изградња гараже исту реализовати у складу са Правилником о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозије (“Сл. лист СЦГ”, бр. 31/2005),
 реализивати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Сл. лист СФРЈ”, бр.
10/90 и 52/90) уз предходно одобрење локације за трасу гасовода и место мерно
регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл.6. и 7.
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. Гласник РС”,
бр. 54/15), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног
гаса фасоводима до 16 bar – а, (“Сл. Гласник РС”, бр. 86/15) и Правилником о
техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (“Сл. лист СРЈ”, бр. 20/92 и
33/92),
 уколико се предвиђа фазна изградња објеката обезбедити да свака фаза представља
техно економску целину.

16. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
У складу са чл. 4 Закона о планирању и изградњи(''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), појам унапређења енергетске ефикасности
односи се на смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе
градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања , изградње и
употребе зграда и простора.
Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована,
изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска
својства зграда.
Енергетска својства зграда јесу стварно потрошена или прорачуната количина енергије која
задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем , а односе се
нарочито на енергију за грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење.
Енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда која
издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о
енергетским својствима зграда.
Сертификат о енергетским својствима зграда чини саставни део техничке документације која
се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

17. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Сврха и циљ Плана детаљне регулације је директно спровођење Плана.
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Овај План представља правни основ за израду пројеката парцелације и препарцелације и
издавања локацијских дозвола.

18. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу Плана детаљне регулације потока Чађавац-Моравац од ушћа у реку
Западну Мораву до улице Тике Коларевића , ПГР”Кулагића ада-Адрани”(“Службени лист
града Краљева”, број 13/2013, 24/2013, 30/2014 и 33/2014) неће се примењивати у делу који
обухвата ПДР потока Чађавац-Моравац. У том делу примењиваће се ПДР потока ЧађавацМоравац (као документ ужег подручја).
Надзор над применом и спровођењем Плана врши надлежни орган Градске управе Краљево.
Достављање, архивирање, умножавање и уступање Плана врши се у складу са Правилником
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(''Сл. гласник РС'', бр. 64/2015) .
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Краљевa".
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КООРДИНАТЕ АНАЛИТИЧКИХ ТАЧАКА
ИЗ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА
БР. 7 -АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА
ИЗ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА
БР. 8- ПЛАН САОБРАЋАЈА
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