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1.ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Локација 1
Граница почиње на међи кп бр. 897/1 и 1767/2 КО Конарево и иде у правцу истока
осовином планиране саобраћајнице кп бр. 1767/2 до кп бр. 999/1 и 999/2 (гробље) које
заобилази (не обухвата их), наставља даље истом саобраћајницом до железничке пруге
Краљево-Рашка кп бр. 1757/1 коју сече и осовином кп бр. 1391/1 стиже до Ибарске
магистрале чијом осовином скреће према западу смер према Рашкој до потока Тамаровац
кп бр 1781 граница КО Конарево и КО Прогорелица чијом десном страном скреће према
југу до ушћа са реком Ибар. Граница даље наставља у правцу запада средином
пројектованог корита реке Ибар до кп бр. 606 КО Прогорелица коју обухвата и њеном
десном страном скреће према северу до Ибарске магистрале. Граница даље скреће према
истоку осовином Ибарске магистрале смер према Краљеву до кп бр. 514, њеном
осовином скрећа према северу до пруге Краљево-Рашка, скреће њеном осовином у смеру
истока до кп бр. 1775/3 (планирана саобраћајница) чијом осовином скреће према северу
до почетне тачке границе.

Локација 2
Граница почиње на осовини реке Ибар граница КО Конарево и КО Матаруге и иде у
смеру истока (низводно) до кп бр. 1706, скреће према северу и обухвата кп бр. 1706,
1704/5, 1701/1, 1701/2, 1699, 1700, 1698, 1702/1, 1697/2, 1697/3 и 1697/7 све у КО
Конарево, скреће према југу поново сече реку Ибар и осовином Пећинске улице стиже до
раскрснице са Жичком улицом. Граница ту скреће према западу до кп бр. 1282/2 (црква),
где скреће према северу и западним границама кп бр. 1282/2, 1283/1, 128/4/3, 1284/2, 2 и
1/2 стиже до почетне тачке границе.
Локација 3
Граница почиње на осовини реке Ибар граница КО Конарево и КО Матаруге и иде у
смеру истока (низводно) до планиране саобраћајнице чијим осовином скреће у смеру
југо-истока до кп бр. 479 КО Матаруге ул. Првомајска, скреће према западу осовином
Првомајске улице до Кабларске улице чијом осовином скреће према северу до реке Ибар
односно почетне тачке границе.
Локација 4
Граница почиње на кп бр. 171/2 (улица Саве Ковачевића) и кп бр. 453/1 и иде у правцу
истока осовином кп бр. 453/1 до кп бр. 145 (Гочка улица), скреће осовином Гочке улице
према југу до Жичке улице. Граница ту скреће према западу осовином Жичке улице до
раскрснице са улицом Саве Ковачевића чијом осовином скреће према северу до почетне
тачке границе.
Локација 5
Обухвата кп бр. 681, 682, 683 и 684 КО Матаруге.
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Локација 6
Граница почиње од КП 1514/1 КО Конарево и иде у правцу североистока осовином
планиране саобраћајнице до КП 1202 КО Конарево, одакле скреће и наставља границама
КП 1268,1265, 1266, 1272, 1271 и 1275 КО Конарево, затим силази јужно границом КП
1274/1 КО Конарево и наставља у правцу југозапада границама КП 1274/2, 1521, 1522,
1523/1 и 1524/2 КО Конарево. Одатле се наставља границом КП 1524/1, 1524/3, 1518/1 и
1514/1 Ко Конарево у правцу северозапада, до почетне тачке границе.

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Просторни план града Краљева (бр. 011-1/2011-II, од 11. марта 2011.год) дефинисао је
обавезно доношење планског документа, којим ће се обезбедити заштита и очување
природних лековитих фактора у бањи, дефинисати услови уређења и изградње на
том подручју и створити услови за развој здравствених, рекреативних и туристичких
функција бање ,уз спречавање активности које могу нарушити основна обележја и
својства бање.
Просторним планом предвиђена је и израда Плана генералне регулације за „западну
обилазницу”, која представља трасу магистралног пута М–22, која би се укључила у
аутопут Е–761, чиме би се изместили чисто транзитни токови са територије Краљева и
употпунио систем магистралне путне мреже Града Краљева, .
У складу са тим донет је План генералне регулације насељеног места Матарушка
Бања ( број: 011-222/2016-III од 3.новембра 2016.године), чијој се измени приступа у
оквиру граница предложених локација.
Наведени ПГР је усклађен са Елаборатом “Предлог за утврђивање подручја
Матарушке Бање” (бр. 2267/2012-1, од 04.07.2012.године), урађеном на основу Одлуке
Града Краљева, и са Уредбом о утврђивању подручја бање”Матарушка Бања” бр.
110-608/2013, од 04.фебруара 2013. године.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
Положај ,природне карактеристике и начин коришћења простора
Измена Плана генералне регулације насељеног места Матарушка Бања односи се на
шест предложених локација.

ЛОКАЦИЈА 1 (П=око 176.5 ха)
Обухвата следеће урбанистичке целине ПГР насељеног места Матарушка Бања:
КО Конарево:
-3.6(цела)
-3.10(цела)

КО Прогорелица:
-4.1(део)

КО Матаруге:
-1.6(цела)

7

ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА - ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

-3.8 (део)
У границама локације 1 налази се простор у Конареву прекопута производног комплекса
бившег “Медијапана”,бсеверно од железничке пруге (магистрална једноколосечна
неелектрифицирана железничка пруга број 8: Лапово-Краљево-Лешак-Косово ПољеЂенерал Јанковић-државна граница) који је слабије изграђен , углавном породичним
стамбеним објектима, где се налази терен ФК “Конарево”, затим ужи појас непосредно уз
Ибарску магистралу (Државни пут IБ реда број 22) у Прогорелици и Конареву са већим
бројем постојећих пословних, комерцијалних и услужних објеката, радионица, магацина
и складишта, као и простор од моста на уласку у Матарушку Бању из Конарева, са десне
стране Жичке улице, такозвано “Матарушко Поље”.

ЛОКАЦИЈА 2 (П=око 11.2 ха)
Обухвата следеће урбанистичке целине ПГР насељеног места Матарушка Бања:
КО Конарево:
-3.2(део)

КО Матаруге:
-1.3(део)

У границама локације 2 налази се простор уз висећи пешачки мост на левој обали реке
Ибар, у непосредној близини бањске плаже и фудбалског терена, који је делом изграђен
постојећим породичним, пословним и угоститељским објектима, као и простор у
Матарушкој Бањи, између реке Ибар и Жичке улице, на потезу од Цркве св. Кнеза Лазара
са парохијским домом до бањске пијаце и скретања ка хотелу “Термал”.

ЛОКАЦИЈА 3 (П=око 12.9 ха)
Обухвата следеће урбанистичке целине ПГР насељеног места Матарушка Бања:
КО Матаруге:
-1.1(део)
У границама локације 3 налази се простор у насељу Растока, на десној обали реке Ибар у
непосредној близини Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи, претежно изграђен
породичним стамбеним објектима, са домаћинствима која се баве пољопривредном
производњом.
ЛОКАЦИЈА 4 (П=око 4.4 ха)
Обухвата следеће урбанистичке целине ПГР насељеног места Матарушка Бања:
КО Матаруге:
-1.2 (део)
Локација 4 ограничена је Жичком улицом на југу и улицом др. Драгутина Гвозденовића
на западу.Обухвата простор прекопута Спортског центра “Оканик”, на коме је изграђен
објекат Предшколске установе-вртић “Лане” , и потез породичних стамбених објеката на
улазу у Матарушку Бању из правца Готовца.
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ЛОКАЦИЈА 5 (П=око 2.2 ха)
Обухвата следеће урбанистичке целине ПГР насељеног места Матарушка Бања:
КО Матаруге:
-1.7 (део)
Локација 5 обухвата неизграђен простор-шумско и пољопривредно земљиште у
Матаругама, у потесу Клик.
ЛОКАЦИЈА 6 (П=око 10.2 ха)
Обухвата следеће урбанистичке целине ПГР насељеног места Матарушка Бања:
КО Конарево:
-3.5 (део)
Локација 6 обухвата простор у Конареву на коме се налазе производни комплекси
предузећа за прераду дрвета “Три јеле” ДОО и “Златић”ДОО.

Грађевинско подручје и основна ограничења
Грађевинско подручје
Предложене локације за измену ПГР-а нумерисане бројевима 1-5 налазе се у оквиру
грађевинског подручја важећег ПГР-а насељеног места Матарушка Бања. Већи део
локације 6 је такође у границама грађевинског подручја,са предлогом његовог
проширења.
Основна ограничења
Ограничења за коришћење простора су:
•
•
•
•

◦

железничка пруга
водотокови,
конфигурација терена
заштитне зоне

Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура

Жичка улица је доминантна саобраћајница у Матарушкој Бањи.Она се наставља на
регионални пут ка Краљеву на истоку, а на западу иде до моста преко Ибра, и спаја се са
магистралним путем М-22 који пролази кроз Конарево и Прогорелицу. Други правци су
Пећинска улица, која води ка насељу Матаруге, односно ул. др. Драгутина Гвозденовића
ка Растоци. Већина постојећих саобраћајница је недовољних профила, без тротоара,
делом неасфалтирана. Проходност путничких возила је углавном обезбеђена.Улице су
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често извођене без одговарајуће пројектне документације, са неадекватно постављеном
саобраћајном сигнализацијом.
Железнички саобраћај
На територији Измене плана налази се железничка инфраструктура, једноколосечна
неелектрифицирана железничка пруга Лапово-Краљево-Ђенерал Јанковић-граница
Македоније. На прузи се обавља јавни путнички и теретни железнички саобраћај.У
оквиру граница измене је и стајалиште Матарушка Бања опремљено објектима за
пријем и отпрему путника
Водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација
Град Краљево и ЈКП “Водовод” потписали су 2018. године уговор о давању на
управљање, одржавање и унапређивање водоводне мреже у насељу Матарушка Бања. На
територији Конарева постоји примарна мрежа у ингеренцији овог предузећа, која је
делимично изграђена и постављена паралелно са Ибарском магистралом.Обзиром на
повећане потребе за водом, један од циљева измене ПГР-а је резервисање простора за
обезбеђење додатних количина воде за водоснабдевање града и околних насеља.У складу
са тим Изменом плана се дефинише допунско извориште јавног водоснабдевања
Краљева и околине “Матарушко Поље”и опредељује се простор неопходан за
функционисање ЈКП “Водовод”(служба наплате,радионица, магацин материјала..) у
близини будућег изворишта.
Део Конарева има изграђену фекалну канализациону мрежу. Фекалне воде се одводе
уличним колекторима до одводног колектора који отпадну воду транспортује до пумпне
станице у Конареву која даље потискује отпадну воду испод реке Ибар до колектора
Матарушка Бања – Краљево. У насељу Матарушка Бања постоји изграђена фекална
канализациона мрежа. Постројење за третман отпадних вода више није у функцији, па је
изграђен фекални колектор Матарушка Бања – Краљево, који би даље одводио отпадну
воду до централног градског пречистача у Сијаћем пољу.
За планом обухваћено подручје усвојен је сепаратни систем за евакуацију отпадних вода,
што значи да се одвојеним системима прикључују и евакуишу фекалне и атмосферске
отпадне воде. Атмосферски колектори постоје у појединим постојећим улицама.
Електроенергетска инфраструктура
Електроенергетску инфраструктуру, на овом подручју, чине трасе електроенергетских и
кабловских и надземних далековода напонског нивоа 10 кV и 35 кV и трансформаторске
станице ТС 10/0,4 кV.
Телекомуникациона инфраструктура
Телекомуникациону инфраструктуру на подручју Измене ПГР-а чине мултисервисни
чворови, подземна телекомуникациона ТК мрежа (оптички каблови
примарна и разводна бакарна мрежа-на подручју Конарева целокупна
мрежа је разводна ), и надземна секундарна мрежа са самоносивим кабловима
постављеним на бетонским или дрвеним стубовима(на подручју насеља Матарушка Бања
и Матаруге).
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Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе, природе и
амбијенталних целина
У границама измене ПГР-а налази се Река Ибар која је елемент еколошке мреже
Републике Србије са функцијом еколошког коридора. На простору локација 1-6 нема
евидентираних природних добара ни археолошких локалитета.
У оквиру локације 4 налази се вила Новојељна( вила Гога) једна од најоригиналнијих
бањских вила по свом изгледу и облику- успешно остварено дело модернистичке
архитектуре из тридесетих година прошлог века . Као таква, ова грађевина са посебним
историјско-уметничким , архитектонским и амбијенталним вредностима, подлеже
третману примене детаљних конзерваторских мера заштите

Приказ површина- постојеће стање
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА
ПОВРШИНА

ПОВРШИНА
(ha)

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
СА ДЕЛАТНОСТИМА
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
СА ПОЉОПРИВРЕДОМ
ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ
ПОСЛОВАЊЕ
ПРОИЗВОДЊА
ТУРИЗАМУГОСТИТЕЉСКОСМЕШТАЈНИ
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ЛИВАДЕ,ЊИВЕ,
ВОЋЊАЦИ, ПАШЊАЦИ..
ШУМЕ
УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
РЕКА ИБАР
ПОТОЦИ
ЖЕЛЕЗНИЦА
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ
УКУПНО:

16.2

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ
(%)
7.47%

23.7

10.92%

0.6
2.9
8.5
0.3

0.28%
1.34%
3.92%
0.14%

0.2

0.09%

0.3
0.5
1.1
0.2

0.14%
0.23%
0.51%
0.09%

120

55.3%

14.7
0.5

6.77%
0.23%

10.7
0.5
7.2
8.9

4.93%
0.23%
3.32%
4.10%

Око 217 ha

100%
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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Општи циљеви израде Измене Плана генералне регулације насељеног места Матарушка
Бања су преиспитивање граница грађевинског подручја, планираних намена површина,
карактера земљишта и саобраћајне мреже, у складу са пристиглим захтевима за измену
плана и новонасталим потребама у простору, на новијим геодетским подлогама (ДКП).
5. ПЛАНИРАНА

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ

Претежна намена површина
Простор обухваћен границама измене подељен је на шест локација.
Приказ површина- планирано стање
ЛОКАЦИЈА 1
ПОВРШИНА
ЛОКАЦИЈЕ

176.5 ха

ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
ПГР
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
КО Конарево:3.6(цела),3.10(цела)3.8
(део)
КО Прогорелица:4.1(део)
КО Матаруге:-1.6(цела)

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ
У ОДНОСУ НА
ПОВРШИНУ
ИЗМЕНЕ ПГР
81.3%

ПОВРШИНА (hа)

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ(%)

1

породично становање са пословањем

90.10

51.1

2

Викенд насеља

0.8

0.5

3

Централне делатности

0.5

0.3

4

Пословање са становањем

8.4

4.8

5

пословање

5.6

3.2

6

производња

0.5

0.3

7

Спорт и рекреација

11.3

6.4

8

Заштитно зеленило

3.9

2.2

9

Зона водоснабдевања

27.7

15.7

10

Река Ибар

11.1

6.3

11

Зона заштите уз водоток

3.91

2.2

12

потоци

0.3

0.2

13

саобраћајнице
УКУПНО

12.4

7.1

176.5

100
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ЛОКАЦИЈА 2
ПОВРШИНА
ЛОКАЦИЈЕ

11.2 ха

ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
ПГР
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
КО Конарево:3.2 (део)
КО Матаруге:1.3(део)

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ
У ОДНОСУ НА
ПОВРШИНУ
ИЗМЕНЕ ПГР
5.2%

ПОВРШИНА (hа)

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ(%)

1

породично становање са пословањем

3.5

31.3

2

Централне делатности

1.5

13.4

3

Туризам угоститељско-смештајни

0.7
0.6
(пратећа намена)

6.3
5.4

4

Верски објекти

0.6

5.4

5

Спорт и рекреација

1.3

11.6

6

уређене зелениле површине

0.2

1.8

7

Комуналне делатности

0.2

1.8

8

Река Ибар

1.7

15.2

9

Зона заштите уз водоток

0.9

8.1

10

потоци

0.2

1.8

11

саобраћајнице

1.5

13.4

УКУПНО

11.2

100

ЛОКАЦИЈА 3
ПОВРШИНА
ЛОКАЦИЈЕ

12.9 ха

ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
ПГР
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
КО Матаруге:1.1(део)

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ
У ОДНОСУ НА
ПОВРШИНУ
ИЗМЕНЕ ПГР
5.9%

ПОВРШИНА (hа)

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ(%)

1

породично становање са пословањем

5.5

42.6

2

Породично становање са
пољопривредом

4.0

31

3

заштитно зеленило

1.7

13.2

4

Река Ибар

0.6

4.7
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5

Зона заштите уз водоток

0.3

2.3

6

саобраћајнице

0.8

6.2

12.9

100

УКУПНО

ЛОКАЦИЈА 4
ПОВРШИНА
ЛОКАЦИЈЕ

4.4 ха

ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
ПГР
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
КО Матаруге:1.2 (део)

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ
У ОДНОСУ НА
ПОВРШИНУ
ИЗМЕНЕ ПГР
4.9%

ПОВРШИНА (hа)

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ(%)

1

породично становање са пословањем

2.2

50

2

Бањске виле

1.0

22.7

3

Централне делатности

0.1

2.3

4

здравство

0.1

2.3

5

Предшколска установа

0.2

4.6

6

Заштитно зеленило

0.01

0.2

7

потоци

0.03

0.7

8

саобраћајнице

0.8

18.2

4.4

100

УКУПНО

ЛОКАЦИЈА 5

ПОВРШИНА
ЛОКАЦИЈЕ

2.2 ха

ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
ПГР
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
КО Матаруге:1.7 (део)

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
1

шуме
УКУПНО

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ
У ОДНОСУ НА
ПОВРШИНУ
ИЗМЕНЕ ПГР
1.01%

ПОВРШИНА (hа)

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ(%)

2.2

100

2.2

100
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ЛОКАЦИЈА 6

ПОВРШИНА
ЛОКАЦИЈЕ

10.2 ха

ОБУХВАТА
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
ПГР
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА
КО Конарево:3.5 (део)

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ
У ОДНОСУ НА
ПОВРШИНУ
ИЗМЕНЕ ПГР
4.7%

ПОВРШИНА (hа)

ПРОЦЕНТУАЛНА
ЗАСТУПЉЕНОСТ(%)

1

производња

9.9

97.1

8

саобраћајнице

0.3

2.9

10.2

100

УКУПНО

Предлог основних урбанистичких параметара

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ
Постојећи породични стамбени објекти у оквиру ове намене се задржавају. Могућа је
њихова реконструкција, адаптација, доградња и надградња до задате спратности и
вредности урбанистичких параметара. На објектима затеченим испред грађевинске
линије у тренутку израде измене плана, могуће је вршити реконструкцију и доградњу у
габариту постојећег објекта.
Такође је могућа и замена старих, неквалитетних грађевинских објеката у складу са
планираном наменом до задате спратности и вредности урбанистичких параметара,
према задатим грађевинским линијама.
На неизграђеним парцелама планира се изградња нових објеката према плану намене
површина и правилима грађења, у складу са задатим грађевинским линијама .
За ову намену дати су следећи показатељи:
- дозвољена је изградња:
•
породичног стамбеног објекта,
•
породичног стамбено – пословног објекта,
•
другог помоћног пратећег објекта на парцели
- однос становања и пословања : 80 - 90% стамбене површине према 20 -10% површине
за пословање
•

индекс изграђености: 1.0

Услови и стандарди:
• Нова изградња треба да настави започети концепт изградње.
• Поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати.
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•
•
•

Висина нових објеката не треба да пређе П + 2
Опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров.
Минимална површина грађевинске парцеле је 300 м2 за слободностојеће објекте,
400 м2 за двојне објекте, 200 м2 за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске
објекте
• Слободна површина треба да износи око 60 м2/ст.
• У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити одређен број паркинг места,
зависно од врсте објекта, а у складу са општим условима за паркирање (један стан
-једно паркинг или гаражно место, а код пословања 1 паркинг место на 70 m²
корисног простора и по једно паркинг место до наредних 30 m² пословног простора)
Планирани објекат не сме да угрожава животну средину (нису дозвољена производна
постројења и занати који производе буку, непријатне мирисе и дим), објекте на суседним
парцелама и несметано одвијање саобраћаја. За обављање неких врста делатности
потребно је Анализом утицаја потврдити да су предузете и планиране мере заштите и да
изабрана врста делатности неће имати штетног утицаја на животну средину.

СТАНОВАЊЕ-ВИКЕНД НАСЕЉА
Лоцирана су на ободним деловима насеља, ослањају се на шуме, односно „покривају"
постојеће потезе већ изграђених објеката у непосредној близини реке Ибар.
Као што и сам назив наговештава, ради се о објектима намењеним повременом боравку
(куће за одмор, објекти намењени становању изван места сталног боравка...) или сталном
становању, лоцираним у мирним зонама, у природном окружењу.
Урбанистички показатељи:
• планирана је реконструкција постојећих и изградња нових стамбених објеката
• индекс изграђености: 0.3
• Висина нових објеката не треба да пређе П+1
• Минимална површина грађевинске парцеле: 500 м2
• У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити одређен број паркинг места у
складу са општим условима за паркирање (један стан-једно паркинг или гаражно
место)
Зависно од инжењерско-геолошких услова саме парцеле, потребна су посебна
испитивања микролокације са аспекта носивости и стабилности падина, у циљу
утврђивања услова градње и евентуалног побољшања тла. На делу терена где су појаве
активних нестабилности градња се не препоручује.

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОЉОПРИВРЕДОМ
Анализа постојеће изграђености показала је да се у границама измене плана налазе и
домаћинства која се баве пољопривредним делатностима. Како би се се активирали
потенцијали који већ постоје, неопходно је
пружити подстицај савременој
пољопривредној производњи (еколошкој-како би се избегло загађење због претеране
употребе хемијских средстава , а самим тим и заштитио природни лечилишни фактор,
односно здрава и еколошки чиста животна средина).
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Под пољопривредном производњом се подразумева производња биљних и сточних
производа: ратарска, воћарско-виноградарска, повртарска, расадничка производња,
производња лековитог, ароматичног и украсног биља, производња гљива, ђубрива,
пчеларство итд.
У оквиру ове намене могуће је реализовати и мале погоне за прераду пољопривредних
производа, лаку обраду, паковање итд. , уколико се за тим укаже потреба, односно
уколико сама парцела и њена локација пружају услове за то. Планирани објекат не сме да
угрожава животну средину , као ни објекте на суседним парцелама. За обављање неких
врста делатности потребно је Анализом утицаја потврдити да су предузете и планиране
мере заштите и да изабрана врста делатности неће имати штетног утицаја на животну
средину.
Урбанистички показатељи:
• планирана је реконструкција постојећих и изградња нових објеката
• макс.индекс изграђености: 0.5
• Висина нових објеката не треба да пређе П+2
• Минимална површина грађевинске парцеле: 500 м2
• У оквиру
парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство,
формирањем стамбеног и економског дела дворишта. Економско двориште може
да садржи гаражу или надстрешницу за смештај пољопривредне механизације и
алата, објекте за складиштење и узгој пољопривредних производа
(амбари,кошеви, трапови, стакленици, винарије, вински подруми итд) као и остале
помоћне пољопривредне зграде.
• у оквиру окућнице могу се налазити воћњак или повртњак

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ-БАЊСКЕ ВИЛЕ
Предвиђа се изградња нових објеката намењених становању мештана и привременом
смештају посетилаца бање, у циљу формирања нових архитектонских и амбијенталних
вредности, које ће оставити печат свог времена , попут репрезентативних здања
грађених у првој половини 20. века.
Ови објекти треба да представљају ексклузивни облик становања, па их је неопходно
пројектовати у савременом архитектонском изразу, са различитим третманима у смислу
обликовања и материјализације. Радити по најсавременијим стандардима , уз примену
најквалитетнијих материјала. Могуће је реализовати мање пословне садржаје у
приземним етажама објеката.
Урбанистички показатељи:
• планирана је изградња нових слободностојећих објеката, двојних објеката, објеката у
непрекинутом низу
• макс.индекс изграђености: 1.0
однос становања и пословања : 90% стамбене површине према 10% површине за
пословање
Услови и стандарди:
•

Висина нових објеката не треба да пређе П+1
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•
•
•

•

Минимална површина грађевинске парцеле: 300 м2 за слободностојеће објекте,
400 м2 за двојне објекте, 200 м2 за објекте у непрекинутом низу
Слободна површина треба да износи око 60 м2/ст.
У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити одређен број паркинг места,
зависно од врсте објекта,(односно пратећих пословних садржаја ако их има), у
складу са општим условима за паркирање( стр.74 овог текста)
посебну пажњу посветити уређивању и одржавању предбашти, које су обавезне

Нови објекат који се гради не сме да угрожава животну средину, објекте на суседним
парцелама и несметано одвијање саобраћаја;
ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-КОМЕРЦИЈАЛНО-УСЛУЖНЕ,
УПРАВНЕ, КУЛТУРНО-ЕДУКАТИВНЕ

ПОСЛОВНО-

Комерцијално-услужне
делатности
подразумевају
објекте
угоститељског
и
комерцијалног карактера, попут ресторана, кафана, кафеа, као и све типове услуга и
самоуслуга (продавнице, маркете, трговине у затвореном и на отвореном, тржне центре,
мање затворене пијаце ...)
Пословно-управне делатности односе се на управне, административне, банкарске
објекте, социјалне службе, службе безбедности..(банке, поште, пословне зграде локалне
управе и државних тела...)
Културно-едукативне делатности одвијају се у објектима културе (домови културе,
галеријски простори, позоришта, биоскопи, дворане, библиотеке, музеји, истраживачке
установе, мултифункционални простори (вишенаменске дворане) за културне
манифестације, пројекције, представе, изложбе, ревије итд.)
Могуће је уклапање централних садржаја независно од њиховог карактера
(јавни/приватни), под условом да су садржаји компатибилни.
Објекти се могу лоцирати самостално , а могуће је се груписање и комбиновање
различитих делатности у склопу већег јединственог објекта.
Урбанистички показатељи за изградњу нових објеката:
•
•
•

индекс изграђености 1.3;
Максимална дозвољена спратност П+2
У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити потребан број паркинг места,
према прописаним стандардима,у зависности од садржаја

Објекат месне канцеларије
У границама локације 4, на потезу где је већ изграђен објекат предшколске установе, и
планиран простор за изградњу објекта здравства-амбуланте, на неизграђеним
катастарским парцелама које су јавна својина града Краљева: КП бр.176/4, 176/5 и 176/7
све КО Матаруге,предвиђа се изградња објекта месне заједнице, у складу са исказаним
потребама месне заједнице Матарушка Бања.
Предвиђена је изградња новог објекта.
Оријентациони урбанистички показатељи:
-максимални индекс изграђености: 1.3;
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-максимална спратност објеката П+2.

ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСКО-СМЕШТАЈНИ
•

планирана је изградња :
-угоститељског објекта за смештај
-угоститељског објекта за исхрану и пиће
-кетеринг објекта

макс.индекс изграђености: 1
• Минимална површина грађевинске парцеле: 600 м2
• Висина нових објеката не треба да пређе П+2
• У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити потребан број паркинг места,
према прописаним стандардима
• Објекте пројектовати у савременом архитектонском изразу, са различитим
третманима у смислу обликовања и материјализације. Радити по најсавременијим
стандардима.
•

У оквиру локације 2 налази се ресторан „Југославија“. Због своје локације на обали Ибра
и атрактивне терасе он представља својеврсну туристичку атракцију.
Планом се предвиђа реконструкција овог угоститељског објекта у постојећем габариту.

ПОСЛОВАЊЕ СА СТАНОВАЊЕМ
У циљу увођења недостајућих пратећих садржаја уз становање, али и веће
комерцијализације простора уз главне саобраћајне токове, ова намена је планирана уз
Жичку улицу, односно Ибарску магистралу. У складу са тим и структура пословног
садржаја треба да се разликује, зависно од целине у којој се налази.
Пословни садржаји који се у оквиру ове намене могу реализовати су:
-трговина( продавнице свих типова за продају прехрамбене робе и робе широке
потрошње,мањи тржни центри и др),
-услужно занатство (обућарске, кројачке, фризерске, козметичарске, фотографске радње,
перионице возила и тепиха, стаклорезачке и друге занатске радње)
-услужне делатности( књижара, копирница, хемијске чистионице и др.)
-пословно-административне делатности
(филијале банака, поште, представништва,агенције, пословни бирои..)
-угоститељство( ресторан, таверна, кафе бар, посластичарница, пицерија и сл.)
-здравство( апотеке, опште и специјалистичке ординације и сл.)
-социјална заштита (сервиси за чување деце, обданишта, играонице за децу, смештај и
нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и др.)
-култура(галерије, специјалистичке библиотеке, читаонице и др.)
-забава( интернет кафеи, билијар сале и сл.;)
-спорт (теретане, вежбаонице, аеробик, фитнес..)
-пољопривреда(пољопривредна апотека, цвећара..)
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Обавезно обратити пажњу на просторне услове парцеле, несметано одвијање саобраћаја,
као и услове живљења и објекте на суседним парцелама, који не смеју бити угрожени.
За обављање неких врста делатности потребно је Анализом утицаја потврдити да су
предузете и планиране мере заштите и да изабрана врста делатности неће имати штетног
утицаја на животну средину.
Урбанистички показатељи:
•
•
•
•
•

планирана је реконструкција постојећих и изградња нових пословно-стамбених,
пословних и стамбених објеката
индекс изграђености:1.5
Висина нових објеката не треба да пређе П+2
однос пословања и становања: 80-50% површине за пословање, према 20-50%
стамбене површине
мин. дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле 15м, осим у изузетним
случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две већ
реализоване локације или кад је у питању угаона градња

У оквиру грађевинске парцеле обавезно обезбедити одређен број паркинг места,и то :
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
Намене које се могу јавити у оквиру ових локација су: мануфактурна и занатска
производња, магацини и складишта робе, грађевинског материјала, робно-транспортни
центри, тржни и услужни центри итд.
Постојећи породични стамбени објекти у оквиру ове намене могу се задржати.
Урбанистички показатељи:
• индекс изграђености 1.8;
• Максимална дозвољена спратност П+2
• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2
• Слободна површина треба да износи око 20 м²/ст.
• Потребно је обезбедити у оквиру грађевинске парцеле објекта 1 паркинг место/70м²
пословног простора и по једно паркинг место до наредних 30м² пословног простора.

ПРОИЗВОДЊА
Уређење и изградња производних зона треба да се врши пажљиво,како би се сачувале
вредности простора, а пошто се ради о природно вредном и еколошки осетљивом
подручју,треба спречити развој штетних видова производње. Тежити повећању еколошки
ефикаснијих технологија и коришћењу ресурса у складу са одрживим развојем.
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У оквиру ове намене налазе се већ постојећи дрво-прерађивачки производни погони,
који су се обратили захтевима за измену плана, како би се производне зоне прошириле у
складу са њиховим развојним плановима.
За ову намену важе следећи урбанистички показатељи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

индекс изграђености: 1.5
Услови и стандарди:
Висина нових објеката не треба да пређе П+1
површина слободног простора по радном месту 15 м²
површина слободних функција по радном месту 2 м²
површина паркинга по радном месту 3 м²
површина заштитног зеленила по радном месту 10 м²
минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2
производња са чистом технологијом рада, која не ствара буку и не загађује животну
средину.
Планирани објекат не сме да угрожава животну средину , као ни објекте на суседним
парцелама. За обављање неких врста делатности потребно је Анализом утицаја
потврдити да су предузете и планиране мере заштите и да изабрана врста делатности
неће имати штетног утицаја на животну средину.
У оквиру дефинисаних зона санитарне заштите није
није дозвољена изградња објеката, чије
отпадне воде и друге отпадне материје из технолошког процеса могу загадити издан.
ЗДРАВСТВО

Локација поред постојећег, новоизграђеног објекта дечије заштите (вртић “Лане")
ранијим планским документима је предвиђена за изградњу објекта здравства-амбуланте
Здравственог центра „Студеница“.
Урбанистички показатељи :
•
•

индекс изграђености 1.2;
Максимална дозвољена спратност П+2

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА-ВРТИЋ
У целини 1.2 у Матарушкој Бањи , изграђен је нови објекат-вртић „Лане“ Предшколске
установе „Олга Јовичић Рита“, према условима и локацији предвиђеним претходним
Планом генералне регулације. Објекат се сматра реализованом целином-дозвољено је
текуће (редовно) одржавање .
ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ
У оквиру локације 2 у Матарушкој Бањи налази се православна црква св. Кнеза Лазара
са парохијским домом. Она је саграђена деведесетих година XX века. Својим изгледом и
лепо уређеном портом даје посебан печат амбијенту бање.
Она представља реализовану целину у којој је дозвољено текуће одржавање објеката.
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Уколико се појави потреба за новим садржајима који су у функцији верског објекта,
дозвољена је њихова реализација у оквиру постојећег комплекса, у зависности од
расположивих просторних могућности, односно уклапања у функционалну целину.
У порти цркве Светог кнеза Лазара налази се јавна чесма, која је подигнута у спомен
српским ратницима ослободилачких ратова Србије 1912-1918. године.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Фудбалски клуб „Конарево“ се налази у границама локације 1 у Конареву.
Планом се предвиђа уређење постојећег фудбалског терена, као и изградња пратећих
садржаја неопходних за његово функционисање.
На осталим локацијама са овом планираном наменом у зависности од просторних
могућности и иницијативе планирана је реализација спортских садржаја у затвореном
(спортске дворане, наткривени базени,разни спортски клубови..) и отвореном (различита
игралишта, спортски терени, стадиони, вежбалишта, купалишта, базени, вишенаменски
спортски терени..) .
Урбанистички показатељи:
• 70% површине за спорт и рекреацију према 30% површине за пратеће делатности
(објекти спортских клубова,теретане, фитнес клубови, вежбаонице угоститељскотуристички садржаји-ресторан, посластичарница,пицерија..итд.)
• индекс изграђености 0.8
• Висина нових објеката не треба да пређе П+1
• На парцели обезбедити неопходан број паркинг места у складу са важећим
нормативима за ту врсту објеката
• зелене површине око спортских терена треба да буду распоређене тако да створе
сенку на јужним експозицијама
• спортске терене димензионисати и оријентисати према важећим нормативима
Постојећи породични стамбени објекти у оквиру ове намене могу се задржати-није
дозвољена изградња нових објеката , већ само текуће одржавање постојећих објеката.
У граници локације 2, на левој обали реке Ибар, на потезу постојећих стамбених,
угоститељских и пословних објеката у оквиру ове претежне намене дозвољава се
угоститељско-смештајни туризам као пратећа намена, са урбанистичким показатељима
који су за ову намену дати на страни 19 текста.
Обалу и простор непосредно уз реку Ибар са овом планираном наменом сачувати и
уредити, тако да се обавезно обезбеди слободан приступ реци, уз изградњу и уређење
шеталишта, трим стаза, стаза здравља, као и риболовачких стаза, јер ова река са својим
богатим рибљим фондом представља атрактивно подручје за одвијање спортског
риболова.
• Потребно је формирати обострани континуирани еколошки коридор уз реку,у
коме треба задржати постојећу вишеспратну аутохтону вегетацију, да би он
функционисао.
• Дозвољена је изградња отворених спортских терена, рекреативних стаза, дечијих
игралишта, простора за миран одмор и пикник, уређених платоа са плажа
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•

•
•

баровима опремљеним сунцобранима на покретним постољима, простора за
спортски риболов, итд.
Пратеће комерцијалне садржаје организовати кроз мање надстрешнице типа
''шанк'', монтажно–демонтажног типа за служење безалкохолних и освежавајућих
напитака и сладоледа у току летње сезоне-не планирају се стални
угоститељски,туристички и слични објекти
Тоалети и дуги пратећи садржаји могу бити контејнерског типа.
Поплочавање обале свести на минимум, приобаље водотока очувати у што
природнијем стању.

Строго је забрањено одлагање грађевинског и другог материјала, одлагање смећа и
штетних опасних материја, или било која друга активност која би довела до деградације
свих елемената простора.
ШУМЕ
Планом се штите велики и веома вредни постојећи комплекси шума, као јако битан
природни ресурс, који позитивно утиче на целокупну животну средину, као и на
заштитне хидролошке, климатске и здравствене услове живљења.Једна од основних
функција шума је заштита изворишних вода (водоснабдевања) , док алувијалне шумешуме на обали Ибра имају првенствено еколошку функцију, па их је неопходно очувати
као важан еколошки коридор уз Ибар.Веома је битна улога шума и у области еколошког
туризма( контролисано прикупљање лековитих биљака и гљива, рекреативне шетње
обележеним стазама..) ,али и наставних и научно-истраживачких садржаја.
На локацији 5 ранијим планским документом , а према Предлогу програма развоја
Елабората „Предлог за утврђивање подручја Матарушке Бање“,( предузеће“Ц.Т.Д.3“,
Београд), планирана је изградња планинских туристичких комплекса на врховима Клик и
Парлог,у циљу активирања планинског дела Матарушке Бање. Наведене локације нису
саобраћајно доступне, ни инфраструктурно опремљене, а нису рађена ни испитивања
микролокације са аспекта носивости и стабилности падина, у циљу утврђивања услова
градње и евентуалног побољшања тла, тј., непознати су инжењерско-геолошки услови
самих парцела. Узимајући у обзир све то, као и податак да ће се изградњом нових и
реконструкцијом постојећих угоститељско-смештајних објеката већ остварити довољни
туристички капацитети,изменом плана се предлаже преиспитивање грађевинског реона и
промена планиране намене површина на овој локацији.
На шумском земљишту, уз обавезу заштите и чувања шумског добра, се могу градити
објекти за туристичко-рекреативне сврхе; пратећи објекти( шанк-барови,настрешнице,
одморишта, просторије за опрему и сл.); и партерно уређење (одморишта, стазе за
шумске пешачке туре и сл.). Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује
употреба природних материјала (дрво, камен,шиндра) и традиционалних форми,уз
сагласност надлежног министарства.
УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
У оквиру локације 2, непосредно уз реку Ибар налазе се већ постојеће зелене површине
које је потребно уредити и одржавати.
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ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
У заштитном зеленилу је забрањена градња.
Постојећи стамбени објекти који се већ налазе у заштитном зеленилу, могу се задржати.
Није дозвољена изградња нових објеката, већ само текуће одржавање постојећих.
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
У оквиру локације 2 , на месту постојеће пијаце и објеката некадашње "централе”техничко-магацинског простора Природног лечилишта, предвиђена је реализација
целине намењене комуналним делатностима.
Циљ је стварање савременог пијачног простора ЈКП “Пијаца” , као и обезбеђивање
простора неопходног за функционисање ЈКП ”Водовод” који управља, одржава и
унапређује водоводну мрежу овог насељеног места, а на локацији у непосредној близини
будућег допунског изворишта јавног водоснабдевања Краљева и околине.
Урбанистички показатељи :
•
•
•
•
•
•

Постојећи, затечени објекти могу се реконструисати и доградити;
Предвиђа се покривена пијачна хала за продају млечних производа са свим
потребним пратећим просторијама,као и зелена пијаца;
Обезбедити простор за канцеларије за службу наплате, дежурства, магацин
материјала и радионицу ЈКП”Водовод”
Максимална дозвољена спратност П+2;
индекс изграђености 1.2
Предвидети паркинг простор и простор за одлагање смећа у оквиру грађевинске
парцеле;

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ
Подручје урбанистичке зоне ПГР Матарушка бања обухвата више мањих водотока и
реку Ибар. Планска и непланска изградња је напредовала знатно брже од развоја
хидротехничке инфраструктуре.
Стога у наредном периоду треба предвидети уређење обала, изградњу одбрамбених
насипа и ,у случају близине стамбених или пословних објеката, потпорних зидова.
Да би се постојеће стање побољшало потребно је: регулисати водотоке у циљу заштите
од поплава, уредити исте и стварати услове за њихову изградњу, и то кроз уређење
минор и мајор корита реке (потока) и уређење ужег приобаља.
Уређење минор корита ће се спровести регулационим мерама и објектима, који неће
нарушити него сачувати природни изглед и карактеристике реке. Мере ће се састојати у
концетрацији тока и стварању бољих услова за риболов, купање, спорт и рекреацију.
Уређење мајор корита поменутих река су заштита од поплава и санирање обале
нападнуте ерозивним процесима. Све мере и радови предвиђају се на начин који је у
складу са унапређењем животне средине.
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Уређење приобаља- активирање простора који непосредно прати регулисано корито
реке, чиме би се остварила просторна и функционална целина. На тај начин би се
створили услови да се становништво повеже са рекама као и услов за интезивирање
спортско рекреативних активности. Уређењем приобаља би се све деградиране површине
земљишта, настале променом тока кроз време, приближиле природним условима и
привеле корисној намени.
На основу постојећег стања и планова различитих нивоа дати су коридори које би
требало резервисати као простор за одбрану од поплава. Они представљају планиране
јавне просторе (“водоток са објектима регулације”), у чијим границама треба да се граде
одбрамбени насипи, регулационе грађевине, корекције тока, приступни путеви
одбрамбеним бедемима, потпорни зидови и др.
РЕКА ИБАР
Посебну атракцију и туристичку вредност представља река Ибар.
Ибар је највећа притока Западне Мораве. Настаје од јаког врела испод планине Хајле.
Дугачак је 272 км. Долина му је уска, вијугава и дубока. Ибар је права планинска река, са
различитом брзином воде у зависности од водостаја и протицаја. Просечна брзина воде
Ибра код Матарушке Бање износи 0.92 м/с, а лети је знатно мања, тако да је захваљујући
томе Ибар врло погодан за купање.На левој обали Ибра, испред висећег моста простире
се плажа, која је сада запуштена, а у прошлости је била веома популарна и посећена.
Ибар је врло повољан за развој спортова на води: пливања, веслања, сплаварења, вожње
кајака и спортског риболова.
Како би се избегле поплаве и добиле захвалне површине за активну спортскорекреативну намену, Регулација Ибра је започета у Бањи код висећег моста.
За ову реку је урађен идејни пројекат регулације од његовог ушћа до лакта
(„Хидропројекат“, Београд 1977. год.), и Главни пројекат регулације од ушћа
Рибнице до Матарушке Бање(„Хидропројекат“, Београд 1979. год.). Пројекат је
урађен на бази „хиљадугодишњих“ вода са насипима на растојању мин 180 м , са
минималним променама тока речног корита.
Такође је урађен и „Главни пројекат осигурања десне обале реке Ибар у Матарушкој
Бањи , од км 0+000 до км 0+795“(„Србијаводе“ Београд, 1992. година). Овај пројекат је
реализован у дужини од око 700 м , а за реализацију је преостало око 100м .
У циљу заштите насељеног места, објеката и обрадивих површина од плављења , у
блиској будућности неопходно је урадити главни пројекат заштите обале реке Ибар.
Овим планом се предлаже регулација реке Ибар на 70 м, уз обострани појас од 15 м
(зона заштите уз водоток) поштујући започету регулацију и садашњи ток реке.
Предложени коридор регулације детаљно ће се разрадити Главним пројектом, према
условима надлежних јавних предузећа.
ПОТОЦИ
У циљу спречавања плављења стамбених и обрадивих површина, Планом је дефинисан
јавни интерес, како би се регулисали све нерегулисани водотоци, уз сагледавање
најрационалнијих решења у складу са стањем на терену, кроз израде пројеката
регулације.
Поток Ђевелац (Каменац) (локација 2) је десна притока реке Ибар. Поток је бујичног
карактера и повременог тока. Регулисан је у виду бетонског канала на две краће деонице
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на потезу код школе у Матаругама, и на делу од цркве до ушћа у Ибар. Током већег дела
године корито овог потока је суво, па мештани користе корито као приступни пут до
својих парцела. Корито потока и све пропусте треба редовно чистити. Потребно је
израдити инвестиционо-техничку документацију за регулацију потока.
Лојанички поток и поток Кремењак (локација 4) силазе у Матарушку Бању са
Столова.
Њихова регулација је извршена истовремено, продубљивањем корита са заједнички,
уливом у реку Ибар.
1980. године урађен је Главни пројекат за уређење бујице Кремењак, а 1982. године
Главни пројекат регулације доњег тока бујице Кремењак.
За постојећи поток у Прогорелици Тамаровац (локација 4),потребно је израдити
инвестиционо-техничку документацију , који ће регулисати његов ток у складу са стањем
на терену.

ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Постојећа изворишта водоснабдевања Краљева и околних приградских насеља(Жичко
Поље, Конарево. Стрелиште и Ђериз), производе максимално 360 л/с са тенденцијом
смањења због климатских, хидролошких и хидрогеолошких промена и неадекватних
привредних и непривредних активности у оквиру слива реке Ибар, чије воде највећим
делом прихрањују изворишта водоснабдевања.
Услед прикључивања околних насења(Ратина, Адрани, Жичка Река, Готовац, Матарушка
Бања, Конарево, Прогорелица) и нових висинских зона (Пањевац, Метикоши,Јовац,
Ћава, Трешњари, Крушевица) на исти градски водовод, повећавају се потребе у води , и
оне су све веће и веће.Процењују се , заједно са неизбежним губицима у цевоводима на
око 500 л/с. Зато је могуће да ће у наредном периоду доћи до несташице воде у тим
насељима или у граду.
Управо због тога, на захев ЈКП “Водовод”Краљево,изменом ПГР-а се резервише простор
за обезбеђење додатних количина воде за снабдевање Краљева и наведених околних
насеља.
Због својих добрих карактеристика (довољно воде, поред реке Ибар..) локација
“Матарушко Поље” планирана је за допунско извориште јавног водоснабдевања.
Ранијим планским документом , а према локацији датој Елаборатом „Предлог за
утврђивање подручја Матарушке Бање“,( предузеће“Ц.Т.Д.3“, Београд), кроз Предлог
програма развоја, овај простор је био опредељен за професионални голф терен са 18 рупа
и терен за обуку(draving range),као нови спортско-рекреативни садржај .
Први корак у формирању експлоатационог поља је извођење хидрогеолошких истражних
радова у оквиру наведене локације.
Други корак јеизрада Елабората о извршеним истражним радовима за изградњу
допунског изворишта “Матарушко Поље”, где ће бити дати резултати истраживања и
потенцијал поља за те намене.
Трећи корак је приступање изградњи објеката који ће чинити горе наведено допунско
извориште и формирање Зоне санитарне заштите око њега.
Прикључни цевовод планиран је да иде локалном саобраћајницом до магистрале према
Матарушкој Бањи.
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Постојећи резервоар за воду, који је такође у оквиру локације 1 Измене ПГР-а налази се
у зони заштите преузетој је из претходних планова генералне регулације, која је
одређена тако да изворишта пијаће воде не могу да буду угрожена близином и наменом
околних планираних садржаја.
Процена планиране бруто развијене грађевинске повшине
Предлог основних урбанистичких параметара са проценом планиране бруто развијене
грађевинске површине
Површина измене Плана (локације 1-6)--------------------

217 ha

Предлог основних урбанистичких параметара:
породично становања са пословањем
- бруто развијена грађевинска површина --------506500 м²
викенд насеља
- бруто развијена грађевинска површина -----------2400 м²
централне делатности
- бруто развијена грађевинска површина ---------27300 м²
пословање са становањем
− бруто развијена грађевинска површина -----------126000 м²
пословање
- бруто развијена грађевинска површина---------100800 м²
производња
- бруто развијена грађевинска површина ---------156000 м²
туризам-угоститељско-смештајни
- бруто развијена грађевинска површина ----------13000 м²
породично становање са пољопривредом
- бруто развијена грађевинска површина -----------20000 м²
резиденцијално становање-бањске виле
- бруто развијена грађевинска површина-----------10000 м²
комуналне делатности
- бруто развијена грађевинска површина ---------2400 м²
здравство
- бруто развијена грађевинска површина ----------1200 м²
спорт и рекреација
- бруто развијена грађевинска површина ----------100800 м²
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ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА
Реализацијом Плана очекују се следећи ефекти планирања:
-резервисање простора за допунско извориште јавног водоснабдевања Краљева и
околине
-изградња недостајућих јавних функција у циљу повећања стандарда становања;
-заокруживање и опремање постојећих стамбених целина;
-рационално коришћење земљишта потребног за саобраћајну инфраструктуру и
резервисање простора за планирану саобраћајну инфраструктуру;
-развој електроенергетске, телекомуникационе, водоводне, канализационе и
термотехничке инфраструктуре
-унапређење стања животне средине кроз адекватну инфраструктурну и саобраћајну
опремљеност простора.
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