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На основу чл. 35.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 14. став 1. тачка 
2. и члан 39. став 1. тачка 6. Статута општине Мајданпек ("Сл. лист општине Мајданпек", бр. 7/08), 
Скупштина Општине Мајданпек на седници одржаној дана 7. новембра 2016.год. донела је 
 

Измене и допуне 
Плана генералне регулације насеља Мајданпек 

 
Члан 1. 

Доноси се Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек ( у даљем тексту 
План генералне регулације ) који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 2. 
Границом Плана је обухваћен простор од око 968ха на следећи начин: 
Граница полази од моста где државни пут Ib реда бр.22 прелази преко реке Пек на улазу у село 

Дебели Луг и скреће низводно реком Пек до њене тромеђе са парцелама 1471/1, 620/1. Од ове тачке 
граница скреће на југ обухватајући парцеле 1471/1 и 1471/3, наставња на југоисток паралелно са левом 
страном ДП IБ реда број 33 (Београд-Мајданпек), а 100м удаљено од истог кроз парцелу 620/1 до 
парцеле 620/17 коју обухвата и скреће на север пратећи правац ДП IБ реда број 33 на удаљености од 
100м све до кп.1409 коју обухвата. Од кп бр.1409 граница наставља на север до кп бр. 1410 коју обухвата, 
затим наставља у истом правцу и истој удаљености од 100м од ДП IБ реда 33 до кп бр. 1143 коју 
обухвата и даље наставља на североисток до полигонске тачке 741 где скреће на исток, пресеца поток 
Огашу Лунка до кп бр.1172 коју обухвата. Од овог места граница наставља на север паралелно са путем 
IБ 33 и то на удаљености од 50м од његове леве ивице до кп бр. 624/6 и наставља на северозапад до 
полигонске тачке 89. Од ове полигонске тачке наставља путем 1036 до северне стране парцеле 1035 и 
краја пута 1036. Од ове тачке наставља на север до кп бр.1002 и 1003 које обухвата и наставља на север 
до кп бр. 1024 и 1025 које обухвата. Са овог места скреће на исток до кп бр.976 коју обухвата, затим 
прати границу парцела 975 и 974 где скреће до кп бр. 663 које обухвата и наставља у правцу севeра до 
западне стране парцеле 656 коју обухвата. Од овог места наставља у правцу севера до западне стране 
кп бр.645, затим скреће на исток пресецајући Николину реку до северног дела парцеле 640 коју обухвата. 
Од ове парцеле скреће на југ до северног дела кп бр. 641 коју обухвата па наставља у правцу истока до 
кп бр. 940 коју обухвата, затим границом парцеле 940 и 939, а одатле на исток до полигонске тачке 2140 
и даље на исток пресецајући парцелу 615/1 до кп бр. 783 коју обухвата. Граница даље наставља на 
североисток до полигонске тачке 1752 па даље у истом правцу путем 1513 до полигонске тачке 1749 где 
скреће на југ до полигонске тачке 2211 и даље на југозапад до полигонске тачке 2221 на 70м испред 
скреће на југоисток паралелно са Рајковим потоком до полигонске 5695. Од ове тачке наставља на југ до 
полигонске тачке 5694 преко полигонске тачке 5687, полигонске тачке 5686 где скреће на југозапад до 
полигонске тачке 5885 где скреће на запад преко полигонске тачке 5884 до полигонске тачке 5883 
обухватајући кп бр.699/16, стазу ски лифта и даље наставља истим правцем до полигонске тачке 5792, 
пресеца кп бр. 699/1, затим иде истим правцем и левом страном пута Доњи Милановац-Мајданпек и кп 
бр. 699/1 и 699/13 које обухвата, до пресецања са путем 872 који иде на Марков крак па даље наставља 
границом кп бр. 699/14, обухватајући 699/21, 699/22, 699/13  све до полигонометријске тачке 160 која се 
налази на раскрсници путева. Граница даље наставља парцелом, обухватајући 1277, 1278, 1279, 1266,  
699/2 до укрштања путева 1253/3 и 1517/2 и даље обухватајући 1240/2, 1240/5 границом контуре копа до 
планране регулације реке на кп.бр. 366 и даље наставља измештеном трасом реке Пек, паралено са 
путем ДП IБ реда бр.33 ка југу и југо – западу све до кп.бр.1149 и 1150. Граница даље наставља 
парцелама  1148 i 1147 и даље до парцеле  1162 кoje обухвата, затим кп.бр.1257/20 и 1451/4  које такође 
обухвата и наставља на југо исток уз кп. 1436 обухватајући је и даље до кп.бр. 1432/5 наставља границом 
1437/2 и 1432/8 као и 1438/1,2,3,5,6,7,33,23,38,37,9,18 до 1438/21 и 1441/21 и даље у правцу запада реком 
Велики Пек до моста који се налази на државном путу бр. 164 и прелаза преко реке Пек одакле је и почео 
опис границе. 

У случају неслагања између бројева парцела подручја Плана у списку и графичког прилога, 
меродавна је граница утврђена у свим графичким прилозима. 

 
 

ГОДИНА: IX 
 

БРОЈ: 32 
 

9. новембар 2016. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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Члан 3. 
Циљ израде Плана генералне регулације је: стварање планског основа за уређење и коришћење 

простора у граници Плана генералне регулације. 
 

Члан 4. 
План генералне  регулације, израђен од стране Jугословенског  института за урбанизам и 

становање Београд (ЈУГИНУС), доноси се у следећем садржају, доноси се у следећем садржају: 
 
I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
1.0.    ОПШТИ ДЕО   
1.1.  ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА   
1.2.  ОБУХВАТ ПЛАНА   
1.3.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ   
1.4.  ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА   
II  ПЛАНСКИ ДЕО  
1.1.  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА   
2.0.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   
2.1.  ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ   
2.2.  ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈА ПЛАНА НА ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ   
2.3.  ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА   
2.3.1. Површине и објекти јавне намене   
2.3.2. Грађевинско земљиште за остале намене   
2.3.3. Биланс планираних намена   
2.4  УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ   
2.5  САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ   
2.6.  КОМУНАЛНА ИНФАСТРУКТУРА   
2.7.  УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ   
2.7.1. Услови за заштиту животне средине и заштиту природе    
2.8.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА С 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА   
2.9.  ГЕОТЕХНИЧКИ   УСЛОВИ    ПЛАНИРАЊА   И  ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 
ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТ  
2.10.  МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ИЗГРАДЊЕ   
3.0.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА   
3.1.    ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ГРАЂЕЊЕ И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ     
3.2.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ   
3.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
3.3.1. Општа правила за грађевинске парцеле   
3.3.2. Општа правила грађења за нове објекте    
3.3.3. Општа правила за постојеће објекте   
3.3.4. Општа правила за изградњу приступних саобраћајница   
3.3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ   
3.3.6. Правила за озелењавање   
3.3.7.  Забрањена градња   
4.0.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА   
ГРАФИЧКИ ДЕО 
1  ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  1: 5000 
2  ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА   1: 5000 
3а,б,в,г  САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ  1: 2500 
4а,б,в,г  ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ са грађевинским линијама 1: 2500 
5  ХИДРОТЕХНИЧКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 1: 5000 
6  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА    1:5000 
7  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  1:500 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Документациoна основа плана садржи сву документацију коришћену при изради плана, у форми у 
којој је документација добијена, и то: општа документација о обрађивачу плана, преглед прикупљених 
датака и услова надлежних институција, оцена расположивих подлога за израду плана, Концепт плана, 
као и друга документација плана. 
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Члан 5. 

План генералне регулације  израђен је у четири примерака у аналогном и два примерака у 
дигиталном облику. Један примерак аналогног Плана генералне регулације чува се трајно у архиви 
Општинске управе Мајданпек, два примерка аналогног и  један примерак дигиталног у Одељењу за 
урбанизам , грађевинарство и стамбено-комуналне послове општинске управе Мајданпек, по један 
примерак аналогног и дигиталног у Републичком геодетском заводу за потребе централног регистра 
планских докумената. 

Члан 6. 
 

Текстуални део Плана генералне регулације објавити у “Службеном листу општине Мајданпек“ а у 
целости учинити доступним у електронском облику путем интернета, на интернет страни општине 
Мајданпек. 

 
Члан 7. 

 
План генералне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Мајданпек“. 
 

СКУПШТИНАОПШТИНЕМАЈДАНПЕК 
Број: 350-74/2016-03 8.11.2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, 

Славиша Божиновић, с.р. 
________________ 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА НАСЕЉЕ МАЈДАНПЕК 

 

 
 I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
 
1.0. ОПШТИ ДЕО 

 
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
Плана генералне регулације  за насеље Мајданпек, бр 06-12/2 од 25.02.2013.године 
(„Сл.лист општине Мајданпек“ бр.3/13).  
 Основни разлог израде плана су настале промене у делу намене површина, статуса 
земљишта, планиране регулације, саобраћајног и нивелационог решења будући да су 
у међувремену донети нови плански и правни документи. Усклађивање се огледа у 
метогологији израде планова као и  кроз концепцију уређења грађевинског подручја, 
планирање траса, коридора, јавних саобраћајних површина, регулацију површина јавне 
намене и мреже комуналне инфраструктуре. Циљ израде урбанистичког плана је 
такође и: 

1. анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју, 
2. сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју, 
3. верификовање обухвата Плана и предвиђеног грађевинског подручја, 
4. процена развојних могућности са аспекта доступности грађевинског 

земљишта, неопходности и могућности опремања земљишта потребном 
комуналном инфраструктуром,  

5. дефинисање принципа прелиминарне поделе подручја на просторне целине 
према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће 
Планом бити дефинисана засебна Правила за уређење и Правила за 
грађење.реда. Поред наведеног циља, кроз планска решења је потребно 
реализовати и следеће опште циљеве:  

 
Дефинисању наведених циљева претходиле су, у оквиру израде Концепта плана, 
следеће активности:  

прикупљање и формирање информационо – студијске основе са елементима од 
значаја за израду Плана, 

анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју, 
сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју, 
верификовање обухвата Плана и предвиђеног грађевинског подручја, 
процена развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, 

неопходности и могућности опремања земљишта потребном комуналном 
инфраструктуром,  

дефинисање принципа прелиминарне поделе подручја на просторне целине 
према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће 
Планом бити дефинисана засебна Правила за уређење и Правила за грађење. 
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1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 

Oдлука о изради плана  Измена и допуна Плана генералне регулације  за насеље 
Мајданпек, бр 06-12/2 од 25.02.2013.године („Сл.лист општине Мајданпек“ бр.3/13) 
предвиђа границу која обухвата алтернативни правац –(Партизански пут) укључујуће и 
зону Рудника бакра Мајданпек. Будући да се на тој територији одвијају рударске 
активности које су изузете из Закона о планирању и изградњи и чије се планирање и 
уређење регулише посебним законима и ППППН борско мајданпечког рударског 
басена, није предмет разматрања овог Плана којим се уређује грађевинско земљиште.   
У фази израде Концепта плана закључило се да алтернативни путни правац 
(Партизански пут) је неекономичан и одустало се од његове реализације већ остаје 
само као интерна саобраћајница за потребе РБМ-а. Евентуална прекатегоризација 
овог пута мора бити предмет посебне планско-техничке документације. 
Имајући у виду наведене закључке границом Измена и допуна плана генералне 
регулације за насеље Мајданпек обухваћен је простор од око 968ха на следећи начин: 
Граница полази од моста где државни пут Ib реда бр.22 прелази преко реке Пек на 
улазу у село Дебели Луг и скреће низводно реком Пек до њене тромеђе са парцелама 
1471/1, 620/1. Од ове тачке граница скреће на југ обухватајући парцеле 1471/1 и 
1471/3, наставња на југоисток паралелно са левом страном ДП IБ реда број 33 
(Београд-Мајданпек), а 100м удаљено од истог кроз парцелу 620/1 до парцеле 620/17 
коју обухвата и скреће на север пратећи правац ДП IБ реда број 33 на удаљености од 
100м све до кп.1409 коју обухвата. Од кп бр.1409 граница наставља на север до кп бр. 
1410 коју обухвата, затим наставља у истом правцу и истој удаљености од 100м од ДП 
IБ реда 33 до кп бр. 1143 коју обухвата и даље наставља на североисток до полигонске 
тачке 741 где скреће на исток, пресеца поток Огашу Лунка до кп бр.1172 коју обухвата. 
Од овог места граница наставља на север паралелно са путем IБ 33 и то на 
удаљености од 50м од његове леве ивице до кп бр. 624/6 и наставља на северозапад 
до полигонске тачке 89. Од ове полигонске тачке наставља путем 1036 до северне 
стране парцеле 1035 и краја пута 1036. Од ове тачке наставља на север до кп бр.1002 
и 1003 које обухвата и наставља на север до кп бр. 1024 и 1025 које обухвата. Са овог 
места скреће на исток до кп бр.976 коју обухвата, затим прати границу парцела 975 и 
974 где скреће до кп бр. 663 које обухвата и наставља у правцу севeра до западне 
стране парцеле 656 коју обухвата. Од овог места наставља у правцу севера до 
западне стране кп бр.645, затим скреће на исток пресецајући Николину реку до 
северног дела парцеле 640 коју обухвата. Од ове парцеле скреће на југ до северног 
дела кп бр. 641 коју обухвата па наставља у правцу истока до кп бр. 940 коју обухвата, 
затим границом парцеле 940 и 939, а одатле на исток до полигонске тачке 2140 и даље 
на исток пресецајући парцелу 615/1 до кп бр. 783 коју обухвата. Граница даље 
наставља на североисток до полигонске тачке 1752 па даље у истом правцу путем 
1513 до полигонске тачке 1749 где скреће на југ до полигонске тачке 2211 и даље на 
југозапад до полигонске тачке 2221 на 70м испред скреће на југоисток паралелно са 
Рајковим потоком до полигонске 5695. Од ове тачке наставља на југ до полигонске 
тачке 5694 преко полигонске тачке 5687, полигонске тачке 5686 где скреће на југозапад 
до полигонске тачке 5885 где скреће на запад преко полигонске тачке 5884 до 
полигонске тачке 5883 обухватајући кп бр.699/16, стазу ски лифта и даље наставља 
истим правцем до полигонске тачке 5792, пресеца кп бр. 699/1, затим иде истим 
правцем и левом страном пута Доњи Милановац-Мајданпек и кп бр. 699/1 и 699/13 које 
обухвата, до пресецања са путем 872 који иде на Марков крак па даље наставља 
границом кп бр. 699/14, обухватајући 699/21, 699/22, 699/13  све до полигонометријске 
тачке 160 која се налази на раскрсници путева. Граница даље наставља парцелом, 
обухватајући 1277, 1278, 1279, 1266,  699/2 до укрштања путева 1253/3 и 1517/2 и 
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даље обухватајући 1240/2, 1240/5 границом контуре копа до планране регулације реке 
на кп.бр. 366 и даље наставља измештеном трасом реке Пек, паралено са путем ДП IБ 
реда бр.33 ка југу и југо – западу све до кп.бр.1149 и 1150. Граница даље наставља парцелама  
1148 i 1147 и даље до парцеле  1162 кoje обухвата, затим кп.бр.1257/20 и 1451/4  које 
такође обухвата и наставља на југо исток уз кп. 1436 обухватајући је и даље до кп.бр. 
1432/5 наставља границом 1437/2 и 1432/8 као и 1438/1,2,3,5,6,7,33,23,38,37,9,18 до 
1438/21 и 1441/21 и даље у правцу запада реком Велики Пек до моста који се налази 
на државном путу бр. 164 и прелаза преко реке Пек одакле је и почео опис границе. 
 
 
У случају неслагања између бројева парцела подручја Плана у списку и графичког 
прилога, меродавна је граница утврђена у свим графичким прилозима.   
Oдлука о изради плана  Измена и допуна Плана генералне регулације  за насеље 
Мајданпек, бр 06-12/2 од 25.02.2013.године („Сл.лист општине Мајданпек“ бр.3/13) 
предвиђа границу која обухвата Партизански пут укључујуће и зону Рудника бакра 
Мајданпек. Будући да се на тој територији одвијају рударске активности које су изузете 
из Закона о планирању и изградњи и чије се планирање и уређење регулише посебним 
законима и ППППН борско мајданпечког рударског басена, није предмет разматрања 
овог Плана којим се уређује грађевинско земљиште.   
Такође се у фази израде Концепта плана закључило да алтернативни путни правац 
(Партизански пут) је неекономичан и одустало се од нјегове реализације већ остаје 
само као интерна саобраћајница за потребе РБМ-а. Евентуална прекатегоризација 
овог плана мора бити предмет посебне планско техничке документације. 
 
2 

1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
План се ради у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
РС“, број  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 50/13,  98/13, 132/14 и 145/14),  
 Правилника о садржини, начину и поступку израде  докуманата просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број: 64/2015) и  
Одлуком о приступању изради Плана генералне регулације  за насеље Мајданпек бр.   
06-12/2од 25.02.2013.године (Службени лист општине Мајданпек бр.3/13) 
Плански основ за израду плана је: 

Просторни план општине Мајданпек. (Сл.гласник  општине Мајданпек бр.15/12)  
 

1.4.   ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА   
 
Положај. Насеље Мајданпек, као административни, економски, културни центар 
истоимене општине, смештено је у североисточном делу Србије и у непосредној 
близини Румуније. Географски положај градског насеља Мајданпек опредељен је 
координатама 44° 25′ 17" северне географске ширине и 21° 56′ 05" источне географске 
дужине. Насеље је смештено на 350 mnv у долини реке Мали Пек и окружено 
планинским масивима.   
 
Оцена природних услова планског подручја. Осим појединих мањих неповољности 
климатских утицаја (појава магли, језера хладног ваздуха, правца ветра који загађења 
носи ка насељу, могу се јавити поплаве које могу захватити ниже делове насеља на 
алувијалној равни Пека у зони Дебелог Луга, могући снажни земљотреси (8° МCS), 
падински делови могу постати нестабилни ако се пажљиво не користе при изградњи 
објеката. У алувијалној равни због велике провлажености терена, могуће је стварање 
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специфичног микроклимата који може да се одрази на здравствену слику 
становништва, а коришћење издани из алувијона за пиће може да доведе до ширења 
ендемског нефритиса.  
За потребе израде овог ПГР-а у оквиру посебног Елабората анализиране су геолошко-
геотехничке одлике простора. Елаборат је израдило предузеће "Панедифик" из 
Београда. У овом материјалу презентују се резулатати тих анализа, као и а комплетан 
Елаборат је саставни део Документације Плана.  
Највећи део терена  изграђен је од тврдих крутих стена, на појединим деловима  
распаднутих при површини и релативно стабилних у вертикалном или јако стрмом 
ископу.  
Оцена сеизмичке угрожености показала је да се на локацији средњег (најчешће 
заступљеног) тла на ужој територији Мајданпека може очекивати земљотрес 
интензитета VIII˚ МSK-64, са вероватноћом од 70% у периоду од 500 година; вредности 
сеизмичког интензитета Imax на површини терена, за повратне периоде 200 и 500 
година, припада највишим вредностимаVII˚; максимално хоризонтално убрзање на 
основној стени за повратни период од 500 година са вероватноћом појаве 70% у износу 
од 0= 0.06g,  што одговара VIII˚ МСК-64. 
Према подацима из литеруре, на планском подрују је евидентирано више клизишта и 
она се, због важности за будуће уређење терена и изградњу објеката посебно наводе:  

1) Улица Капетанска у Мајданпеку - клизиште у Капетанској улици дугачко је 50 m, 
денивелација 0,80 m, а у улици Омладинских бригада клизиште је дугачко 30 m, 
денивелација 0,30 m. Улица Капетанска која због затварања заобилазнице, 
представља део магистралног пута М - 24, знатно  je деформисана целом ширином 
коловоза на делу изнад “Електроника”, са денивелацијом од 0,80 m, као и улица 
Омладинских бригада са денивелацијом 0,30 m. У улици Kапетанској дошло је до 
покретања “потпорних зидова” на јавним површинама за паркирање возила, као и до 
пресецања дренажне инфраструктуре. Клизиште је активно од пролећa 1998.године 

2) Клизиште на градском гробљу у горњем делу Мајданпека - непосредно поред 
пута Мајданпек - Доњи Милановац, на самој периферији насеља, налази се градско 
гробље. Клизиште је формирано изнад повременог потока (јаруге), односно на платау 
испред капеле и на делу прилазног пута до капеле. Клизиште је формирано у самом 
дну падине, приближних димензија 70 х 60 m,  дубине од 2 – 3 m.  

3) Клизиште на локалном путу Мајданпек – Рајкова пећина - клизиште се налази 
на падини локалног пута ка излетишту Рајкова пећина, где се налази десетак 
домаћинстава. На предметној локацији дошло је до слегања половине ширине 
коловоза, у дужини од 30 m, денивелацијe 0,50. 

4) Обилазница у Мајданпеку - клизиште на обилазници дугачко је око 100 m, у 
ширини путног појаса, и денивелацијом од 1 - 1,5. Површина клизишта је заталасана, 
са удубљењима и пукотинама. У непосредној близини заобилазнице нису изграђени 
стамбени и др.објекти, тако да је оштећена само саобраћајница.  

 
Инжењерско-геолошка рејонизација терена. Терен на највећем делу простора 
обухваћеном Планом генералне регулације, у целости припада једном рејону, по свим 
природним и инжењерским критеријумима. Само делови терена у заравнима, одн, 
речним долинама, могу се сматрати нешто другачијим, релативно погоднијим за 
изградњу, у повољним морфолошким условима. 

Рејон I 
Овај рејон захвата сав брдско -  планински простор града и Општине. Независно од  
врста кристаластих шкриљаца или других стена од којих је изграђен,  општа одлика 
рејона је: 
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 да је морфологија терена врло разуђена, са висинским котама изнад 250 - 800 m nv, 
брзим смењивањем ниског побрђа и планинских висова стрмих нагиба, присуством 
разноликих форми денудације, попут јаруга, жљебова и сувих вододерина и др; 
 да је терен изграђен претежно од различитих типова протерозојских и палеозојских 

кристаластих шкриљаца, далеко мање кречњака углавном миоценске, јурске или 
кредне старости; 
 да је терен наоко  безводан, али  слабо водопропустан, са густим столетним 

шумама и другим растињем; 
  да је углавном стабилан, са ретким ерозионим или акумулационим облицима, 

углавном умиреног типа; 
Сва изградња и ископи изводиће се у стенама категорије VI – VIII, у нижим зонама и у 
стеновитим распадинама категорије IV – V.    

Рејон II 
Рејон II обухвата равничарске терене  изграђене на  стеновитој подлози од миоценских 
глинених масива, одн, квартарних алувијалних наноса, углавном песковито – 
шљунковитог састава: 
 морфолошки, у питању су заравни, платформе и алувијалне равни, испод 

надморске висине од 300 m nv; 
  геолошку основу представљају такође кристаласти шкриљци, али су у највећем 

делу алувиона Великог Пека миоценске глине, лапори и шљунак, дебљине и до 200 m, 
преко којих је таложен алувијални нанос, углавном крупнозрног гранулата, слабо 
заобљен, са мало  песка или прашине и глине; нанос је заступљен у најужем простору 
око корита реке, због природе бујичног тока, или  и шире, али је мале дебљине до 1.0 – 
3.0 m; 
  терен је углавном водозасићен, слабо оцедљив, често је подземна вода и плитко, 

при површини, због миоценске слабо водопропусне подлоге; 
Изградња у овом рејону је релативно повољна, услови за ископ су оптимални, тло је I – 
III категорије, са могућом високом подземном водом у периоду високих падавина. 
Међутим, у алувијалним заравнима, објекти су угрожени бујичним водама и код 
планирања потребно је предвидети објекте одбране и заштите од вода. 
 
Природна околина Мајданпека је значајно измењена због рударски активности на 
отвореним коповима Највећи део грађевинског подручја  изграђен је од тврдих крутих 
стена, на појединим деловима  распаднутих при површини и релативно стабилних у 
вертикалном или јако стрмом ископу.  
 
Квалитет животне средине. Планско подручје карактерише висок ниво загађености и 
деградације животне средине пре свега услед рударских активности у РБМ, који је ово 
подручје сврстао у девастирана подручја, са местимично потпуном девастацијом 
педолошког слоја експлоатацијом минералних сировина. Осим локалног утицаја, ови 
негативни ефекти по животну средину могу имати и шири утицај, на заштићено 
подручје Националног парка.  
 
Насељеност. На основу резултата Пописа становништва 2011. године територију 
Плана насељава 8104 становника (43,4% становништва општине Мајданпек). У односу 
на 2002. годину број становника се смањио за 2425 становника, а нарочито у 
Мајданпеку у коме је сановништво опало од 10071 на 7699, док је у Дебелом Лугу број 
становника са 458 опао на 405. 
Према прелиминарним подацима Пописа 2011. у Мајданпеку је било 3122 
домаћинстава, а 4018 станова, док је у Дебелом Лугу било 147 домаћинство, а 185 
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станова,. Просечна величина домаћинстав у Мајданпеку била је 2,46 а у Дебелом Лугу 
2,75. 
 
Изграђеност и функционисање простора. Најгушће насељена зона је централна, као 
и непосредна контактна зона градског центра, са одликама  компактног мешовитог 
градског ткива у ком је значајно учешће колективних стамбених објеката.  
У ужој зони главног градског центра се одвијају најинтензивније централне активности: 
трговине и услуга, угоститељства, управе, образовања, културе и религије, рекреације 
и осталих услужних делатности. Остала градска подручја ван система централних 
функција третирана су као зона дисперзије централних активности. То значи да се 
ради о изузетно малим концентрацијама централних активности које се не могу 
третирати као градски центри, већ само као централна места у зонама преовлађујуће 
друге намене. У овим зонама централне активности јављају се као пратеће неке друге 
доминантне намане и најчешђе спадају у категорију активности које задовољавају 
свакодневне потребе. 
 
Један од повода за израду Измена и допуна постојећег ПГР-а је измештање дела 
постојећег државног пута IБ реда бр.33 (ранији М24) који је,у улазном делу у насеље.  
Проширење рударских активности, поред измештања дела трасе државног пута, 
угрожава одвијање саобраћаја на постојећој аутобуској станици, односно изискује и 
реконструкцију и реорганизацију активности на самој станици. 
Граница Концепта Измена и допуна плана, формирана уз границу Партизанског пута 
који је трасиран као паралелни улазни правац,  промењена је у фази нацрта плана јер 
је поменути путни правац неекономичан и неоправдан а и границом Концепта плана 
обухваћена је велика површина  земљишта рударских активности који се не уређују 
овом врстом планске документације  
 
 

   II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
1.  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА  
 

Основни принципи на којима се заснива предложени План су: 
 усклађивање планиране изградње и реконструкције са урбанистичким 

параметрима и показатељима у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", број 
64/2015) очување постојеће регулације и максимално очување постојеће парцелације и 
дефинисање услова за нову парцелацију на неизграђеним деловима територије, 

 усклађивање планираних намена, површина и урбанистичких параметара, са 
реалним потребама Општине, становника, пословних и привредних субјеката;  

 изградња и реконструкција објеката и комплекса јавних служби, 
 организација пратећих комерцијалних садржаја – трговина, услуге, неопходних у 

новоформираним стамбеним зонама, 
 обезбеђивање просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и 

функционисање градских саобраћајница, у циљу повећања нивоа услуга, безбедности 
и ефикасности и повезивања са саобраћајним коридорима у окружењу, уз оптимално 
поштовање постојећих парцелација и регулације, 

изградња и уређење јавних спортских, рекреативних и слободних зелених 
неуређених површина, 
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 задржавање свих неплански изграђених објеката који се кроз реконструкцију могу 
уклопити у нова решења и услове ЈКП-а и надлежних институција; 

реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајница и нове комуналне 
инфраструктуре,  
 
 

2.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1.   ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ   
 

Предложено грађевинско подручје заузима површину од 817.1ha, односно oko 84% 
укупне територије Плана (oд 968,6ха). У оквиру грађевинског подручја одређено је 
грађевинско земљиште за јавне намене и грађевинско земљиште за остале намене.  
 
2.2.  ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНА НА ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
Подела плана на подручја по карактеристикама и одликама формирана је у односу на 
просторну целину, предложени концепт планског решења, дефинисан предлогом за 
правила грађења и приказаним оријентационо планираним наменама површина и  
обухватом грађевинских подручја.   Планска подела на целине је наслоњена на већ 
усвoјеној подели и, на основу морфолошких анализа и по горе описаној методологији, 
предложена је следећа подела на типичне целине: 

 
ТЦ- 1   ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ 
ТЦ- 2  «ГОРЊИ ДЕО ГРАДА» 
TЦ -3  ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА  
ТЦ – 4 РАЈКОВО 
ТЦ – 5 ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
 
ТЦ- 1   ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ представља централну градску зону која у себи садржи 
различите насељске садржаје и јавне објекте који се разликују по времену настанка, 
амбијенталним карактеристикама и правцима развоја. Генерално ова зона се одликује 
концентрацијом централних активности, вишепородичним становањем средњих и 
великих густина,  објектима и целинама културно-историјског  и амбијенталног значаја  
 
ТЦ- 2  «ГОРЊИ ДЕО ГРАДА» простире се у североисточном делу насеља са објектима 
вишепородичног становања у отвореним блоковима,  објектима и целинама културно-
историјског  и амбијенталног значаја 
 
TЦ -3  ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА  
обухвата североисточни и југоисточни део града – концентрично у односу на насеље, и 
може се посматрати као један од његових потенцијала. То је простор прекривен  
пољопривредним земљиштем (оранице, ливаде и у малом проценту воћњаци). Подручје 
је карактеристично по изразито покренутом терену, знатних разлика у надморској висини, 
и може се третирати као природни потенцијал градског значаја јер између осталог 
омогућава визуре и панорамско сагледавање града. Предметне  зоне  су у највећој мери 
неизграђене. У мањој мери присутно је породично становање. 
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ТЦ – 4 РАЈКОВО обухвата потез Рајкова претежно шумски простор, ограничен је 
саобраћајницом. Изузетно је стрм терен, под шумским површинама које се незнатно 
користе. Простор је намењен за спорт и рекреацију концентрисан је око Рајкова, 
потенцијал за развој туризма, спорта и рекреације – нарочито за скијање.  
 
ТЦ – 5 ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА обухвата појас око периферног дела града, кроз који 
пролази  саобраћајни правац Београд - Неготин. Важни индустријски погони 
концентрисани су у  овој зони. Просторно дефинисање зоне (периферни центар) је 
произашло на основу препознатљивих карактеристика изграђене структуре (претежно 
индустрије). У суштини, зона представља прелаз између зоне линијског центра и 
периферних градских  делова –насеља  Дебели Луг, што последично условљава ширење 
централних садржаја (претежно трговине и услуга) на простор посматране зоне. У оквиру 
предметне зоне издвајају се карактеристични делови: - потез уз магистрални правац, који 
иницира тренд развоја производних делатности; зона индустријских комплекса (претежно 
неизграђен и неуређен простор, са мањим бројем породичних објеката и 
пољопривредног земљишта 
 
 
2.3. ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 
2.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 

Површина јавне намене је простор одређен за уређење или изградњу јавних површина 
или објеката за које се утврђује општи интерес у складу са посебним законом. У 
обухвату плана утврђене су следеће површине и објекти јавне намене: 
 објекти јавних служби од општег интереса:  

- предшколске установе,  
- основне школе, 
- средње школе – гимназија и Техничка школа,  
- објекти здравствене заштите – Општа болница  и Дом здравља,  
- објекти културе 
- спортски објекти и комплекси, 
- објекти државних служби, локалне самоуправе и друштвено политичке 

            организације; 

 саобраћајнице, саобраћајне површине и комплекси, 
 уређене зелене површине, 
 комуналне површине и објекти. 
Планским решењем се постојећи капацитети задржавају уз обавезу даљег развоја у 
унапређивања. У планском периоду се предвиђа могућност да се јавне службе 
развијају и у оквиру других насељских површина са којима су у функционалној вези. 
Намене јавних садржаја су компатибилне са другим наменама па их је могуће 
планирати и у оквиру тих намена.  
 
 
 
 
2.3.2. Грађевинско земљиште за остале намене 
 

Грађевинско земљиште остале намене на предметној територији је предвиђено за 
уређење, реконструкцију или изградњу, подељено је на типичне целине у оквиру којих 
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су формирани урбанистички блокови и различите намене. Поменуте целине су 
дефинисане с обзиром на карактер простора, претежне немене, типологију изградње и 
комуналну оптрмљеност. Територијом Плана су обухваћени простори функционално 
веома различити, тако да се у оквиру обухвата Плана налазе потпуно урбанизовани 
простори различите типологије изградње у зони центра насеља, потом простори у 
широј градској зони који обухватају групације стамбених објеката – тзв. приградска 
насеља формирана концентрично, непосредно уз центре насеља и појединачне 
комплексе производних и комерцијалних садржаја, подужно уз реку Пек, и државни пут.  
У оквиру грађевинског земљишта остале намене  предвиђене су следеће намене и 
типичне целине: 

 становање већих густина у централној градској зони,  
 становање средњих густина , 
 становање ниских густина, изван градске зоне, 
 комерцијалне и пословне делатности, 
   производне делатности, 
   верски објекти,  
   спортско рекреациони комплекси. 

 
2.3.3. Биланс планираних намена  
Табела 1.Приказ планираних намена  

       
Намена грађевинског земљишта 

Површина 
планирана 
(ха) 

Процент. 
заступ. 

(%) 

ГРАЂЕВИНСКО Земљиште за јавне намене   
 Јавне службе и објекти 3,28 0,34 
 Комуналне и инфраструктурни комплекси и 

објекти 
8.03 

0,83 
 Саобраћајнице–путно и железничко земљиште 
 Саобраћајни комплекси 

97,16 10,03 

 зелене површине и тргови 3,6 0,37 
Укупно јавно грађевинско земљиште 112,07 11,20 
ГРАЂЕВИНСКО Земљиште за остале намене   

 централни садржаји 11,04 1,14 
 становање већих густина 19,36 2,00 
 Становање средњих густина 2,77 0,29 
 Породично малих густине 24,99 2,58 
 комерцијалне и пословне делатности 5,22 0,54 
 мала привреда  67,21 6,94 
 примарна производња 13,23 1,37 
 Спортско рекреациони комплекси 342,11 35,32 

Укупно грађевинско земљише остале намене 699.62  
ОСТАЛО НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ   

 Шуме  207,94 31,79 
 Водно земљиште 7,47 0,77 

Укупно  968.6  

2.4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

2.4.1. Основно и средњешколско образовање 
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На територији општине Мајданпек мрежу школских установа чини пет осмогодишњих 
школа (са 14 истурених четворогодишњих одељења), две средње школе (Гимназија 
општег смера и Техничка школа) и Нижа музичка школа.   
Оптималан капацитет школе је 24 одељења. Земљиште се рачуна са 20-25 м²/ученику 
у смени (2,15-2,7 м²/по становнику гравитирајућег простора), што обезбеђује изградњу 
површина за физичке активности, школски врт и део терена резервисан за неопходно 
проширење капацитета школе. За потребе запослених и посетилаца у границама 
парцеле планирати паркинге за 10% радника. 

 
 
 

2.4.2. Дечја заштита / предшколско васпитање  
 

Установа за децу ’’Марија Мунћан’’ Мајданпек има два објекта у Мајданпеку, један у 
Доњем Милановцу, као и издвојена одељења у селимa. Поред дневног боравка 
малишана узраста до пет година, ова установа у својим објектима, као и у посебним 
одељењима основних школа, има значајну улогу у образовању деце у припремном 
разреду. 

Величина дечије установе (капацитет) је ограничен на 270 места. Објекат и парцела 
треба да задовоље нормативе 6,5-7,5 м² БГП/детету, а парцела 15,0-18,0 м² 
земљ./детету при чему ће се радити на усклађивању са нормативима ЕУ. У циљу боље 
опслужености предлажу се депанданси ДУ (групе до 80 деце са обезбеженом 
слободном површином од 8,00 м²/детету) у блиском окружењу, у оквиру стамбених 
блокова и других одговарајућих зелених површина блокова. Паркирање и гаражирање 
обезбедиће се ван комплекса предшколске установе, а према општим условима за 
паркирање за јавне службе. Условљава се ограничавање спратности на макс. П+1. 
Саставни део функције и ликовности објеката је озелењавање комплекса. 

 
2.4.3. Здравствена и социјана заштита 

 
Димензионисање Дома здравља и његових организационих јединица је преко 
стандарда: за објекте 0,003 - 0,09 м² БГП по становнику грав. подручја, за парцелу 0,05 
- 0,12 м² ПП  по становнику грав. подручја.Распоном се контролише степен 
покривености како би се обезбедио приближно једнак комфор пружања услуга свим  
становницима подручја ГП. Величина дома и његовог огранка ће зависити у будућности 
од демографске и патолоћке структуре и планирањња здравствене заштите на макро 
нивоу. За нове стамбене, као и радне комплексе, планиране на неизграђеном терену, 
опремање насеља објектима установа примарне заштите извршити према 
максималним нормативима. Унутар парцеле обезбедити простор за 20-25% паркинг 
места у односу на број запослених. 
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Специјализована  здравствена заштита: У целини посматрано важили би следећи 
стандарди: 9-12    болн. постеља/1000 становника, 25-40 м² БГП/1 болесн. постељи, 80-150 
м² ПП/1 болесн. постељи.. Према примењиваним стандардима за општи тип 
специјализованих здравствених установа  20% парцеле је под зградама, 15% су 
комуникације и дворишта, 60% су парковске површине, 5-10% за потребе рехабилитације и 
проширења капацитета. Унутар комплекса већих стационарних здравствених центара 
треба обезбедити 1 ПМ на 4-6 болничких постеља. Обезбедити прикључење на водовод, 
канализацију, електро и ТТ мрежу и грејање. 
 
 

2.4.4.  Култура и информисање 
 
Центар за културу Мајданпек основан је 2003. Основала га је Скупштина општине 
Мајданпек као установу грађана у области културе која активно ради на заштити 
културних добара, развоју културно уметничког стваралаштва. Центар има веома живу 
изложбену активност. 
 

2.4.5. Управа и администрација 
 
Централно језгро чине објекти Органа управе, Општинског суда, Геодетске управе, 
МУП-а, Пореска управе. Мрежа установа из области јавних служби углавном 
задовољава потребе становништва,  а захваљујући инвестиционим напорима 
последњих година постигнут је задовољавајући степен њихове опремљености 
одговарајућим средствима и квалитетом услуга. Постојећи објекти управе по површини 
(1.93ха) и бонитету задовољавају потребе. 
 

2.4.6. Комунални објекти  
 
Комунални објекти (гробља, пијаце, депонија, топлане, водоснабдевање, 
трафостанице и др.) заузимају површину од око 3,71 ха.  
 
Гробља 
 
На подручју плана постоје две локације гробаља: Старо и Ново гробље Стање на 
локацијама захтева проширење, заокруживање и обезбеђивање потребних површина 
за плански период. 
 
Старо гробље захвата површину од 0.5ха Задржава се на постојеђој локацији.Одлуком 
Скупшине општине Мајданпек ово гробље је затворено и као такво треба га 
конзервирати. Ниво уређености подићи опремањем у парковском амбијенту. 
 
Ново гробље је на површини од 4.14 ха. Има функцију градског гробља,  па степен 
уређења и комуналне опремљености подићи  на захтевани ниво. 
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Локације гробља пејзажно уредити и озеленити аутохтоним декоративним врстама и 
усагласити са захтевима простора у окружењу. 
 
 
Пијаце  
 
Систем пијаца чине зелена, кванташка и сточна пијаца. Планиране су тако да 
задовоље покривеност гравитационог подручја, урбанистичке, санитарно-хигијенске и 
еколошке услове. 
 
Зелена пијаца је  планирана на површини од 0.24 ха у ТЦ 1 централни садржаји, према 
графичком прилогу 2. Планирана намена површина. Такође планира се робна пијаца 
(0.06ха) у ТЦ 2 Горњи град, на већ удомаћеној локацији. Ниво опремљености пратећим 
обавезним садржајима мора задовољити услове градске пијаце. 
 
Комунална зона је планирана на површини од 3,83 ха  у ТЦ -3 југо-источном делу 
типичне целине. Садржаји  ове зоне су кванташка и сточна пијаца са ветеринарском 
станицом. Реализација ове зоне је фазна са планом прерастања у дистрибутивни 
центар за савремено снабдевање пољопривредним производима. Такође, могућа је 
намена – азил за животиње који би се реализовао израдом урбанистичког пројекта. 
 
Санитарна депонија комуналног отпада 
 
Постојећи начин управљања комуналним отпадом и постојећом депонијом на 
јаловишту „Беле воде“, не испуњава захтеване норме.  
Депонија се налази на површинском копу РБМ-а, захвата површину од 2500 м² и 
активна је од 2004. године. На њој се депонује отпад прикупљен из 6029 домаћинстава 
са територије коју покривају 2 комунална предузећа ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек и ЈКП 
''Доњи Милановац'', као и отпад који прикупи ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек.  

На депонију се поред комуналног одлаже и индустријски отпад, медицински (из 
домаћинстава), ветеринарски и опасан отпад. Поменута депоније не испуњава ни 
минималне мере заштите, попуњене је, и као таква би требала да се одмах санира, 
затвори и рекултивише. 
Планом управљања комуналним отпадом на националном нивоу, насеље Мајданпек је 
у мрежи трансфер станица са насељима Борског и зајечарског управног округа, 
усмерен на  регоналну  депонију у Зајечару. Овом регионализацијом и Планом 
управљања отпадом предвиђена је заједничка трансфер станица за насеља Мајданпек 
и Кучево. 
У оквиру Регионалне депоније предвиђени су и пратећи садржаји који би допринели 
што бољој сепарацији сировина из комуналног отпада које би касније постале токови 
на тржишту секундарних сировина. 
 

2.4.7. Спорт и рекреација 
 
Градски спортски центар“Младост“ заузима површину 5.85.ха.Постојећа је локација и 
има повољан просторни положај. 
Услови за његово даље уређење су: 
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-постојеће садржаје подићи на вићи степен уређења за потребе бављења врхунским 
спортом, 
-нови садржаји за спортско-рекреативне активности морају бити комплементарни 
постојећим, 
-функционално озелењавање подразумева подизање травњака за   интензивно гажење, 
подизање декоративних групација и солитарних стабала са  украсним шибљем, 
-пешачким комуникацијама центар повезати са окружењем. 
 
Спортско-рекреативни центар „Стадион“ је постојећи центар на површини од 1.00 ха. 

Услови за уређење су: 
-функционално и садржајно повезати центар саприродним окружењем, 
-степен уређења подићи на виши ниво реализацијом пратећих садржаја. 
 
Спортско-рекреативни центар „Рајково“је планирани центар на површини од 69.00 ха 
обухвата део уређеног шумског земљишта у непосредном окружењу Рајкове пећине. 
Подручје је разрађено Планом детаљне регулације простора Рајково у Мајданпеку. 
 
Спортско-рекреативни центар „Језеро“ је планиран на површини од 10.40 ха. 

Представља јединствену зону за спортско-рекреативне и излетничке активности као и 
елементе туристичке понуде. Подручје је разрађено Планом детаљне регулације 
простора Рајково у Мајданпеку. 
 
Услови за уређење ове зоне: 
-пешачким комуникацијама зону повезати са окружењем, 
-дозвољени су елементи спортско-рекреативне и излетничке понуде и пратећи 
мобилијар, 
-водену површину функционално и одрживо интегрисати укао елеменат уређења, 
-озелењавање мора бити функционално према плану пејзажног уређења. 
 
Остали терени (блоковска игралишта, дечја игралишта) као мале површине за рекреацију 
(пасивну и активну) су обавезни садржаји за становништво из непосредног окружења. 
 

2.4.8. Зелене површине- паркови и парк шуме 
 
 У залеђу плана изражено је присуство пејзажно деградираних простора. Извршено је 
вредновање постојећих зелених површина уз максимално очување вредног растиња.  
 
Зеленило је заступљено у грађевинском реону следећим категоријама: 
-градски парк 
-сквер 
-линеарно(дрворедно зеленило) 
-специфично зеленило 
-парк-шума 
Зеленило ван грађевинског реона има пре свега приоритетну заштитну функцију и 
заступљено је као аутохтоно растиње или пошумљене површине. 
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Градски  парк “ЦЕНТАР“ је постојећи парк на површини од 0.28 ха. Постојеће стање не 

задовољава ниво потребног уређења. Због традиционалног, функционалног, пејзажно-
еколошког значаја, потребно је извршити реконструкцију и ревитализацију парка. 
Услови за уређење градског парка: 
-извршити картирање постотојећег вредног растиња, 
-избор врста за озелењавање засновати на декоративном  растињу, 
-дозвољени су елементи пасивне рекреације и пратећи мобилијар. 
 
Скверови као мале зелене површине представљају битан елеменат у уређењу насеља. 
Задржавају се све постојеће површине уз обавезну реконструкцију. Код планираних 
реконструкција обезбедити зелену површину(отворени, затворени полуотворени сквер). 
Услови за озелењавање: 
-тип сквера прилагодити локацијским условима, 
-избор врста и начин озелењавања прилагодити функцији и конкретној локацији 
(партерноуређење, озелењавање високим растињем,спратно озелењавање). 
 
Линеарно зеленило је планирано као дрворедно и зеленило дуж речних токова. Главна 
улога му је повезивање зеленила насеља у функционалну целину. 
Дрворедно зеленило планирано је као једнострани или обострани дрворед према 
условима у простору.Избор врста засновати на аутохтоном брзорастућем дендро 
материјалу. 
 
Специфично зеленило је планирано на теренима искљученим за друге функције.Избор 
врста за озелењавање прилагодити условима терена и фукцији зеленила а према плану 
пејзажног уређења. 
 
Парк-шуме Циганске ливаде  заузима површину од 30.10 ха. Заузима централни 
положај и представља изразиту вредност за насеље. 
Услови за уређење: 

-урадити еколошко-биолошку основу за простор планиране парк-шуме, 
-избор врста прилагодити условима терена(комбинација аутохтоних листопадних и     
четинарских врста дрвећа и жбуња), 
-дозвољени су елементи спорта и рекреације,излетничке понуде и пратећи мобилијар. 
Парк-шуме су планиране у деловима изузетно неповољним за градњу и изнад гробља; 
Забрањена је свака већа градња која би довела до промене конфигурације терена 
(земљани радови и одвоз или довоз земље) у његовој непосредној околини, без 
предходно утврћених услова надлежне службе заштите.  
 
Зеленило ван грађевинског подруичја  представљено је постојећим шумама, планираним 
зонама за пошумљавање и пољопривредним површинама. 
Постојеће шуме се задржавају као шуме са приоритетном функцијом заштите уз мере 
неге и заштите. Зоне за пошумљавање су на теренима где је потребно повећати 
вегетацијски склоп,спречити ерозију и заштити земљиште од даље деградације.Избор 
врста за пошумљавање засноваи на широковалентним аутохтоним врстама. 
 
Планским решењем се предвиђа заштита и максимално унапређење постојећих и 
уређење зелених површина. Ове активности усмерити према следећим интервенцијама: 

 реконструкцију и ревитализацију постојећих зелених површина и зеленог фонда, 
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 пејзажно уређење које поред уређена зеленила и зелених површина подразумева 
изградњу пешачких стаза, поплочаних парковских површина, постављање 
одговарајућег мобилијара( клупе, чесме, опрему паркова за децу, надстрешнице, 
перголе и слично), 

 начин уређења и врсту зеленила ускладити са основном наменом простора и 
околним наменама и у највећој могућој мери интегрисати у околни простор, 

 користити аутохтоне врсте биљака и природне материјала при обради ових 
површина у ускладити их са природним одликама терена. 

 
 
2.5. САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
2.5.1. Осврт на постојеће стање саобраћајне инфраструктуре 
 
Путна и улична мрежа 
 
Доминантан вид саобраћаја на територији насеља Мајданпек је друмски саобраћај 
чијим коридорима је насеље повезано са ужом и широм мрежом путева на територији 
Републике Србије.  
 
У складу са Уредбом о категоризацији државних путева на територији Републике 
Србије (Службени гласник РС бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015) кроз насељено место 
Мајданпек пролазе следећи државни путеви: 
 
ДП IБ реда број 33 (ранији М24): веза са државним путем А1 – Пожаревац – Кучево – 
Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање) 

 део деонице бр. 03313 Кучево – Дебели Луг 
 деоница бр. 03314 Дебели Луг  – Мајданпек 
 део деонице бр. 03315 Мајданпек – Милошева кула 

 
ДП IIА реда број 164 (ранији Р104): Доњи Милановац – Мајданпек – Дебели Луг – 
Јасиково - Жагубица 

 део деонице бр. 16401 Доњи Милановац – Мајданпек 
 деоница бр. 03314  Мајданпек - Дебели Луг (преклоп са деоницом пута бр. 33) 
 део деонице бр. 16402 Дебели Луг – Јасикова 

 
Положај државних путева на подручју насеља и општине Мајданпек приказани су на 
слици која следи. 
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Слика 1 – Повезаност Мајданпека са ужим и ширим окружењем 

 
Државни путеви који Мајданпек повезују са Доњим Милановцем, Кучевом, Неготином, 
Бором, и шире са путном мрежом Србије, представљају окосницу ванградске путне и 
градске уличне мреже Мајданпека. 
 
Траса државног пута IА реда број 33 се у границама плана простире у дужини од око 
10,8km,  има правац пружања приближно запад-исток од границе плана до Дебелог 
Луга, затим правац југ-север до центра Мајданпека а затим опет приближно правац 
запад – исток до границе плана према Милошевој Кули, односно према Неготину. Кроз 
централни део Мајданпека поклапа се са градском улицом Шашка (због затварања 
обилазнице саобраћај се тренутно одвија  улицама Светог Саве и Капетанска).  
 
У границама предметног плана, државни пут II реда број 164 се простире у дужини од 
око 4,2 km кроз насеље Мајданпек (не рачунајући преклоп са државним путем број 33), 
у правцу приближно север – југ, као и око 1,4 km кроз насеље Дебели луг према 
Јасикову. 
 
Предметни државни путеви, на територији плана, истовремено представљају и 
окосницу уличне мреже градског насеља Мајданпек и Дебели Луг.  
 
Мрежа путева и градска улична мрежа, која егзистира на простору Мајданпека, 
условила је основне токове путника и робе у транзитном и локалном саобраћају. 
Дневне миграције путника и терета на саобраћајној мрежи Мајданпека се појављују на 
четири улазно-излазних праваца и то: 
- правац са западне стране преко кога се остварује веза ка Кучеву, Пожаревцу и даље 
ка аутопуту Београд - Ниш 
- правац са источне стране преко кога се остварује веза са Неготином 
- правац Доњег Милановца, са северне стране и  
- правац Јасикова и Бора са југоисточне стране. 
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У централном делу насеља Мајданпек, саобраћајна мрежа има приближно 
ортогонални карактер и регулације задовољавајуће ширине, у горњем делу града 
улична мрежа је условљена конфигурацијом терена (велики успони), док је у осталим 
периферним деловима насеља улична мрежа неправилног облика, узаних регулација и 
стиче се утисак да је настала стихијски. Узани и непотпуни попречни профили, поред 
стихијског карактера развоја, условљени су у знатној мери и конфигурацијом терена. 
Улична мрежа насеља Дебели Луг је неразвијена и настала је формирањем неколико 
попречних праваца између централне улице – правца државних путева са северне и 
железничке пруге са јужне стране. 
 
Мајданпек припада типу насеља са две насељске групације: ужег градског језгра, 
смештеног у долини реке Мали Пек између улица Шашка, Светог Саве, Николе Тесле и 
Пролетерске улице и горњег, новијег дела насеља у коме се на Капетанску, као главну 
улицу која се протеже дуж целог новог дела насеља прикључују бочни правци улица 
Димитрија Туцовића, Јосифа Панчића, Омладинских бригада, Михајла Пупина, 
8.марта, улице Хајдук Вељка и Кнеза Милоша и остале стамбене и приступне улице. 
 
За уличну мрежу Мајданпека је карактеристично и да попречни профил улица врло 
често не прати и значај повезивања у мрежи. Према положају у путној и уличној мрежи, 
могу се издвојити следеће категорије улица: 
 

 примарне (улице I реда), 
 секундарне (улице II реда), 
 стамбено – приступне улице и 
 прилази 

 
Примарну уличну мрежу (улице I реда), поред саобраћајница које се поклапају са 
правцима државних путева чине и оне саобраћајнице које омогућавају наставак 
саобраћаја са државних путних праваца. То су улице: Капетанска, Светог Саве, 
Шашка, Николе Тесле, Карађорђева, Пролетерска. 
 
Стање примарне уличне мреже, како у погледу попречног профила, тако и у погледу 
коловозног застора и елемената примењене сигнализације је углавном 
задовољавајуће. 
 
Секундарна мрежа улица омогућава усмеравање саобраћајних токова са 
саобраћајница нижег ранга (сабирних и стамбених) ка примарним улицама и правцима 
државних путева.  
 
Категорији секундарних улица (улице II реда) припадају улице: Вука Караџића, Кнеза 
Милоша, Хајдук Вељкова, Михајла Пупина, 8.марта, Змај Јовина, Омладинских 
бригада, Јосипа Панчића, Хомољска, Мали Сокак, 28.марта, 7.јула, Пионирска, 
Бранислава Нушића и Пемска, као и правци саобраћајница према железничкој станици 
у насељу Дебели Луг. Постојеће стање и ових саобраћајница је такође солидно. 
Поједине улице из ове категорије захтевају допуну профила (изградња недостајућих 
тротоара као обавезног елемента попречних профила). 
 
Категорији стамбено-приступних улица припадају: улица Димитрија Туцовића, 
6.августа, Рударска, саобраћајница која од пута за Доњи Милановац води до Рајкових 
ливада, као и пар саобраћајница у насељу Дебели луг. 



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
18 

 
Остале саобраћајнице убрајају се у категорију прилаза. На мрежу стамбено-приступних 
саобраћајница надовезују се прилази до појединих објеката и намена. Значајан број 
улица које припадају овим категоријама захтева реконструкцију која подразумева 
проширење коловоза или допуну профила (изградњу тротоара), рехабилитацију 
коловозног застора и замену и допуну сигнализације.  
 
Бројање саобраћаја на градској уличној мрежи Мајданпека није обављано у скорије 
време а оцена стања оптерећења примарне мреже на територији, донекле се може 
извести на основу редовних бројања на деоницама државне мреже путева. На 
предметној територији, редовно бројање саобраћаја обавља се на деоницама 
државног пута IБ реда број 33 (веза са државним путем А1 – Пожаревац – Кучево – 
Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање). 
Деоница предметног пута Дебели Луг – Мајданпек уједно је и најфреквентнији путни 
правац Мајданпека 
 
Пешачки и бициклистички токови 

 
Пешачки саобраћај је најзаступљенији вид кретања у Мајданпеку. На формирање 
пешачких токова пресудни утицај има локација јавних објеката и других садржаја у 
насељу као и положај и величина насеља. Посебан утицај на правце пешачких токова у 
Мајданпеку има и конфигурација терена, где је за савладавање висинских разлика 
између доњег и горњег дела насеља формирано више пешачких стаза и степеница. 
Већина јавних објеката налази се у ужем центру насеља Мајданпек (зграда Општине, 
аутобуска станица, црква, пијаца...) па су и пешачка кретања у ужој зони насеља 
најинтезивнија. Међутим, неадекватни попречни профили појединих саобраћајница, 
непостојање или лоше стање тротоара, смањује ефикасност одвијања овог вида 
саобраћаја и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Тротоари су 
реализовани у оквиру саобраћајног профила главних градских саобраћајница. 
 
Бициклистичке стазе, као самостални саобраћајни објекти, нису заступљене на 
територији Плана.  
 
Паркирање 
 
У Мајданпеку постоје уређена јавна паркиралишта код зграде Општине, преко пута 
аутобуске станице (на локацији старе аутобуске станице), на простору у близини 
Хотела и Цркве Светог Петра и Павла, поред Дома здравља, у улици Николе Тесле, 
Пионирској и Пролетерској улици, на платоу у близини улаза у Рајкову пећину,  у 
залеђу појединих стамбених зграда и сл. У ужој градској зони паркирање се такође 
одвија у коридорима градских саобраћајница у виду обостраног или једностраног 
паркирања (улице Светог Саве, Рударска, Пролетерска и Пемска, улица Капетанска у 
близини пијаце, улица Д.Туцовића, Хајдук Вељка, Змај Јовина, Михајла Пупина, Кнеза 
Милоша). У ширим градским зонама паркирање је организовано на приватним 
парцелама или на деловима коловоза и тротоара што умањује ефикасност одвијања 
саобраћаја. 
 
 
Аутобуски саобраћај 
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Пријем и отпрема путника у јавном приградском и међуградском саобраћају се обавља 
са аутобуске станице Мајданпек, која је лоцирана између државног пута IБ реда бр. 33 
и корита реке Мали Пек на самом улазу у насеље. Захвата површину од око 6400 m2, и 
садржи станичну зграду, 10 долазно - полазних перона, линију за прање возила, сервис 
за мање одржавање и ситније поправке аутобуса, као и точионо место за снабдевање 
аутобуса горивом. Организацију линија и управљање објектима спроводи предузеће 
„Arriva Litas“. Са становишта положаја и капацитета, аутобуска станица задовољава 
потребе становника. 
 
Станице за снабдевање горивом 
 
На територији Плана се налази једна станица за снабдевање горивом, лоцирана у 
центру града, у Рударској улици. Имајући у виду величину и облик насеља, може се 
оценити да је опслуженост овом врстом услуга на предметној територији 
незадовољавајућа како по  питању броја објеката, тако и по питању капацитета. 
 
Железнички саобраћај 
 
Кроз простор општине Мајданпек се простире регионална пруга Мала Крсна – 
Пожаревац – Мајданпек – Бор - Распутница 2 (Вражогрнац). У односу на границе 
предметног плана, железничка пруга је лоцирана јужно од насеља Дебели Луг, ван 
границе и само у дужини од око 300 м пролази кроз територију плана. Железничка 
станица Дебели Луг, такође је лоцирана ван обухвата плана и од центра насеља 
Мајданпек удаљена је близу 8км.   
 
Регионална пруга Мала Крсна – Пожаревац – Мајданпек – Бор - Распутница 2 
(Вражогрнац) има правац пружања приближно запад – исток и њом је остварена 
најближа железничка веза региона источне Србије са магистралном пругом Београд – 
Ниш (коридор X), а преко ње и веза са европском мрежом железничких пруга. Пруга је 
једноколосечна, електрифицирана је само до Пожаревца и оспособљена за осовинско 
оптерећење од 22,5t. У наставку, од Пожаревца до Зајечара саобраћај возова се 
одвија дизел вучом.  
 
Иако је овом пругом остварена директна веза са железничким коридором X, да би 
њена улога у обиму превоза робе и путника добила већи значај, поред неопходних 
реконструкција железничких капацитета, неопходно је и повећати приступачност 
железничке станице за становнике насеља Мајданпек.  
 
 
2.5.2. Планско решење саобраћајне инфраструктуре 
 
Један од повода за израду Измена и допуна постојећег ПГР-а је измештање дела 
постојећег државног пута IБ реда бр.33 (ранији М24) који је, у улазном делу у насеље, у 
дужини од око 750м, угрожен због проширења рударских активности. За измештање 
поменутог пута, разматране су различите варијанте, од којих су неке дугорочне (попут 
варијанти предложених Концептом ППППН Борско-мајданпечког рударског басена, 
варијанта реконструкције „Партизанског пута“ и слично), али је као оптимално и 
најефикасније решење предложена варијанта измештања од приближне стационаже 
(према важећем реф.систему) км 115+686 до км 116+462.  
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Проширење рударских активности, поред измештања дела трасе државног пута, 
угрожава одвијање саобраћаја на постојећој аутобуској станици, односно изискује и 
реконструкцију и реорганизацију активности на самој станици.  
 
Поред захтева за интервенције проистекле због планова развоја рударских активности, 
концептом развоја саобраћаја дати су предлози проистекли из анализе постојећег 
стања, анализе степена реализације раније предложених праваца развоја и редукције 
појединих планова. 
 
Путна и улична мрежа 
 
У складу са развојним могућностима, карактеристикама терена и мрежом постојећих 
саобраћајница основне везе са окружењем Мајданпек ће остваривати по већ 
утврђеним правцима државних путева (путева магистралног и регионалног карактера). 
То су државни пут IБ реда број 33 (ранији М24) по правцу запад-исток (веза са 
државним путем А1–Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са 
Бугарском (гранични прелаз Мокрање) и државни пут IIА реда број 164 (раније 
регионални пут Р104) по правцу север југ (веза са дунавском магистралом на северу и 
насељима Бор, Жагубица на југу). 
 
Основни задатак планираног система уличне мреже је да прихвати и адекватно 
опслужи локални саобраћај и то пре свега са сврхом стан-посао и да обезбеди 
увођење даљинског саобраћаја на најважнијим улазно-излазним правцима.  
Предложени систем уличне мреже треба да пружи значајна побољшања на нивоу 
локалних кретања, док ће се изворно-уливна и транзитна кретања обављати преко 
мреже постојећих магистралних и регионалних путева. 
 
Уличну мрежу Мајданпека чиниће следеће категорије саобраћајница: 

 примарне (улице I реда), 
 секундарне (улице II реда), 
 стамбено – приступне улице и 
 прилази. 

 
Категоризација уличне мреже извршена је функционално. 
 
Примарној мрежи (улицама I реда) припадају све улице које се у границама плана 

поклапају са правцима државних путева. То су из правца Кучева државни пут бр. 33 
до насеља Дебели Луг, у наставку до уласка у градско насеље Мајданпек, а затим 
као улица Шашка и њен правац (обилазница) до источне границе плана према 
Неготину; из правца Доњег Милановца државни пут број 164 до укрштања са 
државним путем број 33 у насељу Мајданпек, као и улица/правац овог државног 
пута (бр. 164) у насељу Дебели Луг према Јасикову. Поред праваца државних 
путева, примарној мрежи припадају и улице Светог Саве и Капетанска (правац 
државног пута бр. 33 кроз насеље), улице Шашка, Николе Тесле, Карађорђева, 
Пролетерска.  
 
Планом је предвиђено измештање дела постојећег државног пута број 33 од 
приближне стационаже (према важећем реф.систему) км 115+686 до км 116+462 
(до уласка у градско насеље). Укупна дужина нове деонице државног пута износи 
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око 850м, а  профил je дефинисан у складу са условима и пројектним задатком ЈП 
Путеви Србије за израду техничке документације. 
 

Секундарна мрежа (улице II реда) опслужује највећи део локалног саобраћаја. 
 

Категорији улица II реда припадају следеће саобраћајнице: Вука Караџића, Кнеза 
Милоша, Хајдук Вељкова, Михајла Пупина, 8.марта, Змај Јовина, Омладинских 
бригада, Јосипа Панчића, Хомољска, Мали Сокак, 28.марта, 7.јула, Пионирска, 
Бранислава Нушића и Пемска, тзв «Партизански пут», као и правци саобраћајница 
према железничкој станици у насељу Дебели Луг. 

 

Планом је предвиђена реконструкција ове мреже, тако да буде доведена на виши 
функционални ниво у складу са законима као и у смислу допуне попречног 
профила, (изградње недостајућих тротоара као обавезног елемента). Свуда где то 
регулациона ширина ових улица то дозвољава, могуће је организовање паркирања. 

 

Предвиђена је и реконструкција Партизанског пута, на потезу од Дебелог Луга 
(раскрсница са државним путем бр. 164) до насеља Мајданпек и везе са правцем 
државног пута број 33 (тачније трасом изграђене обилазнице). Укупна дужина пута 
који треба реконструисати износи око 9,8км, а попречни профил треба да садржи 
коловоз најмање ширине 6м (2х3м) и обостране банкине. 

 

Остале саобраћајнице убрајају се у категорију стамбено-приступних улица (улица 
Димитрија Туцовића, 6.августа, Рударска, саобраћајница која од пута за Доњи 
Милановац води до Рајкових ливада, као и пар саобраћајница у насељу Дебели 
луг) које прикупљени локални саобраћај дистрибуирају до саобраћајница вишег 
ранга. На мрежу стамбено-приступних улица надовезују се прилази појединачним 
објектима и површинама одређене намене. Значајан број улица које припадају овим 
категоријама захтева реконструкцију која подразумева проширење коловоза или 
допуну профила (изградњу тротоара), рехабилитацију коловозног застора и замену 
и допуну сигнализације.  

 
Изградња и реконструкција категорисане уличне мреже реализоваће се према 
приоритетима у складу са значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са 
средњорочним програмима саобраћаја. 
 
Пешачки и бициклистички токови 
  
Пешачки саобраћај, као најзаступљенији вид кретања потребно је унапредити кроз 
реконструкцију постојећих и изградњу нових површина. Највећи број пешачких кретања 
представља незаменљив вид комуникације, те је значајно побољшати услове овог 
вида саобраћаја. Побољшање услова пре свега подразумева допуну попречних 
профила постојећих улица (изградњу недостајућих тротоара као обавезног елемента 
саобраћајница).  
 
Због специфичне конфигурације терена, посебан акценат у пешачким комуникацијама 
треба да буде на изградњи и одржавању постојећих независних пешачких стаза и 
степеница између нижих и виших делова насеља. 
 



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
22 

Приликом одређивања ширина тротоара и пешачких стаза треба се руководити 
очекиваним интензитетом пешачких токова, при чему је, у складу са законима и 
прописима, минимална ширина 1,5м. 
 
Положај тротоара (пешачких стаза), њихова димензија и урбана опрема која се дуж 
њих поставља треба да обезбеди пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника у 
саобраћају. Због повећања безбедности одвијања пешачког саобраћаја потребно је 
применити следеће мере: 
 

 јасно, физичко раздвајање различитих видова саобраћаја уз измештање теретног 
и транзиног саобраћаја из зона са најинтензивнијим пешачким саобраћајем; 

 обезбеђивање континуалних тротоара одговарајућих ширина; 
 изградња семафоризованих пешачких прелаза у зонама пословања, као и 

становања са интезивним пешачким токовима, при чему приоритет представљају 
зоне школа које су у близини фреквентних путних праваца; и 

 постављање заштитних ограда на тротоарима у зонама интензивног прелажења 
преко улице (школе, вртићи, дом здравља, аутобуска станица итд.). 

 
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у 
оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са 
посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију 
и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).  
 
Услови за безбедно одвијање бициклистичког саобраћаја на постојећој уличној мрежи 
практично не постоје, али због евидентних предности, развој бициклистичког 
саобраћаја такође треба у највећој мери стимулисати. Као атрактивни коридор за 
изградњу бициклистичке стазе издваја се правац према излетишту “Језеро”.  
 
Паркирање 
 
Укупни захтеви за паркирањем у централној зони одговарајућим средствима 
саобраћајне контроле морају се унапредити, па би мере за решавање проблема 
паркирања возила подразумевале: 

 увођење зоне са лимитираним трајањем паркирања, 
 организацију уличних и вануличних паркиралишта са контролом њиховог 

коришћења и наплатом, 
 стимулисање развоја пешачког и бициклистичког саобраћаја и побољшање 

квалитета јавног превоза. 
 
У зонама индивидуалног становања за паркирање се планирају индивидуалне гараже у 
захвату парцела, док је за остале објекте неопходно увести одговарајуће критеријуме и 
мере њиховог спровођења. За одређене објекте (пословне, спортске . . .) би се на тај 
начин у зависности од намене и величине условила изградња потребног броја паркинг 
места. 
 
Аутобуски саобраћај 
 
На посматраном подручју не функционише градски превоз, већ се превоз на градским 
дестинацијама обавља приградским линијама. 
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У планском периоду, и у зависности од правца развоја железичког саобраћаја на 
подручју,  могуће је увести градску линију на правцу од аутобуске до железничке 
станице. За увођење градских линија неопходно је спровести одговарајућа 
истраживања. 
 
За одвијање међуградског аутобуског саобраћаја задржава се локација постојеће 
аутобуске станице (између државног пута број 33 и реке Мали Пек на улазу у насеље), 
међутим, због проширења рударских активности, измештања корита реке Мали Пек и 
измештања остале инфраструктуре, неопходно је извршити реконструкцију АС и 
реорганизацију технолошког процеса на њој, који се састоје у следећем: 

 површина реконструисане АС је око 5300м2 
 задржава се постојећи објекат станичне зграде 
 долазно – полазни перони се делимично задржавају а делимично реконструишу 
 планирана је изградња новог објекта за сервисирање и одржавање аутобуса на 

самом улазу у станицу 
 задржава се постојећа линија за прање возила са мањим реконструкцијама 

приступног платоа 
 измешта се точионо место за снабдевање аутобуса горивом 

 
Предвиђена реконструкција аутобуске станице треба да задовољи интересе 
различитих корисника, а да при томе не буде нарушена функционалност и безбедност 
одвијања јавног превоза.  
 
Станице за снабдевање горивом 
 
Планом је предвиђено задржавање постојеће станице за снабдевање горивом на 
постојећој локацији и са постојећим капацитетом. У наредном периоду је планирана 
изградња нових објеката ове намене, пре свега, у коридору државног пута број 33, на 
деоници Дебели Луг – Мајданпек, као и на другим локацијама уколико се за то укаже 
потреба, у склопу других саобраћајних комплекса (нпр. терминал за теретна возила и 
сл.).   
 
За изградњу станица за снабдевање горивом неопходна је израда студије процене 
утицаја на животну средину и друга законом дефинисана документација, а за локацију 
у коридору државног пута неопходно је прибавити и сагласност ЈП „Путеви Србије“ као 
управљача предметних путева. Поред основне намене, станице могу имати могућност 
продаје ауто гаса, а могу садржати и пратеће комерцијалне и услужне делатности.  
 
Железнички саобраћај 
 
Изградња, реконструкција и модернизација железничке инфраструктуре врши се у 
складу са законом, стандардима и техничким нормативима чије одобрење издаје 
министарство надлежно за послове саобраћаја. 
 
Просторним планом Републике Србије железничка пруга Пожаревац-Бор-Зајечар 
предвиђена је за електрификацију по постојећем коридору пруге.   
 
На посметраном подручју трасе пруга се задржавају и коридорски штите према Закону 
о железници („Сл. гласник РС“ бр. 45/2013 и 91/2015) и Закону о безбедности у 
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железничком саобраћају („Сл. лист СФРЈ“ бр.60/98 и 36/99 и „Сл. гласник РС“ бр. 
101/2005). 
 
Поред основних и индустријских колосека, на одстојању већем од 8м, рачунајући од 
осе крајњег колосека (пружни појас), могу се градити железнички објекти и постројења 
у функцији железничког саобраћаја као и других намена, уз претходну сагласност 
надлежног предузећа које управља железницом. 
 
2.6. Општа правила грађења саобраћајне инфраструктуре 
 
Планом генералне регулације су дефинисана основна правила грађења, 
реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре која се непосредно примењују 
приликом његовог спровођења. Специфична правила и услови дефинишу се 
детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити 
у граничним вредностима прописаним правилима и условима овог плана. 

 
2.6.1. Jавни путеви 

 

Путну мрежу чини систем објеката са различитим функцијама за кретање и мировање 
учесника у саобраћају. Поред тога, у појасу регулације јавног пута се постављају 
водови подземне и надземне инфраструктуре и обезбеђују површине за озелењавање. 
 
У коридорима саобраћајница, правила и услови изградње се дефинишу у зависности 
од функционалног ранга јавног пута и просторних могућности. 
 
На основу Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр. 101/05 и 123/07, 101/2011, 
93/2012 и 104/2013) мрежу путева неког простора чине јавни и некатегорисани путеви 
(административна категоризација). 
 
Сви путеви утврђени Планом генералне регулације су јавни путеви и морају се 
пројектовати по прописима, нормативима и стандардима за јавне путеве. Процедуре 
израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се 
спроводити у свему према важећој законској регулативи. Процедуре и активности на 
пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке 
инфраструктуре и регулација водотока, морају се обједињавати. 
 
Ширина појаса регулације и ширина заштитног појаса пута 
 
Појас регулације је простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се 
изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног 
пута. Просторним планом утврђује се следећа оријентациона ширина појаса регулације 
(за ванградске деонице): 

- државни пут I реда ширине око 25 m; 
- државни пут II реда ширине око 20 m; и 
- општински пут ширине око 10 m. 

 
На основу важећег закона о јавним путевима (члана 29. и 30.) за трасе постојећих и 
планираних јавних путева, утврђени су: 
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–заштитни појас пута - простор обострано од ивице земљишног појаса пута ширине 20 
m за државни пут I реда (за аутопут 40 m), 10 m за државни пут II реда, 5 m за 
општински пут; и 

–појас контролисане изградње - пружа се од границе ужег - непосредног заштитног 
појаса у ширини од 40 m за аутопут, 20 m за остале државне путеве I реда, 10 m за 
државни пут II реда и 5 m за јавни општински пут. 

 
У заштитном појасу јавног пута, забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње 
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и 
инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У овом 
заштитном појасу је дозвољена изградња, односно  постављање водовода, 
канализације, топловода, железничке пруге и сл., као и постављање 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл., по претходно 
прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке 
услове. 
 
У појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и 
депонија отпада и смећа. 
 
Правила грађења појаса регулације јавних путева 
 
Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне 
траке или ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и уместо ивичних трака - 
ивичњаке. Ширина и број коловозних трака дефинисане су категоријом пута. 
 
Кроз пројекте путних објеката (мостови, надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, тунели, 
пропусти, итд.), обавезно је предвидети и екодукте, зависно од теренских услова, 
надземне или подземне прелазе, односно пролазе, како би се избегло стварање 
еколошких баријера. 
 
Ширина коловоза на државним путевима I реда ван насеља је минимално 7,70 m 
(укључујући ивичне траке од 2 х 0,35 m), односно 7,00 m са издигнутим или упуштеним 
ивичњацима. 
 
Ширина коловоза на планираним државним путевима II реда је минимално 7,10 m 
(укључујући ивичне траке од 2 х 0,30 m), односно 6,50 m са издигнутим ивичњацима. 
 
На државним путевима који пролазе кроз насељена места обавезна је изградња 
обостраних тротоара минималне ширине 1,5 m. 
 
Минимална ширина коловоза општинских јавних путева је 5,90 m (возне траке 2 х 2,75 
m и ивичне траке 2 х 0,20 m). 
 
Приликом реконструкције државног пута, потребно је смањити број раскрсница или 
прикључака општинских или некатегорисаних путева на државни пут, на најмањи 
могући број, а у циљу повећања капацитета и повећања нивоа безбедности саобраћаја 
на државном путу. 
 
Саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и сагласности 
управљача државним путевима. 
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У заштитном појасу са директним приступом на државни пут, дозвољено је градити 
станице за снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за привремени 
смештај онеспособљених возила, аутобазе за пружање помоћи и информација 
учесницима у саобраћају, а све то на основу планског документа за наведене типове 
објеката. 
 
Прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са 
другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на 
подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се 
непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда. 
 
Земљани појас предвидети минимум 1m од крајње тачке попречног профила 
новопланиране раскрснице плус 3m планирати простор за постојаће и планиране 
инсталације, укупно 4 m обострано. 
 
Повезивање постојећих и нових садржаја планирати искључиво на прикључцима који 
ће се потврдити планским решењем. На државним путевима ограничити прикључеке са 
левим скретањима (само типа улив-излив). 
 
Геометрија саобраћајних прикључака, уливно - изливних трака, тачно утврђене 
стационаже, прецизно се утврдђују пројектном документацијом приликом израде 
саобраћајно-техничких услова. 
 
За саобраћајни прикључак комерцијалних објеката (бензинске станице, пословног 
комплекса, итд.) на државне путеве ван насеља предвидети траке за 
успорење/убрзање. Повезивање појединачних локација (стамбени, стамбено-пословни 
објекти и др.) на државне путеве условљава се изградњом паралелног сервисног пута 
који ће повезивати локације дуж путног правца. Уколико се сервисни пут предвиђа у 
залеђу локација, прикључење на државни пут предвидети на довољно великом 
растојању да се не омета одвијање саобраћаја на истом. 
 
Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом 
подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, 
односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m 
за ДП I реда, 20 m за ДП II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза 
јавног пута. 
 
Ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа земљишта 
допушта, да косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту буду 
озелењене травом,шибљем  и другим растињем које не угрожава прегледност пута. 
 
Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута 
и не угрожавају безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред путева се 
морају уклонити уколико се, приликом реконструкције или рехабилитације пута, дође 
до закључка да негативно утичу на прегледност пута и безбедност саобраћаја. 
 
Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 10 m поред 
државног пута II реда, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса (регулационе 
линије, односно путне парцеле). 
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Дуж свих јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и 
контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних 
деривата на државним путевима који залазе у заштитне зоне водоизворишта. 
 
Делови примарне путне мреже који су истовремено и улице у насељу, могу се на 
захтев надлежног органа Општине, разрадом кроз одговарајућу урбанистичку и 
техничку документацију, изградити као улица са елементима који одговарају потребама 
насеља (ширим коловозом, тротоарима и сл.) као и са путним објектима који 
одговарају потребама насеља. 
 
Уколико постоји могућност потребно је предвидети шири регулациони појас 
саобраћајница, како би се обезбедиле ивичне разделне траке са зеленилом, 
бициклистичке стазе и сл. Уколико то није могуће, бициклистичке стазе се могу водити 
у јединственом попречном профилу са саобраћајницом. 
 
Код интервенција које имају за циљ проширење саобраћајница неопходна је израда 
урбанистичког плана у случају да је потребно проглашење општег интереса. Могуће је 
и директно спровођење уз регулисане имовинско правне односе. Реконструкција 
делова путне мреже мора обухватити све елементе попречног профила. 
 
На предлог општинских служби или превозника који обавља линијски превоз путника 
на јавном путу може се изградити аутобуско стајалиште уз сагласност управљача 
јавног пута. Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, 
мора се изградити ван коловоза. 
 
Нове станице за снабдевање горивима (бензинске и гасне станице) као пратећи путни 
садржаји се могу градити уз све јавне путеве само ако су испуњени сви функционални, 
техничко-технолошки и еколошки услови (дефинисани Законом о превозу опасног 
терета - "Службени гласник РС", бр. 88/10 и Правилником о изградњи станица за 
снабдевање горивом моторних возила и ускладиштавању и претакању горива - 
"Службени лист СФРЈ, бр. 27/71 и 29/71 и "Сл. Гласник РС", бр. 108/2013). 
 
2.6.2. Однос путне и комуналне инфраструктуре 
 
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), може да се гради, 
односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан 
објекат, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл., пo 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-
техничке услове. Ван граница насеља, заштитни појас за државне путеве I реда износи 
20м, односно 10м за државне путеве II реда обострано. Међутим, у складу са ставом 3 
члана 29. Закона о јавним путевима, у насељу, у коридору државног пута, се може 
примењивати заштитни појас ужи од 20м, односно 10м обострано, тј. примењује се 
грађевинска линија дефинисана овим Планом. 
 
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно 
добро путеви. Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута. 
 
Минимална удаљеност инсталација водоводне, канализационе, електроенергетске, 
гасоводне и телекомуникационе инфраструктуре износи 3,0 m од крајње тачке 
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попречног профила државних путева (ножице усека или насипа или спољне ивице 
одводног канала). 
 
Укрштање свих врста водова комуналне инфраструктуре са државним путем изван 
насеља врши се тако што се кабл/цев полаже у бетонски канал, односно у бетонску 
или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена 
кабла без раскопавања пута. Укрштање водова са државним путем се изводи 
механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној 
заштитној цеви. Заштитне цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута, увећана за по 3 m са по сваке стране. 
 
Вертикално растојање од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви 
износи  минимално 1,35 m. 
 
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне 
цеви износи 1,00 m. 
 
Предметне инсталације морају бити поставље минимално 3,00 m од крајње тачке 
попречног профила пута (ножице насипа трупа гтута или срољње ивице путног канала 
за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. На местима где није могуће задовољити ове  услове  
мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. 
 
Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација 10 m. 
 
2.6.3. Улична мрежа 
 
Основне услове за изградњу саобраћајне инфраструктуре у насељу представља 
израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз поштовање законске 
регулативе (Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, 
Правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да 
испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја), као и Техничких прописа и 
стандарда из области путног инжењерства за садржаје који су обухваћени пројектима. 
Да би се задовољили захтеви са аспекта организације и безебедности саобраћаја у 
насељу, у планском периоду насељску мрежу треба пројектовати придржавајући се 
следећих препорука:  
– попречни профили постојеће примарне мреже саобраћајница остају као у 

постојећем стању, са обавезном рехабилитацијом коловозног застора на местима 
где је то потребно; 

– у постојећим, изграђеним деловима насељима, регулација улица остаје 
непромењена, осим ако постоји потреба за њеном изменом, односно побољшањем 
саобраћајног решења, нивелације, употпуњавања попречног профила, 
формирањем нове јавне површине и сл.; 

– примарне саобраћајнице пројектовати са минималном ширином коловоза од 6,0 m, 
са носивошћу коловоза за средњи саобраћај са једностраним нагибом (уколико није 
другачије одређено техничком документацијом) и са свим пратећим елементима;  

– остале саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза минимум 5,50 m за 
двосмерни саобраћај или са 3,5 m за једносмерни саобраћај, са носивошћу за лаки 
саобраћај и једностраним нагибом и са свим пратећим елементима; 
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– шире регулационе мере ових саобраћајница треба да омогуће организовање 
паркинг површина изван коловоза и формирање једностраних или обостраних 
површина заштитног зеленила; 

– прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 3,0 m и 
радијуса 5,0 m са зацевљеном атмосферском канализацијом; 

– примењивати унутрашње радијусе кривина мин. 6,0 m, односно мин. 7,0 m тамо где 
се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;  

– коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном 
оптерећењу и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних 
и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора; 

– укрштања саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном 
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом;  

– одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и 
попречним падом) у систему затворене канализације; 

– ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја; и 

– за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 
обезбедити паркинг простор.  

 
2.6.4. Пешачки и бициклистички саобраћај 
 
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих 
градских саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине које 
су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. 
Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета 
пешачких токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m (два 
пешачка модула), а за кретање и инвалида са помагалима 3,0 m. 
 
Евентуални развој бициклистичког саобраћаја реализовати изградњом посебних стаза 
са адекватном, стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом. Двосмерне 
бициклистичке стазе уз постојеће јавне путеве морају да имају ширину најмање од 
2,5m и потребно их је физички одвојити појасом заштитног зеленила минималне 
ширине 1,5 m ради безбедности свих учесника у саобраћају.  
 
Такође, потребно је обезбедити приступ бициклистичких и пешачких стаза до 
постојећих или пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза као и 
обезбедити несметан приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних 
- хендикепираних особа. 
 
2.6.5. Паркирање 
 
Јавна паркиралишта организовати тако да се постигне максимални капацитет у броју 
паркинг места. Саобраћајнице за прилаз паркинг местима предвидети са бетонским 
или асфалтним застором. Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, 
разне врсте поплочања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са 
наменом простора где се граде. Уз границу са зоном становања организовати 
заштитни зелени појас најмање ширине 2,0 m.  
 
Минимални плански параметри за паркирање који се примењују за пројектовање 
објеката са различитом наменом су дати у наредној табели. 
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Табела 2.: Нормативи за димензионисање паркинг простора  

 
 

 
Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30 m, 
али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду 
димензије савремених аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 
12,0x3,5m. Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0 m, док 
је за аутобусе 16,0x3,0 m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у 
следећој табели: 
 
Табела 3: Димензије паркинг места код косог паркирања 

Тип возила α
0
 А B 

Путнички  
аутомобил 

30 4,30 2,20 
45 5,00 2,30 
60 5,30 2,30 

Аутобус 
45 10,60 4,00 
60 12,00 4,00 

 
Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи 
3,7x5,0 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска 
колица, ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе 
исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са 
инвалидитетом износи 5,9 m (2,20 + 1,50 + 2,20). 
 
Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног 
нагиба 10% и минималне ширине 1,2 m за силазак колица са тротоара на коловоз. 
Исте рампе предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или 
обрнуто. 
 
2.6.6. Стајалишта јавног превоза 
 
Стајалишта јавног превоза на територији Плана организовати према следећим 
препорукама и у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима ("Сл. гл. PC", бр. 
101/05 и 123/07, 101/2011, 93/2012 и 104/2013): 
– Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20m од  

почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице. 
– Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради 

аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5 m дужине зауставног пута возила у 

Намена 1 ПМ на: 

Становање 1 стан 
Хотел – према категорији 2-10 кревета 
Хотел – апартмантског типа 2 апартмана 
Дом здравља, апотека 35 m² БРГП 
Школе 1 учионица 
Банке, поште 50 m² БРГП 
Пословање и администрација 80 m² БРГП 
Тржни центри 55 m² БРГП 
Ресторани и кафане 6-8 столица 

Спортски објекти 
10-14 
гледалаца 

Биоскоп, дом културе 7-10 седишта 
Производно-прерађивачки објекти 8 запослених 
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најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања 
возила од 50 km/h. 

– Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде 
тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута 
и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до 
почетка десног) мора износити минимално 30m. Изузетно, аутобуска стајалишта се 
могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру 
вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских 
стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити мањи од 50,00m. 

– Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 
3,50m. 

– Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 
30,50m. 

– Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 
24,80m. 

– Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13m за један аутобус, односно 
26m за два или зглобни аутобус. 

– Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице 
коловоза пута. 

– Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и 
коловозна конструкција предметног пута. 

–Аутобуска стајалишта на градској уличној мрежи, уколико за изградњу у нишама не 
постоје просторни услови, могу бити организована и на коловозу градских 
саобраћајница.   

 
2.6.7. Станице за снабдевање горивом 
 
Имајући у виду растуће потребе корисника, проширење путне мреже, очекивани раст 
степена моторизације и потребу за бољом дистрибуцијом објеката ове намене, 
предлаже се изградња нових станица за снабдевање горивом. Локације планираних 
станице треба тражити у оквиру индустријских зона или на коридорима државних 
путева који пролазе територијом ПГР Мајданпек. 
 
Локација станице за снабдевање горивом мора да задовољава прописе утврђене 
противпожарним регулативама и условима које одређују надлежни органи из области 
саобраћаја, екологије, водопривреде и санитарне заштите. Такође је потребно урадити 
елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење 
ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети за 
спречавање и смањење штетних утицаја. 
 
На цевоводе, резервоаре, објекте станица у којима се држи гориво којим се снабдевају 
моторна возила, примењују се у погледу пројектовања, конструкције, опреме и 
означавања одговарајуће одредбе Правилника о изградњи станица за снабдевање 
горивом моторних возила и ускладиштавању и претакању горива - "Службени лист 
СФРЈ, бр. 27/71 и 29/71 и "Сл. Гласник РС", бр. 108/2013) и осталих закона и 
правилника који регулишу ову област.  
 
У насељеном месту станица се не може градити на расрксници, нити на таквој 
удаљености од раскрснице на којој би ометала одвијање јавног саобраћаја. Станица 
мора бити одвојена од пута на коме се врши јавни саобраћај заштитним острвом 
ширине најмање 50,0cm. Изузетно, у мање прометним улицама насељеног места 
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станица се може градити и без заштитног острва, ако то одобри надлежни орган. 
Дужина заштитног острва не сме бити мања од растојања између два крајња аутомата 
за истакање. Ако се на заштитном острву постављају аутомати за истакање, ширина 
заштитног острва мора износити најмање 3,0m, а пуњење погонских резервоара 
моторних возила може се вршити само изван пута намењеног за јавни саобраћај. 
 
Део станице на коме се налазе моторна возила за време пуњења горивом не сме се 
налазити у кривини и мора бити бетониран и у хоризонтали, а изузетно са нагибом до 
2%. Аутомати за истакање се постављају на тротоару, острву или заштитном острву 
уздигнутом изнад нивоа пута најмање 14cm, и то на удаљености од најмање 50cm од 
ивице тротоара, острва или заштитног острва, мерено од габарита аутомата. Аутомати 
за истакање не смеју се постављати на простору који је испод нивоа тротоара на коме 
се налази станица, нити унутар или испод било ког објекта осим испод надстрешнице 
за то намењене. 
 
Ако су аутомати за истакање постављени на тротоару са заштитним острвом или на 
два или више острва, растојање између тротоара и заштитног острва, између острва и 
тротоара односно између острва мора бити најмање толико да је омогућено несметано 
мимоилажење моторних возила. Ако је саобраћај у станици регулисан у једном смеру, 
растојање између острва односно између тротоара и острва не сме бити мање од 
3,0m. 
 
Удаљеност између два аутомата за истакање мора износити најмање 2,0m, мерено од 
осовине тих аутомата. Аутомати за истакање морају бити најмање 5,0m удаљени од 
најближег уређаја за контролу притиска у пнеуматицима и измену уља у мотору 
односно од најближег аутомата за истакање уља за ложење. Цевоводи се полажу 
подземно и морају бити заштићени од корозије, а спајају се непропусним везама које 
морају бити одобрене. Ако се цевоводи полажу директно у земљу, морају се укопати 
најмање 80,0cm и обложити слојем песка дебљине најмање 15cm. Ако цевоводи 
пролазе испод коловоза, морају се заштити конструкцијом која је статички прорачуната 
да издржи предвиђено оптерећење. Резервоар за смештај течног нафтног гаса мора 
бити удаљен најмање 10,0m од најближег аутомата за истакање запаљивих течности. 
 
У објекту за смештај запосленог особља могу се држати уља, мазива, средства против 
замрзавања и средства ауто-козметике, пакована појединачно у херметички 
затвореним посудама запремине до 5 l. Просторија објекта за смештај запосленог 
особља може се загревати топлом водом, паром ниског притиска или топлим ваздухом. 
Изузетно, ако се у објекту за смештај запосленог особља не држе запаљиве течности 
група I, II и III, за грејање таквог објекта може се користити и пећ на уље за ложење, с 
тим да је објект изван зоне II и да има димњак снабдевен хватачем варница. 
 
2.6.8. Железнички саобраћај 
 
Услови железнице за израду Измене и допуне Плана генералне регулације а према 
Закону о железници и Закону о безбедности у железничком саобраћају и другим 
прописима који важе на железници су следећи: 
 
1. Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, 

објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког 
саобраћаја, простор испод мостова и виадуката, као и простор изнад трасе тунела. 
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2. 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 земљиштем 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 изнад пруге у висини од 12m, односно 14m код далековода 
напона преко 220kV, рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура 
обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и 
пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од три метра 
рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на 
путном прелазу налази више колосека. 

3. Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у 
насељеном месту 6m, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и 
ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор 
службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који 
обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут 
до најближег јавног пута. 

4. Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, 
рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, 
одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре. 

5. Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 
100m, рачунајући од осе крајњих колосека. 

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

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

8. У железничком подручју у зони грађевинских објеката као што су железнички 
мостови, вијадукти и тунели на удаљености не мањој од 8m од спољне ивице 
носача моста, спољне ивице портала тунела могу се изузетно градити и објекти 
који нису у функцији железничког саобраћаја, а испод доње ивице грађевинске 
конструкције моста и вијадукта могућа је изградња објеката не ближе од Зm, а на 
основу сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења. 

9. Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, 
постројења и други слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу 
ближе од 50 m рачунајући од осе крајњег колосека. 

10. У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и 
изливање отпадних вода. 

11. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или 
било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују 
видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези 
значења сигналних знакова. 

12. Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком 
пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под 



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
34 

углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити 
минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне 
цеви цевовода (продуктовода). 

13. Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом али тако да 
размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу 
поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и 
путу, стим да износи најмање 8 m рачунајући од осовине најближег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута. 

14. Потребно је се за сваки планиран укрштај градске и железничке инфраструктуре 
појединачно, прибави сагласност „Железнице Србије“ ад, што је у складу са чланом 
49. Закона о железници који гласи „Железнице Србије“ ад. одређују место 
укрштања пута и пруге у складу са условима за уређење простора и условима за 
безбедност саобраћаја, у споразуму са управљачем некатегорисаних путева. 

15. Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да 
буде мањи од 2000 m. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним 
путевима изводи се усмеравањем тих путева на најближи јавни пут, који се укршта 
са односном железничком инфраструктуром. Ако то није могуће треба међусобно 
повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са железничком 
инфраструктуром на заједничком месту. 

16. При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном 
пружном појасу као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп 
железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) 
инвеститор односно његов пројектант је дужан да од „Железнице Србије“ ад, 
Сектора за стратегију и развој, прибави услове за пројектовање, и сагласност на 
пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору 
железничке пруге, а у складу са законском регулативом.  
 
 

2.7.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  

С обзиром да су објекти инфраструктуре објекти јавне намене, сви инфраструктурни 
објекти и коридори планирају се на површинама јавне намене, како би се омогућили 
независни прикључци за поједине парцеле на планиране инфраструктурне водове. 
 

 2.7.1. Хидротехничка инфраструктура 
 

На основу планираног броја становника и процењене норме потрошње воде од 600 
л/ст/дан, потребна количина воде за пиће на крају планског периода износи око Wсрдн 
= 70 л/с.  
Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је трајно решење 
водоснабдевања Мајданпека са Млавско-моравског регионалног система 
водоснабдевања. Уз подземне воде извориште овог система представљаће и 
планиране акумулације на Млави и Буковској реци. До реализације регионалног 
система водоснабдевања додатне количине воде за пиће могу се захватити из слива 
Равне реке. У првој фази потребно је изградити водозахват и постројење за припрему 
воде. Воде из планираног система довешће се у резервоар  Р4 који ће се проширити за 
једну комору од 500 м3.  
Нису планирана проширења у дистрибутивној мрежи. 
За сва изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система  дефинисати 
и спровести мере санитарне заштите.  
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Одвођење отпадних вода 
 
Систем за одвоћења отпадних вода је сепаратан. Планира се завршетак постројења за 
пречишћавање отпадних вода и оспособљавање примарног фекалног колектора. 
Планира се изградња канализације у насељу Дебели луг. Воде из насеља би се 
одводиле до планираног компактног постројења за пречишћавање отпадних вода и 
после пречишћавања испуштале у Велики Пек. 
 
Регулација водотокова 
 
Водоток Пек је на разматраном планском подручју обухваћен Републичким 
Оперативним Планом за одбрану од поплава, док остале водотокове одбрану од 
поплава организује и спроводи општина Мајданпек. У циљу заштите насеља од 
поплава предвића се регулација водотокова односно изградња заштитних 
водопривредних објеката као и комплетно хидротехничко уређење сливова. Потребно 
је подручје обезбедити од утицаја великих вода вероватноће појаве р=1% (повратни 
период Т=100год) Планиран је регулација Великог Пека у дужини од око  700 м и 
Тодорове реке у дужини од око 200 м. Ради очувања и одржавања и одржавања 
водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других објеката, 
спречавање погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и 
спровођење одбране од поплава забрањено је  
- градити објекате којима се смањује пропусна моћ корита 
- одлагати чврсти отпад и опасан штетни материјал 
- складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка 
великих вода 
- садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундациојском појасу ширине најмање 10м 
од небрањене ножице насипа према водотоку 
-прати возила и друге машине 
 
Антиерозиону заштиту треба спроводити као део мера интегралног коришћења и 
уређења простора и благовремене заштите акумулације од засипања наноса. У делу 
запуштених рударских копова дати дати приоритет биолошким мерама пошумљавања, 
обнављања деградираних шума да би се овим мерама заштите створили услови 
заштите сливова. 
 
Услови за изградњу хидротехничке инфраструктуре    
Код постављања траса хидрротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о 
следећем: 
 Да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и 

када буду у погону).  
 Да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и 

канализацију у погону као и да омогуће њихово редовно одржавање. 
 Да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним 

условима на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују.  
 Да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена. 
 Да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, 

имајући у виду и грађење и погон са одржавањем.  
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Положај у односу на друге инсталације и објекте  
 
Код одређивања траса водовода и канализације треба испунити захтеве у односу на 
друге инсталације и објекте. Ови услови произилазе из карактеристика појединих 
инсталација имајући у виду и изградњу и погон. Ови услови су базирани на прописима 
који важе у овој области и дати су у наредној табели 13.  
 

Табела 4:Положај у односу на друге инсталације и објекте  
Врста комуналне инсталације 

(објекта) 
потребно минимално одстојање [m]

1
 

водовод канализација 
до грађевинске линије

2
 

(до темеља објекта) 
5 5 

енергетски каблови 1,0 1,0 

телекомуникациони, сигнални 
каблови 

1,0 1,0 

гасовод ниског и средњег 
притиска 

1,5 1,5 

гасовод високог притиска 3,5 3,5 
стуб уличног осветљења 1,5 1,5 
ивичњак саобраћајнице 1,5 1,5 
стабло дрвета(значајнијег) 2,0 2,0 
водовод - 1,5-2,0 
канализација 1,5-2,0 - 

 
По правилу, полазећи од објекта, ближа грађевинској линији постављају се плиће 
инсталације, а даље оне које се постављају на већим дубинама. 
 
У улицама са великим попречним нагибом терена у којима се куће са ниже стране 
улице прикључују на канализацију у тој улици, трасу канализације је потребно водити у 
тротоару са ниже стране улице, а у улицама са малим попречним нагибом терена 
трасу канализације водити средином улице. 
 
Код државних путева, минимална удаљеност инсталација 3,0 м од крајње тачке 
попречног профила - ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за 
одводњавање (изузетно другачије уз обавезну управљача државног пута).  
 
Уколико није могуће задовољити услове полагања и вођења инсталација у појасу 
државног пута прописане у овом поглаљу, неопхпдно је извршити адекватну заштиту 
трупа предметног пута.  
 

Код укрштања инсталација водити рачуна о следећем:  
- да  водоводне цеви  буду  постављене изнад канализација, с тим што по потреби 
може бити предвиђена заштита водовода (цев у цев) 
- Код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима 

безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону. 
 

                                                 
1 предвиђења растојања нису осовинска већ растојања од зида до зида. Назначена одстојања су минимална, што значи 
да треба тежити већим вредностима. Ако се постављени захтеви не могу испунити онда је то посебно стање где треба 
предвидети посебно решење у пројекту, водећи рачуна о битним специфичностима водовода и канализације .  
2 Ако се мора одступити морају бити дати докази да неће наступити штета. 
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Код пролаза водовода, односно канализације испод водотока (површинских или 
уцевљених) у  првом плану се мора водити рачуна о :  
- условима код изградње, 
- о стабилности у погону 
- о условима за одржавање 
- о погонској сигурноости( дупли цевоводи, дупли канал, ако треба) 
- Ако је примењено решење са сифоном, о условима одржавања, о евакуацији 

ваздуха, односно о функционалности. 
 
Дубина укопавања код водовода произилази из захтева стабилности, т.ј. да цевовод не 
буде повређен, од саобраћаја. Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 
m. 
Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може 
извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни 
хидраулични услови течења .  
 
Избор материјала за водовод и канализацију врши се у пројекту. По правилу треба 
употребљавати материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени 
подаци да се ради  о квалитетним материјалима. Погрешан је  став ако се води рачуна 
само о ниској набавној цени. Важно је да се у оквиру једног система не уппотребљавају 
више врста материјала, јер то отежава одржавање.  
 
Остала правила за пројектовање и извођење  
 
Водоводну мрежу пројектовати и градити тако да се реализује циркуларни систем 
(прстенасти), да буду задовољени захтеви из противпожарне заштите (минимални 
пречник 80 mm) и потребан минимални притисак.  
 
За прикључке на водовод већих потрошача, где је пречник прикључка 50 mm и већи 
треба решити са регуларним одвојцима са затварачем.  
 
Прикључење појединих потрошача извршити преко прикључних шахтова.  
 
Водомер може бити смештен у подруму зграде или у посебном склоништу 
одговарајућих димензија, односно прикључном шахту из којег се разводе прикључци за 
више потрошача, према прописима општине. Потребно је:  
- да водомер буде приступачан радницима комуналног предузећа ради очитавања, 
- да водомер буде заштићен од било каквих повреда, 
- да буде заштићен од замрзавања код ниских температура. 
За противпожарну заштиту, када је  у питању водовод, одлуке о томе како ће се гасити 
пожар у одређеном месту, доноси се  у сагласности са надлежном ватрогасном 
организацијом. На водоводној мрежи се поставаљају хидранти који могу служити за 
гашење пожара и прање улица. Хидранти могу бити подземни или надземни и 
постављају се на растојању до 80,0m. Минималан притисак у водоводној мрежи не 
може бити мањи од 250kpa.  
Ако се гашење пожара врши ватрогасним возилима мора бити омогућен приступ 
возилима око објеката који се штите. Потребно је одредитити хидранте где се 
ватрогасно возило пуни водом. Забрањено је извођење физичке везе градске 
водоводне мреже са мрежама другог изворишта: хидрофори, бунари и пумпе.  
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Канализацију треба решавати по сепарационом систему. У канализацију за отпадне 
воде, не дозвољава  се увођење атмосферске воде. Минимални пречник канала за 
отпадне воде мора бити 200mm, под условом да има потребан капацитет.   
Рачунско пуњење канала треба узети 0.6 D, где је D унутрашњи пречник канала. 
Канале пројектовати тако да минималне брзине буду веће од 7 m/s. Тиме се спречава 
таложење у каналу.  
 
Не дозвољава се диспонирање отпадних вода преко септичких јама, т.ј. обавезно у 
густо насељеним местима треба изградити канализације. Само код усамљених  
објеката могу се урадити решења са септичким јамама. Септичке јаме треба да буду 
грађене према санитарним прописима, што важи и за њихово одржавање.  
 
У условима где постоји изграђена канализација за отпадне воде, власници објеката 
дужни су да објекте прикључе на канализацију. Канализациона мрежа треба да буде 
опремљена објектима према прописима. Шахтови се морају обавезно предвидети на 
сваком споју канала, на местима промене правца трасе и на местима промене нагиба 
нивелете. У правцима, шахтове не треба постављати на већем растојању  од 50m. 
Ревизиони силази треба да буду покривени округлим поклопцима. Код канала за 
отпадне воде на поклопцу треба да буде минимум отвора ради вентилације, како би се 
спречило уливање веће количине атмосферске воде које би оптерећивале канале и 
постројења за пречишћавање отпадних вода.   
 
Прикључење потрошача извршити преко шахтова и у колико је то неопходно, због 
удаљености прикључног шахта, изградити секундарни вод канализације за више 
потрошача. 
 
Вода из дренажа, сме се уводити у канализацију за отпадне воде само ако је 
максималан доток воде из дренаже веома мали и ако не постоји други начин где би се 
воде из дренаже испуштале (случајеви када не постоји канализација за атмосферске 
воде или какав поток).  
 
За одвођење атмосферских вода користи се канализација за те воде. У мањим 
насељима, посебно када су нагиби терена значајни и када је отицање воде ефикасно 
може се предвидети решење канализације по непотпуном сепарационом систему, т.ј. 
без канализације за атмосферске воде које се тако евакуишу риголама најкраћим 
путем.  
 
Минимални пречник канала за атмосферске воде не треба да буде испод 300mm. 
Рачунско пуњење узети 100%. Не треба дозволити веће брзине од 5 m/s. За уобичајне 
насељске  услове канализацију за атмосферске воде треба рачунати за кише 50% 
вероватноће јављања, а димензионирање извршити према рационалној методи.  
 
Сливници за увођење воде у канализацију постављају се на растојању до 50 m и на 
раскрсницама. У зависности од количине воде треба изабрати тип сливничке решетке. 
Сливник може бити прикључен на канализацију било преко рачве или на ревизиони 
силаз.  
 
Ако у води која се уводи у канализацију за атмосферске воде (паркинзи, фабрички круг, 
и сл.) има уља, нафте, бензина и сл., треба предвидети сепараторе да се они издвоје и 
посебно уклоне.  
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Да би се избегло уношење ризле и ситног камена у канализацију потребно је на свим 
канализационим поклопцима уградити сито (ЈУС МЈ6.226). 

Индустријске отпадне воде разних врста  могу бити уведене само у канализацију за 
отпадне воде. Ако је у питању нека већа индустрија може постојати и посебна 
канализација. У зависности од квалитета отпадне индустриске воде доноси се одлука 
да ли мора постојати  предтетмен пре увођења у канализацију. Само оне воде које 
нису загађене, као воде од хлађења, могу бити уведене у канализацију за атмосферске 
воде.  

Забрањено је грађење сталних или постављање привремених објеката по траси 
(објектима) водовода и канализације који би сметали функционисању и одржавању 
објеката водовода и канализације. 
 
Црпне станице на водоводу или канализацији треба да су лоциране тако да се могу 
оградити са минималном зоном санитарне заштите, како се предвиђа санитарним 
прописима. Ако се мора поступити другачије, онда то треба урадити у сагласности са 
надлежним санитарним органом.  

Зоне санитарне заштите на извориштима, око каптажних  објеката, око резервоара, 
црпних станица, постројења за производњу пијаће воде и постројења за третман 
отпадних вода предвиђају се према одговарајућим санитарним прописима. Постројења 
за третман отпадних вода морају бити изван насељених места на удаљености од 
најмање  1000m.  

Појас заштите око магистралних цевовода мора бити најмање 3m у слободном 
простору где није дозвољено сађење дрвеће. Забрањена је изградња објеката и 
сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. Власник 
непокретности које се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод и 
канализација) не може обављљати радове који би ометали примање комуналних 
услуга.  

За постављање водовода и канализације на терену изван граница урбаног подручја 
треба настојати да се траса постави поред путева ради боље приступачности  код 
одржавања. Изван путева треба настојати да се траса  постави по границама парцела. 
Положај трасе поред путева утврђује се у сагласности са предузећем које је надлежно 
за одржавање путева и у зависности од конкретне ситуације. Пројектовање и  
изградња објеката водовода и канализације, као грађевинских објеката, регулисано је 
са више техничких прописа које треба поштовати и код пројектовања и код изградње.  
 
2.7.2. Планирана енергетска инфраструктура 
 
Електроенергетска мрежа и постројења  
 
Насеље Мајданпек напаја се електричном енергијом из насеља Бор и Петровац на 
следећи начин: TS Бор 110/35 КV –Мајданпек 1, Вод 110КV, ALČ 3 X 150+25mm2  
            TS Бор 110/35 КV –Mајданпек 2, Вод 110КV, ALČ 3 X 150+25mm2 

                  TS 110/6KV- Mајданпек 3 – Петровац 110/35КV, ALČ 3 X 150+35mm2 

 

Водови 400 kV 
 
Вод 400КV Ђердап 1- Обреновац ( прелазни вод) 
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Bодови 110КV 
 
Вод 110КV, TS Бор 110/35КV- Mајданпек 1 
Вод 110КV, TS Бор 110/35КV- Majданпек 2 
Вод 110КV, TS 110/6KV –Mајданпек 3 –Петровац 
 
Електроенергетски  објекти 
 
Постојеће трафостанице 110/x kV се задржавају у постпуности и не планира се њихово 
проширење. Постојећи и плански капацитети ових трафостаница дати су у табели бр. 1 
 
Табела бр. 5  Постојеће трафостанице 110/х KV 
Ред.бр.        

 
Назив ТС 

Планирани капацитет 
(МВА) 

   
1 ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 1 1x20  
2 ТС 110/6 kV МАЈДАНПЕК 1 3x25+12,5 
3 ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 2 31,5+20 
4 ТС 110/6 kV  МАЈДАНПЕК 3 2x25 
 
Оцена постојећег стања 
 
Постојеће стање потрошње електричне енергије, мреже и објеката може се оценити 
задовољавајућим.У „близини“ насеља изграђене су термо и хидроелектране а које 
чине електроенергетски систем струје, у чијем саставу је и Мајданпек. 
 
Проблеми у снабдевању електричном енергијом 
Основна проблематика у снабдевању електричном енергијом огледа се у једностраном 
напајању појединих потрошача, где сваки квар на неком воду изискује дуже прекиде у 
снабдевању. Други проблеми су реконструкција постојеће мреже, изградња нове 
мреже и замена дотрајалих делова било на воду или објекту. 
Следећи су проблеми губици у дистрибуцији електричне енергије, као и неовлашћено 
коришћење електричне енергије. 
 
 
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
 
У наредном периоду доћи ће до благог пораста становништва. 
Са друге стране доћи ће до коришћења нових електричних уређаја, развоја мале 
привреде и туризма. 
На бази ових промена градиће се и електроенергетска мрежа и објекти. 
 
Улазни параметри за прогнозу електричне енергије и вршне снаге: 
 
                 2011              2022 
Број становника                   7.699              1.715 
Број домаћинства                   2.566                580 

Једновремена вршна снага /1стан. домаћинству                1КV               1KV 
Вршна снага на 10КV(град)                    5,5MW 
Број запослених у индустрији                        /                900 
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Мрежа 110 kV ће се  градити и експлоатисати  као затворена (петљаста) мрежа, осим 
дела мреже за напајање директних потрошача. Према тој концепцији свакој ТС 110/X 
kV у мрежи треба да буде обезбеђено двострано напајање. Пошто услова за 
инсталисање другог трансформатора у ТС МАЈДАНПЕК 1 нема, овај проблем може се 
ефикасно и релативно јефтино решити изградњом вода 35 kV ТС 35/10 kV ДЕБЕЛИ 
ЛУГ-ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 1. Дужина тог вода била би око 4,2км а пресек Ал-^е 
95мм2. Са овим водом обезбедило би се сигурно напајање дистрибутивним 
потрошачима напајаним из ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 1, као и онима везаним за ТС 
35/10kV Д. ЛУГ, односно ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 2. За прогнозирана оптерећења 
према Студији перспективног развоја електроенергетског система Мајданпека ово 
решење обезбеђује сигурност напајања свих потрошача везаних за ТС 110/35 kV 
МАЈДАНПЕК 1 и МАЈДАНПЕК 2 све до 2020. године. 
У ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 2 постојећа инсталисана снага од 31,5+20 МВА 
задовољава потребе за електричном енергијом до краја разматраног периода -2020. 
године.  
За напајање подручја МАЈДАНПЕК-а постојећи водови 110 kV задовољили би потребе 
у нормалном погону све до 2020. године. Из аспекта сигурности, за напајање овог 
подручја, критичан је случај нерасположивости вода 110kV БОР 2 - МАЈДАНПЕК 2 
(Ал/ч - 240 мм2), када се то подручје највећим делом напаја преко вода БОР 1-
МАЈДАНПЕК 1 (Ал/ч - 150 мм2) и мањим делом преко вода ПЕТРОВАЦ-(КУ^ЕВО)-
МАЈДАНПЕК 3.  
Овај проблем је могуће решити изградњом    110 kV вода  ХЕ ЂЕРДАП 2- МОСНА- 
МАЈДАНПЕК 2. 
Ради обезбеђења напајања директног потрошача фабрике феролегура у Дебелом 
Лугу, у склопу фабрике изградиће се трафостаница 110/10 kV снаге 40 МВА. Од ТС 
110/35 kV Мајднпек 2 до ТС 110/10 kV Мајданпек-Феролегуре изградиће се прикључни 
далековод 110 kV у дужини од 1,5 км. Траса ДВ 110 kV делимично ће користити трасу 
постојећег ДВ 35 kV ТС Кучево – ТС Дебели Луг на делу на коме се ДВ 35 kV измешта 
због изградње фабрике феролегура, а делом ће ићи преко неизграђеног подручја у 
близини ТС Мајднпек2.  
  
Мрежа 35 kV 
 
Све трафостанице 35/x kV се задржавају. Планира се  проширење ТС 35/10 kV 
МАЈДАНПЕК 1 и ТС 35/10 kV МАЈДАНПЕК 2 на истим локацијама у оквиру постојећих 
објеката према :. 
 
Постојеће трафостанице 35/х KV 
Ред.бр.Назив ТСПостојећи капацитет (МВА)Планирани капацитет 
(МВА) 
1ТС 35/10 kV МАЈДАНПЕК 14 + 8 
2ТС 35/10 kV МАЈДАНПЕК 22 x 8 
3ТС 35/10 kV ДЕБЕЛИ ЛУГ2 x 4 
4ТС 35/6 kV ФБЦ            2 x 12,5 
5ТС 35/6kV ПС Дебели Луг           2 x 2,5 
6ТС 35/6kV Дробљење РБМ2 x 16 
 
Испад  једног трансформатора у ТС МАЈДАНПЕК 1 може се надокнадити 
преоптерећењем другога и растерећењем преко мреже 10 KV на рачун ТС 
МАЈДАНПЕК 2, односно променом уклопне мреже 10 KV у граду. Њена 
инсталисанаснага се може повећавати до 2 х 8 МВА; 
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Испад јединог трансформатора (8 МВА) у ТС МАЈДАНПЕК 2, при повећаним 
оптерећењима може се такође поднети пребацивањем целог оптерећења ( 3,5 MW) 
на МАЈДАНПЕК 1, преко мреже 10 KV, уз преоптерећење њених трнсформатора испод 
20%. С обзиром на обим постројења у овој ТС и на чињеницу да ће она највећим 
делом да напаја градску клабовску мрежу, инсталисана снага у њој могла би да се по 
потреби повећавати и до 2 х 12,5 МВА. За прогнозирана оптерећења  према Студији 
перспективног развоја електроенергетског система Мајданпека (4,01 MW)  до 
2020.године неће бити потребе за инсталисаном снагом у овој ТС већом од 2 х 8 МВА. 
Уградња другог трансформатора од 8 МВА у ТС 35/10 kV МАЈДАНПЕК 2 се планира 
због задовољења  критеријума сигурности.  
Инсталисане снаге ТС 35/10 kV (МАЈДАНПЕК 1 и МАЈДАНПЕК 2) задовољиће потребе 
до 2020. године, како у нормалном погону, тако и при нерасположивости било ког  
трансформатора у њима.  
Инсталисана снага у ТС 35/10 KV ДЕБЕЛИ ЛУГ од  2 x 4 МВА, чије је актуелно вршно 
оптерећење око 1MW, а прогнозирано у 2020.години 1,75 MW, више је него довољна.  
У ТС Д.ЛУГ у постројењу 35 KV има једна слободна ћелија. У постројењу 10 KV су 4 
водне ћелије и све су искоришћене. С обзиром на актуелно и прогнозирано 
оптерећење ове ТС тај број водних ћелија 10 KV је довољан. 
Мрежа 35 kV планира се и гради, у принципу, као затворена, али се, по правилу 
екслоатише као отворена-радијална мрежа. Свакој ТС 35/10 kV треба  обезбедити и 
могућност двостраног напајања, било са два вода из исте ТС 110/35 kV, било са по 
једним водом из две различите ТС 110/35 kV. Планира се изградња вода 35 kV  од ТС 
35/10 kV ДЕБЕЛИ ЛУГ до ТС 110/35 kV МАЈДАНПЕК 1.   
Индустријске трафостанице 35/6 kV се задржавају са постојећим капацитетима. Не 
планира се никакаkVо проширење ових трафостаница. 
У мрежи 35 kV нема преоптерећења у нормалном погону и  у свим ТС 35/10 kV, при 
вршном једновременом оптерећењу добијају се  задовољавајући напони. Основни 
проблем је проблем сигурности напајања, пошто ниједна ТС 35/10 kV нема сигурно 
напајање. 
Проблем испада трансформатора 110/35 kV у ТС МАЈДАНПЕК 1 решиће се изградњом 
вода 35 kV МАЈДАНПЕК 1-ДЕБЕЛИ ЛУГ. Изградњом тог вода  сигурно напајање добија 
и ТС 35/10 kV Д. ЛУГ. 
 
Правила грађења за електроенергетску мрежу 
 
Основна правила за изградњу електроенергетске мреже и усклађивање са другим 
инфраструктурним системима произилази из њиховог односа у простору (локација 
укрштање и паралелни положај) као и примена важећих закона, техничких прописа и 
услова заштите животне средине. Каблове полагати, по могућности, у зеленим 
површинама поред јавних саобраћајница и пешачких стаза на удаљености мин. 1,0m 
од коловоза. Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,8m. Електроенергетску 
мрежу полагати најмање 1,0m од темеља објеката. 
 
Потребна површина за изградњу TS 10/0,4 kV       30÷40 m2 
 
Према Закону о енергетици (Сл.гласник РС 145/14) „Заштитни појас за надземне 
електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има 
ширину за напонски ниво 35 кV, 15 метара“, односно 7,5м обострано од хоризонталне 
пројекције далековода. А за вод 10кV: ширина коридора најмање 5,0м обострано од 
хоризонталне пројекције далековода. 
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Трафостанице 10/0.4kV  
 
Трафостанице  градити као МБТС,  алуминијумско стубну ТС или зидану.  Тачна 
локација као и карактеристике се могу одредити даљом планском и техничком 
документацијом у складу са потребама инвеститора и условима належног 
предузећа ЕДистибуције. 
 
Удаљеност  енергетског  транформатора  од  суседних  објеката  мора  износити 
најмање 3m; 

   ако  се  трафостаница  смешта  у  просторију  у  склопу  објекта,  просторија  мора 
испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника 
о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90); 

 код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је 
могуће  ближе  тежишту  оптерећења;  да  прикључни  водови  буду  што  краћи,  а 
расплет водова  што једноставнији; о могућности лаког прилаза ради монтаже и 
замене опреме; о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о 
присуству подземних и  надземних инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на 
животну средину. 

 
Полагање каблова 
 
Мрежу средњег и ниског напона треба реконструисати и градити на бетонским 
стубовима са одговарајућим пресеком проводника. 
Прикључци индивидуалних потрошача на нисконапонску мрежу по правилу се 
врше са кабловским снопомX00/0-A 4x18 mm2 

а по потреби и са кабловским 
водовима типа PP00/A илиХP00/Aодговарајућег пресека, зависно од снаге коју 
објекти ангажују. Прикључци  се  остварују  повезивањем  мерно-разводног  
ормана  (мро)  у  објекту  са водовима надзмне мреже ниског напона у свему 
према одредбама техничке препоруке TP 13, ЕДСрбије. 
 
За важније саобраћајнице предвиђена је израда јавне расвете по стубовима 
надземне мреже ниског напона угадњом економичних светлосних извора као што 
су натријумове или метал-халогене светиљке, које уз већу ефикасност ангажују 
мању снагу и потрошњу електричне енергије. 
Извођење  радова  се  врши  на  основу  теничке  документације  израђене  
сагласно техничким условима надлежне ЕД, уз примену важећих техничких 
прописа и техничких препорука електродистрибуције Србије. 
Код  укрштања,  приближавања,  паралелног  вођења,  стубови  надземне  мреже  
ниског напона могу се постављати уз саму ивицу коловоза саобраћајница или 
колских улаза. Дубина укопавања енергетских каблова не сме бити мања од 0,7m за 
каблове напона до10 kv, односно 1,1m за каблове 35 kv; 
 
Каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални 
размаци од других врста инсталација и то: 
 0.4 m од цеви водовода и канализације 
 0.5 m од телекомуникационих каблова 
 0.8 m од гасовода у насељу 
 1.2 m од гасовода ван насеља 

 
Ако се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже у заштитну 
цев, дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, или целом дужином код 



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
44 

паралелног вода при чему најмањи размак не може бити мањи од 0.3 m. 
Није  дозвољено  паралелно  вођење  електроенергетских  каблова  изнад  или  
испод гасовода и цеви водовода и канализације. 
Код  укрштања  енергетског  кабла  са  телекомуникационим  каблом,  енергетски 
кабл  се полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је мањи од 
30°, што ближе 90°. 
На прелаз преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у кабловску 
канализацију, односно у заштитне цеви, на дубини минимално 0.8 m, испод површине 
коловоза. Укрштање енергетског кабла са јавним путем изводи се механичким 
подбушивањем трупа пута управно на  осовину на дубини од 1,35-1,5m мерено од 
најниже коте коловоза   до највише коте прописане заштитне цеви у коју се кабл 
полаже. 
 

Извођење  надземних  водова 
 

 Изградња надземних нисконапонских водова изводи се према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова (Сл. лист 
СРЈ бр. 6/92); 

 Нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске 
стубове са размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади 
зграде; 

 Није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер; 
 вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити 

на изузетне  случајеве, ако се друга решења  не могу технички или економски 
оправдати (сматра се да  вод  прелази преко зграде  и кад je растојање  
хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде 
мање од 3m за водове до 20 kV, односно мање од 5м за водове напона већег од 
20 kV); 

 У  случају  постављања   водова   изнад   зграда   потребна   је  електрично   
појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се 
задржава већи број људи, потребна је и механички појачана изолација; 

 Није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних носача водова  
на стамбеним зградама; 

 Није  дозвољено  вођење  водова  преко  објеката  у  којима  се  налази  лако  
запаљив материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.); 

 На пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал 
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, a 
износи најмање 15,0m; 

 Одређивање  осталих  сигурних  удаљености  и  висина  од  објеката,  као  и  
укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама 
вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. 
лист СФРЈ бр. 65/88); и 

 
Услови прикључења водова на електроенергетску инфраструктуру 

 
 Прикључак служи за напајање само једног објекта. У случају да се преко једног 

огранка нисконапонске (НН) мреже напајају два или више објеката, овај огранак 
се третира као НН мрежа; 
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 За сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у 
случају двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу 
могу да се одобре два прикључка; 

 За извођење прикључка користи се СКС; 
 Прикључак се може извести и подземно у случају тзв. већег потрошача; 
 Прикључак  се  димензионише  и  изводи  у  зависности  од  очекиваног  

максималног једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења 
НН мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу; 

 Место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна 
конзола или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода); 

 Надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко 
крова објекта ако  због  мале  висине  објекта  или  неких  других  разлога  није  
прихватљиво  извођење прикључка преко зида објекта; и 

 Распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту 
прикључка изведеног  СКС-ом може да износи највише 30m. За веће распоне  
обавезна  је  уградња помоћног стуба. 

 
Топлификација  
 
На подручју плана постоји изграђен топлификациони систем са централним 
извориштем релативно високог технолошког нивоа. Засада, уколико се из разматрања 
изузму новији облици коришћења енергије /сунце, ветар/ или класични који у догледно 
време нису доступни /природни гас/ овај постојећи систем је доминантно опредељујући 
у развоју.  
Развој енергетског система, рачунајући и коришћење енергије као подједнако важан, 
вероватно и важнији, сегмент, се може одвијати на два нивоа: 
1.Пуна оптимализација изграђене топлификације, до максимално одрживих услова 
оптерећености изворишта и топловода, и 
2.Штедња енергије, односно смањење потрошње по јединици простора. 
Разматрајући први фактор, установљава се да је продукциона моћ постојеће топлане 
42,5 МW, што износи 143 % покривености садашњег конзума, чије су потребе већ дуже 
времена 29,5 МW. Ако се предпостави да је реално остварив и одржив ниво 
покривености од 80 %, значи да ово извориште може снабдевгати конзум од 53.12 МW. 
Уколико се узме песимистички критеријум, при коме у изворишту увек треба постојати 
погонска резерва, онда ће се рачунати  само две од три котловске јединице, тј. 
рачунаће се са 29 МW погонске спремности, односно са могућим конзумом од 36,25 
МW. То је 20% резерве у односу на данашњи ниво. 
Када је уштеда у питању, треба рачунати да ће у планском периоду то бити императив 
који ће се ближе дефинисати. 
Закључак је није потребно планирати никакво посебно централно, класично ново 
извориште топлотне енергије. Ново произведена топлотна енергија може настати само 
на засебним новим локацијама у оквиру  објеката, чија је основна намена друга, или на 
некој већ изграђеној локацији /објекту/ који може производити додатну топлоту поред 
оне за сопствене потребе. 
 
Гасифифкација 
 
Подручје општине Мајданпек није гасификовано. Према концепцији развоја 
гасификације на територији Републике Србије, планирано је снабдевање општина 
источне Србије природним гасом, које је тесно повезано са реализацијом гасовода 
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''Јужни ток'', односно снабдевањем из правца Бугарске (магистрални гасовод Софија-
Димитровград-Ниш).  
За снабдевања Мајданпека природним гасом постоји и друга варијанта, која је и 
вероватнија, а подразумева изградњу гасовода из правца Пожаревца (Острово-
Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Доњи Милановац). 
Уколико дође до реализације неких од поменутих токова гасификације неопходна је 
израда техничке и пројектне документације. 
Коридори инфраструктуре за гасификацију и дистрибутивни гасовод се морају тако 
трасирати да не угрожавају постојеће или планиране намене коришћења земљишта, 
да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, да се поштују прописи о 
геолошким особинама подземних и питких вода, на траси гасовода треба предвидети 
ППС – за одвајање поједних технолошких целина, а све у складу са одредбама 
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4,0bar (Сл. лист СРЈ, бр. 
20/92), Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни 
притисак до 4,0bar (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92).  
 
Прикључење Мајданпека на разводни гасовод и изградња дистрибутивне мреже ће се 
обавити у складу са техничким прописима и то:  
 
 код разводних гасовода у свему се придржавати Правилника о техничким 

условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих 
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и 
гасоводима за међународни транспорт (Сл. лист СФРЈ, бр. 26/1985.) 

 код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже у свему се 
придржавати Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4,0bar 
(Сл. лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника о техничким нормативима за кућни гасни 
прикључак за радни притисак до 4,0bar (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника за 
пројектовање и изградњу унутрашњих гасних инсталација (Сл. лист СРЈ, бр. 
20/92) и Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ, бр. 10/90, измене и допуне бр. 
52/90). 

 
Обновљиви извори енергије  
 
До изградње даљинског система, могућe је изградити сопствене топлотне изворе – 
котларнице у објектима како би се превазишао временски раскорак изградње објеката 
и даљинског система. 
Као гориво може се предвидети лож уље, течни нафтни гас, пелет и др.  
С обзиром на велике потенцијале ширег подручја Мајданпека у геотермалној енергији 
(како у погледу налазишта геотермалних вода у тријаским и кредним кречњацима јужно 
и северно од Мајданпека, тако нарочито у погледу налазишта геотермалне топлоте у 
различитим стенама из којих се енергија може користити са 300 метара дубине). 
Препоручује се примена обновљивих извора енергије преко стстема као што су 
топлотне пумпе вода-вода или земља-вода (шта је повољније и рационалније) и 
соларних система за припрему топле воде и као подршка код грејања зими и за 
хлађење лети. На овај начин би се смањиле потребе за конвенционалним изворима 
енергије. 
Објекте градити у складу са  Правилником о енергетској ефикасности зграда. 
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У планској и техничкој документацији у свему се придржавати услова и техничких 
правила издатих од стране надлежног комуналног предузећа. 
 

2.6.3. Планирана телекомуникациона мрежа и постројења 
 

Фиксна телефонија 

У складу са напред наведеним циљевима и развојем града планира се достизање 
броја од 8000 телефонских прикључака. Да би се то остварило потребно je извршити 
проширење постојећих телефонских централа. 
Планира се даљи развој ТТ мреже у складу са развојем града и порастом потреба у 
њему. 
Приступну мрежу градити уз максималну примену оптичких каблова и система преноса. 
Медијуме преноса, у свим саобраћајним равнима, представљаће оптички каблови и РР 
системи. Основни коридори ТТ мреже дати су на графичком прилогу. 
Дуж свих постојећих и планираних саобраћајница потребно je обезбедити коридоре за 
полагање телекомуникационих каблова. Ha делу трасе оптичких каблова која je 
заједничка са кабловима месне мреже, полагати полиетиленске цеви у исти ров како 
би се кроз њу могао накнадно провући оптички кабл. У деловима града са већом 
густином становања планирати оптичке каблове већих капацитета узимајући у обзир 
потребе великих корисника телекомуникационих услуга. 

Конфигурација и квалитет мреже мора бити такав да обезбеђује: 
- да се у најкраћем року удовољи молби претплатника за увођењем 

телефона, 
- да квалитет преноса одговара прописаним условима, 
- да трошкови грађење и одржавања буду што нижи. 

Да би се обезбедили ови услови мрежа мора бити пројектована у свему према 
важећим прописима из ове области. 
Обзиром да постојеће јавне телефонске говорнице не задовољавају у потпуности 
потребе грађана планира се њихово даље инсталирање које ће се реализовати према 
плановима овлаштених оператера у свим зонама генералног плана. 

Објекте аутоматских телефонских централа постављати према плановима надлежног 
телекомуникационог предузећа уз доказ о праву својине или коришћења земљишта 
односно објекта. 

Оптичке, коаксијалне и симетричне ТТ каблове односно ТТ канализације полагати у 
профилима саобраћајница на прописном међусобном растојању од осталих 
инсталација. Каблове полагати испод тротоарског простора и слободних површина a 
изузетно у коловозу - код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара. 
Ha прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују 
већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију. 
Планиране јавне телефонске говорнице постављати према плану надлежног 
телекомуникационог предузећа уз доказ о праву својине или коришћења земљишта 
односно објекта у или на који се постављају. 
 
Мобилна телефонија 

Сходно светским трендовима планира се интензиван развоја јавних радио система, a 
посебно мобилне телефоније. У овој области очекује се и увођење трећег оператора, 
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како би се конкуренцијом са постојећим постигли већи капацитети и бољи квалитет 
услуга, уз повољније услове за кориснике. 
Планира се потпуна покривеност Града мрежама мобилне телефоније. 
Објекте мобилне телефоније постављати према плановима надлежних оператера уз 
доказ о праву својине или коришћења земљишта односно објекта као и уз све 
неопходне сагласности надлежних установа и министарстава. 

 
Кабловски дистрибутивни систем 
 
Ha подручју Мајданпека  постоји систем надземних водова али не постоји развијен 
кабловски дистрибутивни ТВ систем . КДС систем развијати према плановима и 
техничким решењима овлаштених оператера у складу са законском регулативом која 
дефинише ову област. Изградња КДС треба да омогућава коришћење низа услуга као 
што су: брзи интернет, кабловска ТВ, телеметрија, телемедицина, видео на захтев. 
Планирана архитектура кабловског система треба да представља хибридну двосмерну 
мрежу са више хијерархијских нивоа. Трасе водова кабловске ТВ утврђивати 
плановима нижег реда и одобрењима за изградњу. 

Оптичке каблове КДС полагати кроз кабловску ТТ канализацију или слободно у 
земљани ров у складу са техничким прописима за ову врсту радова. Трасе каблова 
водити паралелно са регулационом линијом саобраћајница. Дозвољено je паралелно 
вођење као и укрштање са осталим комуналним инсталацијама на растојањима која 
захтевају технички прописи. Каблови се полажу испод тротоарског простора и 
слободних површина. Ha прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним 
местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз 
кабловску канализацију. 
 
Поштански саобраћај 

У граду постоји 1 објекат поште са 5 шалтера у којој се одвијају стандардне услуге 
поштанског саобраћаја. 
Нову организациону структуру поштанског саобраћаја прилагодити савременим 
тенденцијама развоја и таквим циљевима који би утицали на повећање ефикасности и 
ефективности система што би у крајњој линији довело и до квалитетнијег задовољења 
потреба корисника за поштанским услугама као и бољег остваривања циљева 
пословања овлаштених предузећа. 
Новом макро и микро организационом шемом планира се организовање рада поште 
према услугама: пакетске, писмоносне, платни промет, експрес услуге итд. Планира се 
и формирање специјализованих служби које ће се бавити транспортом и обезбеђењем 
ковца, увођењем КДС -a, отварање ПОСТ -ШОПА итд. 
Поред овога планира се покривање поштанском мрежом целокупне територије 
генералног плана, тако што ће no унапред дефинисаним стандардима, везано за број 
становника који би гравитирали ка будућој ЈПМ, вршила локација истих и тиме 
допринела бољој доступности поштанске услуге било које врсте. 
У циљу реализације овако замишљене стратегије развоја планира се ЈПМ у свим 
стамбеним зонама, зонама привређивања, услуга, зонама јавног интереса и 
образовања, здравства, дечје и социјалне заштите.управе и администрације, културе -
једном речју свуда тамо где се процени постојање реалне потребе и обостраног 
интереса. 
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Правила грађења телекомуникационе мреже 
 
Планирани телекомуникациони објекти и мрежа могу се градити под следећим 
условима: 
У склопу грађевинских објеката. За смештај телекомуникационе опреме треба 
обезбедити нето грађевинску површину  од приближно 15м2. Да приступ улазу у 
просторију буде обезбеђен за особље и службена кола са стране улице. Да просторија 
буде опремљена електричним инсталацијама, максималне снаге 15 KW. 
Као посебан објекат - за градњу објекта обезбедити парцелу површине 50м2 и да има 
приступни пут за особље и службена кола за довоз опреме. Објекте градити у свему 
према условима надлежне ТК секције. 
Подземни  телекомуникациони  водови  приступне  мреже  постављају  се  испод  
јавних површина  (тротоарски  простор,  слободне  површине,  зелене  површине,  
пешачке  стазе, паркинг  простор и изузетно саобраћајница) и испод грађевинских 
парцела уз сагласност власника-корисника. 
Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4m на дубини од 
0,8 до1,0m према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров. 
Телекомуникационе каблове постављати  у свим јавним саобраћајницама у 
тротоарском простору са обе стране улице. Потребна ширина простора зависи од 
броја цеви а ширина се креће од 50÷70 цм.  
 

Код  приближавања  и  укрштања  ТТ  каблова  са  осталим  инфраструктурним 
објектима потребно је остварити следеће минималне размаке: 

 са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m, 
 са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5m, 
 са електроенергетским каблом од 10kV код укрштања 0,5m, а код паралелног 

вођења1,0m, 
 од регулационе  линије 0,5m, 
 од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0, 8m. 
 при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 

0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30°, no 
могућству што ближе 90°, а ван насељених места најмање 45°. По правилу 
телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова; 

 уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим 
местима  се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не 
сме да буде мањи од 0,3m; 

 базне станице градити по техничким препорукама, важећим стандардима и 
условима надлежних институција, 

 непосредни  простор  око  антенског  стуба  оградити  (20-30m²)  и  спречити  
блиску изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или 
спречити сигнал). 

 укрштање   телекомуникационог   кабла   са   јавним   путем   изводи   се   
механичким подбушивањем трупа пута управно на осовину на дубини од 1,35-
1,5m мерено од најниже коте коловоза до највише коте прописане заштитне цеви 
у коју се кабл полаже 

 

Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског 
стуба, хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8m, а не мање од 0,3m уколико 
је телекомуникациони вод механички заштићен. 
Приликом  реконструкције и изградње  нове месне  телефонске мреже, код 
паралелног вођења и укрштања телефонских каблова са  другим инфраструктурним  



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
50 

објектима неопходно је у свему се придржавати важећих техничких прописа ЗЈ ПТТ 
и других услова која регулишу ову материју. 

 
2.6.4.  Зелене површине на земљишту друге јавне намене  

 - објекти пејзажне архитектуре  јавног коришћења -   
 
Основни принципи правилног озелењавања подручја плана 
 
Зелене површине планирати тако да буду у функцији простора у коме се налазе, како 
би се остварила задовољавајућа функционално-просторна организација насеља као 
целине. Систем зеленила, треба да прати организацију урбаног система са акцентом 
на спровођењу принципа повезаности и непрекидности. У том смислу, посебан значај 
имају дрвореди који  зелене површине града повезују у јединствен систем градског 
зеленила –„плућа града“. Основни циљеви озелењавања су следећи: 
- заштита градских и ванградских зелених површина у њиховим постојећим границама; 
- очување постојећег, квалитетног зеленила, било да се ради о целинама, деловима 

зелених површина или појединачним квалитетним стаблима; 
- увођење адекватних  категорија зеленила у складу са наменом површина, 

парцелацијом и инфраструктуром ; 
- умрежавање различитих типова зелених површина и њихова интеграција са 

изграђеним ткивом насеља ;    
- повезивање постојећих и нових зелених површина мрежом дрвореда у јединствен 

систем градског зеленила и његово повезивање са постојећим шумама и осталим 
ванградским зеленим површинама, како би се побољшао доток свежих ваздушних  
ванградских маса у град; 

- примена вертикалног озелењавања, посебно у улицама без дрвореда ; 
- подизање заштитног зеленила између зоне становања и  индустријских и 

производних комплекса; 
- прикупљање података о специфичностима одређене локације (ерозија, клизиште, 

висок ниво подземних вода итд.) како би се направио правилан избор биљног 
материјала;  

- неравномеран распоред зелених површина делимично уравнотежити кроз урбану 
обнову и пренамену простора; 

- на свим зеленим површинама јавног и ограниченог коришћења обезбедити приступ 
лицима са инвалидитетом; 

- уређење шумских комплекса и уређење парк-шума 
- "благу" реконструкцију  зелених површина вршити у интервалу од 8-10 година; 
 
Све категорије зелених површина дефинисане су према намени и режиму одржавања, 
међусобно су повезане. Овим планом предвиђа се максимално очување и 
унапређење зелених површина, подизање дрвореда и зелених трака у постојећем и 
планираном саобраћајном коридору. Планиране категорије зелених површина према 
режиму коришћења и намени површина у оквиру градског грађевинског подручја: 

 паркови, 
 скверови, 
 тргови,  
 линијско зеленило уз саобраћајнице - дрвореди уз колске саобраћајнице и 

пешачке улице,  
 уз обале реке Пек  
 специфично зеленило уз канале и потоке 
 парк-шуме 
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Правила за дрвореде и остале пратеће зелене површине дуж саобраћајница 
 

Ова категорија зеленила, игра најважнију улогу у повезивању свих осталих елемената  
пејзажне архитектуре у јединствен систем. Из тог разлога, основни услов при 
озелењавању града је да се искористе све могућности  за формирање истих. У 
улицама чија ширина и распоред траса подземних инсталација не дозвољавају 
формирање класичног дрвореда, користити остале видове линијског озелењавања и 
техничке мере заштите (садњу дрвореда само на сунчаној страни улице, садњу дрвећа 
у касетама, садњу садница из категорије ниског дрвећа, садњу шибља, вертикално 
озелењавање итд). 
 
 Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не 

угрожава безбедност саобраћаја.  
 Задржати постојеће дрвореде који се кроз реконструкцију могу допунити ; 
 Формирати нове дрвореде у свим улицама у којима попречни профили и трасе 

подземних и надземних инсталација то дозвољавају. 
 Власник земљишта које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да 

потребе реконструкције или изградње јавног пута, уклони засаде, дрвеће и ограде и 
тако обезбеди прегледност. 

 За дрвореде у склопу тротоара и паркинга, не користити високо дрвеће са снажним 
кореновим системом који подиже околне поплочане површине; 

 На потезима где није могуће формирање дрвореда применити остале облике 
линијског или пункталног озелењавања као и вертикално озелењавање ; 

 При пројектовању зелених површине дуж ванградских саобраћајница посебну 
пажњу посветити функција оптичког вођења. 

 За формирање дрвореда користити искључиво "школоване" дрворедне саднице 
високе преко 3,5 m, са правим деблом,  чистим од грана до висине од 2,5m и 
прсним пречником преко 10cm. 

 
Удаљености између садница дрвећа у дрвореду прилагодити изабраној врсти: 
-   5m  за ниско дрвеће 
-   5 до 7,5 m  за средњевисоко дрвеће 
-   7,5 -10m  за високо дрвеће 
 Обавезно усагласити места садње садница високог дрвећа са  положајем 

надземних објеката, трасама  подземних инсталација и ивицама коловоза, уз 
поштовање оптималних прописаних одстојања 

-   5,0m  од објекта 
-   1,5m  од водовода 
-   2,5m  од канализације 
-   1,5m  од електро и ПТТ инсталација 
-   2,0m  од топловода - 1,0m  од ивице коловоза градских улица, 
-   2,0m  од ивице коловоза саобраћајница са већим дозвољеним      брзинама    
 У случају подизања дрвореда у улицама у којим није могуће обезбедити оптимална 

растојања, садњу извршити уз примену одговарајућих мера техничке заштите; 
 У дрвеће у скопу паркинга (без пратеће зелане површине) обавезно садити у 

задњој трећини паркинг места. У изузетним ситуацијама толерише се и садња на 
средини; 

 Око садница на тротоарима и паркинзима предвидети хоризонталну и вертикалну 
заштиту. 
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Правила за зелене површине на парцелама административних и других јавних објеката 
 

 Избором врста, начином обраде и колористичким ефектима нагласити 
репрезентативност објеката, 

 Главне прилазе, просторе око споменика, водених површина и фонтана, решавати 
партерним зеленилом, са најдекоративнијим врстама из категорије ниског и 
полеглог шибља, ружа, перена и сезонског цвећа. 

 У склопу ових зелених површина формирати специфичне амбијенталне целине са 
пратећим мобилијаром; 

 Избором врста, начином обраде и колористичким ефектима нагласити 
репрезентативност објеката; 

 Главне прилазе, просторе око споменика, водених површина и фонтана, решавати 
партерним зеленилом, са најдекоративнијим врстама из категорије ниског и 
полеглог шибља, ружа, перена и сезонског цвећа. 

 Ако има простора, формирати мање амбијенталне просторе за краћи одмор. 
 
Правила за зелене површине на парцелама дечије установе, основних школа и  других 

простора за боравак деце 
 

 Добром организацијом простора формирати целине за миран одмор, игру, спортске 
и остале активности а према потребама конкретне установе;  

 Због штетног утицаја озонских рупа обавезно обезбедити потребну засену на 
просторима предвиђеним за игру деце ; 

 Просторе намењене деци до седам година обрадити еластичним засторима и 
опремити атестираним реквизитима,  који морају бити атрактивни и једноставни за 
одржавање; 

 Не користити изразито алергене врсте, биљке са трновима и отровним плодовима,  
као и оне које у периоду опадања плодова  много прљају простор (дуд нпр.); 

 Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха. 
 
Правила за зелене површине на парцелама здравствених и социјалних установа 
 

 Посебну пажњу посветити избору врста и организацији простора у циљу стварања 
сто повољнијих санитарно-хигијенских услова; 

 Формирати  пријатне амбијенталне просторе пријатне за пасиван одмор корисника; 
 Користити ведре колорите у циљу изазивања пријатних емоција код болесника; 
 Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха; 
 Обезбедити приступ лицима са инвалидитетом.  
 
Правила за површине на комплексу спорта и рекреације 
 

 Не користити изразито алергене врсте,  врсте са крупним плодовима и оне које у 
периоду опадања лишћа и плодова  много прљају простор ; 

 Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха; 
 У зависности од расположивих слободних површина, предвидети  што више 

заштитне масиве; 
 
Правила за уређене површине гробља 
 

 Како заузимају знатне површине, важан су елеменат у укупном систему зелених 
површина насеља потребно је побољшати изглед постојећег гробаља, а уређење и 
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озелењавање треба да одражавају поштовање према основној намени.Како је 
планира конзервирање гробља у ширем центру насеља знатан факотор је 
повећање ободног зеленила врстама које луче фитонциде и побољшавају 
биолошку вредност ваздуха; 

 
Правила за уређене заштитне појасеве 
 
Ове површине припадају еколошком функционалном подсистему и њихова главна 
функција је смањење неповољних услова макросредине. Због комплексности и значаја 
за насеља, а са циљем стварања система заштитног зеленила неопходан је тимски 
рад стручњака из различитих области. Подизањем заштитног зеленила елиминисати 
или умањити неповољне утицаје ветрова и загађења и обезбедити везивање 
нестабилног земљишта на косинама и клизиштима. 
 
Правила за пешачке површине 
 

Применити углавном дрвореде и партерно зеленило које треба да усмери кретање 
пешака. Користити воду –фонтане, чесме, базене, као обавезан елеменат уређења, 
зато што стварају посебне визуелне ефекте и повољне микроклиматске услове. 
 
 
2.7. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
2.7.1.  Заштита животне средине  
 
Заштита и унапређење животне средине на планском подручју ће се постићи кроз 
побољшање њеног квалитета укупно, као и појединих њених елемената: ваздуха, воде, 
земљишта и живог света. Овај развојни циљ оствариће се спровођењем низа мера 
различитог карактера: 
 

 • правно - нормативних мера: доношење општих нормативно - правних аката СО о 
заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите и поступака и 
активности, критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у случају 
непоштовања законске регулативе из области заштите животне средине; израда 
катастра загађивача и стално ажурирање од стране надлежних органа, при чему је 
нарочито важно успостављање мерних пунктова загађивања и услова праћења 
загађивања; забрана и ограничавање градње објеката који су потенцијални загађивачи;  

• техничко - технолошких мера: прилагођавање технолошких и производних 
процеса у постојећим и планираним привредним објектима захтевима и условима 
заштите од загађивања животне средине; уградња, контрола употребе и одржавања 
инсталација и уређаја за пречишћавање загађених отпадних гасова и вода;  

• просторно - планских мера: правилан избор локације (нарочито производних и 
непроизводних објеката) уз поштовање мезо и микролокационих карактеристика 
простора; дефинисање и проглашавање санитарних заштитних зона око привредних 
објеката, фреквентних саобраћајница и каптажа за потребе водоснабдевања 
становништва, при чему ширина санитарних зона зависи од степена загађења; овде се 
посебно наглашава израда елабората процена утицаја и елабората стратешке процене 
утицаја којима ће се оцењивати планска и пројектна решења у односу на захтеве 
животне средине, у складу са законском регулативом.  
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• економских мера: прибављање материјалних средстава потребних за 
остваривање циљева заштите и унапређења животне средине кроз мере фискалне 
политике, издвајање доприноса из цене производа и услуга, накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, као и финансирање из новчаних накнада и казни за 
емитовање штетних продуката преко МДК у животну средину. 
 
Спровођење ових и других мера утицаће на смањење ризика од загађивања и 
деградације животне средине, као и на подизање постојећег квалитета животне 
средине.  
 

-Услови и мере заштите ваздуха 
 

С обзиром да планско подручје и његову околину карактеришу веће групације 
привредних објеката који могу допринети нарушавању основних вредности квалитета 
ваздуха, побољшање његовог квалитета оствариће се спровођењем следећих мера, а 
у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13): 
  
 смањење емисија загађујућих материја из постојећих извора загађивања, 

прописивањем и строгом контролом граничних вредности имисија загађујућих 
материја из стационарних и покретних извора загађивања, на основу утврђених 
европских и националних стандарда и то: имплементацијом савремених мера заштите у 
оквиру индустријских постројења, првенствено постављањем филтера; применом еколошки 
повољнијих технологија и система за пречишћавање ваздуха у индустрији, у циљу 
задовољења граничних вредности емисије; смањењем емисије угљенмоноксида (СО) у зони 
државних путева; затварањем и санацијом постојећих сметлишта; 

 систематски мониторинг квалитета ваздуха: контролом квалитета ваздуха на више 
мерних места, са акцентом на критичне и карактеристичне тачке, у складу са 
Европском директивом о процени и управљању квалитетом амбијенталног ваздуха 
(96/62/ЕС); праћење у оквиру државне мреже мерних станица за мерење 
регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у 
ваздуху и аероседиментима, у складу са међународним обавезама, Законом о 
заштити ваздуха и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха. 

 
У оперативном смислу:  

 свако постројење мора да се пројектује, гради, опрема и одржава тако да не 
испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности 
емисије (ГВЕ); 

 уколико дође до квара уређаја (постројења) или промене технолошког процеса, 
због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, оператер је 
дужан да квар или поремећај отклони, односно да обустави технолошки процес, 
како би се емисија свела на дозвољене границе у најкраћем могућем року; 

 у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у 
ваздуху оператер је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да 
предузме техничко-технолошке мере или обустави технолошки процес, како би 
се концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности; 

 унапређењем саобраћајне мреже (модернизација локалних саобраћајница и 
обезбеђивање потребних профила - проширивање и асфалтирање улица, и 
изналажење и реализација архитектонских, грађевинских и хортикултурних 
решења – успостављање зелених појасева између саобраћајница и околних 
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објеката где год је то могуће) и редовним прањем улица током летњих месеци 
смањиће се запрашеност улица и загађеност ваздуха; 

 успостављањем редовне контроле мерења, тј. мониторинга (једном у току 
године) основних загађујућих материја из постојећих и планираних 
стационарних привредних објеката, према одредбама Правилника о граничним 
вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање 
мерних места и евиденцији података („Сл. гласник РС“, бр. 54/92, 30/99 и 
19/2006); 

 уградњом система за пречишћавање ваздуха високог нивоа пречишћавања  у 
свим новопланираним производним погонима ради контролисане емисије 
аерополутаната; 

 контролисањем претакања нафте и нафтних деривата на комплексима станица 
за напајање горивом на планском подручју, ради одржавања прописаних нивоа 
емисије органски испарљивих једињења; 

 уколико дође до реализације гасоводног система у овом делу Србије, 
прикључењем постојећих и планираних објеката на трасу планираног разводног 
гасовода, односно стварање техничких могућности за прелазак на овај 
еколошки прихватљив енергент, чиме би се елиминисала могућност отварања 
локалних котларница на чврсто гориво, мазут и остале енергенте неповољне са 
аспекта квалитета ваздуха. 

 
 

- Услови и мере заштите вода и заштите од вода 
 
У циљу заштите вода неопходно је спровести превентивне и санационе мере ради 
очувања квалитета површинских и подземних вода, како на предметном подручју, тако 
и у ближем окружењу. У том смислу спроводиће се следеће мере: 
  

 Одржавање водотокова у прописаној категорији квалитета 
 Успостављање и спровођење мера санитарне заштите постојећих и планираних 

водоизворишта 
 доследна примена Европске директиве о водама (2000/60/ЕС) и Закона о 

водама, у домену: утврђивања и координације мера за површинексе и подземне 
воде које припадају истом еколошком, хидролошком и хидрогеолошком сливу; 
спречавање или смањење утицаја хазарда са изненадним загађивањем вода; 
дефинисања општих правила за контролу загађивања и акумулирања количине 
воде у циљу одржања еколошке одрживости слива; мониторинг спровођења 
мера заштите и укључивање јавности у процес управљања речним сливовима; 

 строга контрола постојећих извора загађивања из индустрије, идентификација и 
уклањање извора загађивања река; контрола квалитета отпадних вода и 
праћење хаваријских загађења из индустрије; успостављање система 
пречишћавања отпадних вода до нивоа који одговара ГВИ; успостављање 
система интегралног управљања отпадом на територији Плана; спречавање 
одрањања и спирања смећа у речне токове са постојећих сметлишта; 
контролисана употреба агрохемијских средстава у пољопривреди; 

 ригорознији критеријуми за пречишћавање отпадних вода у ППОВ, са 
продуженом биоаерацијом и додатним уклањањем фосфора и натријума, 
нарочито мањих водотока низводно од насеља на притокама Дунава; 

 уклањање постојећих дивљих депонија конумалног отпада; 
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 систематски мониторинг квалитета вода: редовно праћење вредности 
показатеља квалитета вода и праћење састава отпадних вода пре испуштања у 
реципијент; 

 све технолошке отпадне воде настале у појединачним објектима, погонима и 
технологијама, пре упуштања у колектор- реципијент, морају бити третиране до 
захтеваног нивоа сагласно законским прописима, у системима за предтретмане, 
према специфичним захтевима примењене технологије; 

 атмосферске воде са чистих површина (кров, надстрешница итд.) могу се без 
пречишћавања упуштати у зелене површине парцеле, уколико није предвиђена 
изградња кишне канализације, или их користити као техничку воду; 

 ради заштите квалитета водотока, забрањено је испуштање са обале или са 
пловних објеката загађујућих супстанци које потичу од било ког уређаја. 

 
- Услови и мере заштите земљишта 
 

Заштита земљишта ће се постићи спровођењем следећих мера:  
 
 систематски мониторинг квалитета земљишта: праћење концентрације  тешких 

метала и азота у земљишту; 
 спречавање даље контаминације земљишта, спровођење техничке и биолошке 

рекултивације деградираних површина у површинским пољим  аексплоатације 
руде, локалним сметлиштима и депонијама; 

 очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем 
техничких и биолошких радова и мера заштите на евидентираним ерозионим 
теренима; 

 одвијање површинске експлоатације у границама валоризованих еколошких 
зона и границама одобрених истражних права, без отварања нових површина 
којима би се могао угрозити постојећи земљишни фонд;  

 спречавање загађења токсичним материјама које се користе у пољопривреди: 
лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива; 

 ограничавање коришћења и фрагментације квалитетног пољопривредног 
земљишта за непољопривредне намене, пре свега заштитом од трајног губитка 
изградњом објеката и инфраструктуре; 

 предузимање мера за смањење ризика од загађивања земљишта приликом 
складиштења, превоза, претакања нафтних деривата и опасних материја; 

 обавезно је управљање комуналним отпадом у складу са Планом управљања 
отпадом и локалним нормативним актима, а управљање амбалажним , опасним 
и осталим врстама отпада конкретног технолошког поступка у складу са 
важећом законском регулативом; 

 дефинисање превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака 
санације земљишта у случају хаваријског изливања опасних материја у околину. 

 
 

-    Услови и мере заштите од буке и вибрација 
 

Повећан ниво буке јавља се углавном из правца рударско-индустријско-производне 
зоне. Због смањења загађивања буком обавезно је спровести мере техничке и 
биолошке заштите од буке, у складу са условима за тихе зоне и остале акустичне зоне, 
а у поступку техничког прегледа мора се утврдити испуњеност услова и мера заштите 
од буке односно звучне заштите. 
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При урбанистичком планирању предметног простора потребно је, где год је могуће, 
предвидети реконструкцију улица, изградњу тротоара и појаса зеленила, а кроз 
правила грађења привредних објеката дати правила изградње и оријентације у односу 
на изворе буке. Због смањења загађивања буком могуће је спровести следећу заштиту:  
 

 на самом извору буке: техничко - технолошким решењима на уређајима који 
производе буку, као и учесталом строгом техничком контролом рада моторних 
возила и применом важећих прописа;  

 на месту пријема звука: ефикасним архитектонским и грађевинским решењима 
(правилном локацијом извора буке, добрим избором грађевинских материјала 
слабе звучне проводљивости као и оних који имају повећану апсорпцију звука; 
при пројектовању објеката спровести одређивање правилног распореда 
просторија, као и увођење боље звучне изолације при пројектовању и градњи 
стамбених објеката).  

 
Емитовање буке из постојећих и планираних привредних објеката не сме прекорачити 
законске норме дефинисане „Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини“ („Сл. гласник РС“, бр. 75/10). Такође, Правилима уређења овог 
Плана дефинисана је заузетост сваке парцеле под зеленим површинама, што такође 
доприноси смањивању евентуално негативних утицаја повишеног нивоа буке у 
животној средини. Посебно се истиче обавеза формирања зеленог заштитног појаса 
дуж границе комплекса привредних објеката (од листопадних врста дрвећа, високе 
крошње) и дуж саобраћајница унутар парцела привредних објеката. 
 
На основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Службени гласник РС“, бр. 75/10) прописане су граничне вредности тј. 
допуштени нивои буке по зонама намене на отвореном и у затвореном простору, при 
чему су граничне вредности за дан и вече исте. Граничне вредности се односе на 
укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији. 
 
Табела бр. 6.: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 
 
Зона 

 
Намена простора 

Ниво буке у dB (A) 
за дан и вече за ноћ 

 
 
1. 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

 
 
50 

 
 
40 

 
2. 

Туристичка подручја, кампови и школске зоне  
50 

 
45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 
 
4. 

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 
подручја и дечја игралишта 

 
60 

 
50 

 
 
 
5. 

Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са становима, 
зона дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

 
 
 
65 

 
 
 
55 

6. Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не 
сме прелазити граничну 
вредност у зони са којом се 
граничи 

* Граничне вредности дате у табели  односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке 
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Табела бр 7: Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама 
 
Зона 

 
Намена просторија 

Ниво буке у dB (A) 
за дан и вече за ноћ 

 
1. 

Боравишне просторије (спаваћа и дневна соба) у 
стамбеној згради при затвореним прозорима. 

 
35 

 
30 

 
2. 
2.1. 

У јавним и другим објектима, при 
затвореним прозорима: 
Болнице, клинике, домови здравља и слично, и у 
њима: 

  

 - болесничке собе 35 30 
 - ординације 40 40 
 
 

-операциони блок без медицинских уређаја и 
опреме 

 
35 

 
35 

 
2.2. 

Просторије у објектима за одмор деце и ученика, 
спаваће собе домова за боравак старих лица и 
пензионера 

 
 
35 

 
 
30 

 
 
2.3. 

Просторије за васпитно-образовни рад (учионице, 
слушаонице, кабинети и сл.), биоскопске дворане 
и читаонице у библиотекама 

 
 
40 

 
 
40 

2.4. Позоришне и концертне двиране 30 30 
2.5. Хотелске собе 35 30 

* Граничне вредности дате у табели односе се на меродавни ниво буке. 

 
 
Мере које је неопходно предузимати у циљу заштите од прекомерног нивоа буке су: 
 
1. Успоставити мониторинг мрежу ради праћења нивоа буке у зонама где се постоје: 
- минирања на површинским коповима, 
- прерађивачки и индустријски погона, 
- енергетскии објекти, 
- на границама ових зона са насељеним местима 
- у насељима која се граниче са наведеним зонама 
 
2.  Уколико се на основу резултата мерења покаже као неопходност потребно је  
пројектовати заштитне конструкције (баријере) и/или заштитно зеленило на местима 
која су најугроженија буком. 
 
Нарочито се наглашава да је, с обзиром на близину подручја експлоатације руде, 
посебно изражен проблем вибрација и буке који се јављају приликом минирања, те се 
мора настојати да се минирање избегне кад год је могуће применити неки други 
технолошки поступак за експлоатацију руде.  
 

- Услови за одлагање и третман отпада 
 
За сакупљање отпадака на предметном подручју препоручује се постављање судова – 
контејнера, запремине 1,1 m³. Контејнере за сепаратно одлагање отпада („рециклажна 
острва“) поставити дуж примарних и секундарних градских саобраћајница, у зони 
привредних објеката, при чему ће њихов распоред бити ближе дефинисан Локалним 
планом управљања отпадом. Контејнере за новопланиране објекте лоцирати у склопу 
дела парцеле према јавној површини саобраћајнице. Локације нових судова за смеће 
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уз новопланиране објекте утврдити на основу санитарно-хигијенских прописа, и 
заштитити их од атмосферских падавина и ветра, тако што ће бити смештени у 
нишама ограђеним зеленилом. На слободним зеленим површинама за сакупљање 
отпадака предвидети корпе (бетонске, или од неког другог материјала: пластика, жица, 
бронза).  
 
У случају генерисања опасних и штетних отпадних материја, забрањује се да се исте 
одлажу у посуде и контејнере за одлагање комуналног и осталог инертног отпада. 
Складиштење опасног отпада организовати у оквиру радних површина постојећих и 
новопланираних привредних објеката (у посебним магацинским просторима, 
изолованим од радног особља, у херметички затвореним бурадима), а њихов даљи 
транспорт ће вршити искључиво правна и физичка лица овлашћена за поступање са 
овим врстом отпада (у складу са одредбама Правилника о начину поступања са 
отпацима који имају својство опасних материја (“Сл. гласник РС“, бр. 12/95)). 
 
Грађевински отпад који може да настане приликом реализације инфраструктурних 
инсталација, саобраћајница и осталих објеката, обавезно је уредно прикупити на 
локацији, разврстати и класирати по карактеру и пореклу, до момента преузимања од 
стране Јавног комуналног предузећа.  
 
Планирана евакуација отпада са територије Општине вршиће се на планирану 
регионалну депонију "Халово", као и изградњом рециклажних дворишта, зелених 
острва за прикупљање отпада или укључивањем насеља у мобилни систем 
прикупљања отпада (у оквиру НП - у зони са режимом III степена заштите) и трансфер 
станицама (на осталом делу подручја Просторног плана). 
 
 - Заштита природних  добара и вредности 
 

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, 
економских и друштверних развојних планова, програма, пројеката и основа са 
одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем 
природних екосистема и природне равнотеже.  
У складу са Условима Завода за заштиту природе Србије бр. 020-2236/13 од 
06.11.2013.године кроз ПГР:  
1. утврдити намену површина (грађевинско земљиште, саобраћајнице, површине под 

зеленилом и сл.)  
2. утврдити постојеће стање грађевинског фонда и комуналне инфраструктуре, 

предвидети оцговарајућа решења за санацију (реконструкција, адаптација, 
ревитализација и тел.)  

3. утврдити капацитете новопланираних објеката у односу на капацитете постојеће 
инфраструктуре (пре свега саобраћајне, комуналне, енергетске и др.)  

4. утврдити смернице за градњу и архитектонско обликовање простора, поштовање 
урбанистичких и грађевинских параметара (минималну величину катастарских 
парцела предвиђених за изградњу, грађевинску линију, одстојање између објеката, 
максимални степен изграђености, висину и спољни изглед објеката, ширину улица, 
тротоара итд.)  

5. дефинисати услове за легализаџију бесправно подигнутих објеката у складу са 
Правилником о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског 
земљи шта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката 
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("Службени гласник РС", бр. 26/2011).' Објекти кој и се легализују морају испунити 
минимум прописаних урбанистичких услова  

6. предвидети потпуно инфраструктурно опремање - обезбедити прикључак свих 
објеката на водоводну мрежу. Непропусне септичке јаме треба да буду прописане 
као стандард за све објекте  

7. планирати довољан број паркинг места, како би се избегло паркирање на 
тротоарима, зеленим површинама, или на коловозу  

8. планирати несметано кретање лица са посебним потребама па свим пешачким 
стазама и пролазима  

9. утврдити забрану постављања привремених објеката као што су киосци, металне 
гараже и сл. на јавним зеленим површинама;  

10. утврдити обавезу постављања филтера у објектима у кој има се врши термичка 
обрада хране (ресторани, печењаре, пицерије, пржионице кафе, итд.) ради 
елиминације непожељних мириса  

11. обезбедити несметано прикупљање атмосферских вода са свих саобраћајних 
површина и љихово контролисано одвођење у колектор кишне канализације  

12. димензионисати коловозну конструкцију саобраћајница, у односу на важеће 
прописе и очекивано саобраliајно оптерећење. Саобраћајнице осветлити тако да се 
омогући безбедан, сигуран и брз ток саобраћаја у вечерњим часовима  

13. предвидети изградњу бицнклистичких и пешачких стаза, посебно због стварања 
услова за безбедније и брже одвијање саобраћаја, али и због формираља зелених 
појасева између наведених стаза и улица  

14. предвидети проширење мреже јавне расвете и побољшање постојеће  
15. предвидети грејање објеката уз употребу енергената којима се неће погоршати 

постојећи квалитет ваздуха  
16. стимулисати енергетски ефикасну градњу  
17. обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног 

депоновања отпада и формираља дивљих депонија. Предвидети постављање 
специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама  

18. решити проблем постојећих и могућих дивљих депонија, комуналног или 
грађевинског отпада и предвидети њихову санацију  

19. Утврдити обавезу очуваља и подизања засада високе вегетације, као и формирања 
уређених зелених површииа  
- дуж саобраћајница - подизање засада високе вегетације (дрвореда), уз могућност 
формирања линеарних ивичних травњака. Садни материјал треба да чине врсте 
које су биолошки постојане, естетски прихватљиве и припагођене ОКОЛНОМ 
простору и његовој намени 
- око дечијих играли шта и паркинг простора (растерским озелењавањем озеленити 
отворене паркинг површине)  
- сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације  
- при озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте. Њихово 
спонтано ширење, не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава 
и трошкове одржавања зелених површина. Избећи врсте које су детерминисане као 
алергене (тополе и сл.) 

20. дефинисати однос према природним елементима (појединачна стабла, групе 
стабала или делови шума и сл.) простора - посебно изузети из грађевинских 
површина комплексе шума које имају заштитну, туристичку, рекреативну и 
еколошку функцију  

21. изградњу нових објеката (стамбених, пословних, услужних н др.) условити 
адекватним озелењавањем локације  
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22. Предвидети рекултивацију и ревитализацију свих површина Рудника бакра 
Мајданпек које више нису активне  

23. подићи заштитне појасеве зеленила у контактним зонама површинског копа и 
насеља као и на свим другим локацијама где се очекује загађегье животне средине  

24. у највећој могућој мери очувати остатке шуми сличних станишта и шумарке 
аутохтоних врста, групе стабала, појединачна стабла и рубна станишта (живице, 
међе, баwтенске колоније)  

25. мерама санације обухватити земљиште, водотоке, ниску и високу вегетацију, и 
другу постојећу заштитно зеленило, постојеће производне и друге објекте, 
складишне и друге манипулативне површине, саобраћајнице и другу 
инфраструктуру  

26. предвидети изградњу комплетне инфраструктуре која је везана за евакуацију и 
пречишћавање индустријских отпадних и фекалних вода, дефинисати капацитете 
ове инфраструктуре и резервисати простор неопходан за њихову изградњу;  

27. предвидети уградњу филтера за пречишћавање свих отпадних гасова, како за 
постојеће загађиваче ваздуха, тако и за нове потенцијалне загађиваче;  

28. изградити противпожарне саобраћајнице и пратеће противпожарне инфраструктуре  
29. увести обавезу да се све секундарне сировине сакупљају у засебним судовима и да 

се упућују на рециклажу  
30. размотрити могућност ограђивања целог комплекса индустријске зоне и 

постављања контролних улазио-излазних пунктова, а у циљу спречавања уласка 
неовлашћених лица  

31. у оквиру индустријске зоне и по њеном ободу, на улазно-излазним пунктовима, на 
улазима у појединачне комппексе, на паркинзима и другим местима, предвидети 
формирање јавне расвете  

32. при изради ппанова акта применити таква решења која ће омогућити брзу и 
ефикасну интервенцију у случају било ког акцидента (пожар, испуштање опасних и 
штетних материја итд.).  

 
Одмах прекинути радове и обавестити Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла или организацију за 
заштиту споменика културе о пронађеним археолошим налазиштима или предметима. 
 

 Услови за уређење и заштиту културних добара3 
 
Опште мере и смернице за културна добра 

-на културним добрима не може се вршити раскопавање, рушење, поправљање или 
било какви радови који могу да наруше својства културног добра без претходно 
утврђених посебних услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности на техничку документацију. 

-ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко 
налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика 
културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува 
на месту и положају на коме је откривен. 

 

                                                 
3
 На основу Акта о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и 

добара која уживају предходу заштиту од значаја за План генералне регулације насеља Мајданпек (бр. 1247/2, од дана 
22.10.2013.) урађеног од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш.  
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Утврђена непокретна културна добра 
 
Комплекс бакарница са старом топионицом, на 5км од Мајданпека према Дебелом 
лугу, из 1852.год.; Налази се на кп.бр. 620/8, 1410, 1454, 1455, и 1456 КО Мајданпек. 
Бакарница је почела са радом 1852.године а радила је до 1857. године када је 
престала са радом да би затим 1859.године почела стална експлоатација руде на 
овом терену.  
Мере заштите: Носилац права, обавеза и одговорности у погледу коришћења, 
управљања и располагања културним добром – спомеником културе, нема права 
да користи и употребњава културно добро у сврхе које нису у складу са нјеговом 
природом, наменом и значајем, нити да руши, преправња, презиђује или врши било 
какве радове које могу довести до оштећења културног добра или нарушити његова 
својства. 
 

Евидентирана непокретна културна добра: 
 
Црква Светих апостола Петра и Павла  
Црква је саграђена 1857.године. Сликар Урош Кнежевић израдио је у «швајцарском 
стилу» под утицајем западноевропске архитектуре тог времена. 
Правоугаони простор наоса ззавршава се пространом полукружном апсидом.  
Целом ширином наоса формирана је галерија са које се приступа кули звоника. 
Звоник се уздиже над западним зидом. Основу конструкције чине масивна храстова 
грађа са испуном од опеке. Конструкција је видљива на фасади док је унутрашњост 
малтерисана. 
Мере заштите културно-историјског наслеђа, осим оријентације на евидентиране и 
заштићене објекте, морају да обезбеде услове за заштиту културно-историјског 
наслеђа које ће тек бити предмет истраживања, а обухватају: 
 заштиту кроз документацију која подразумева детаљно истраживање терена (до 

сада само делимично спроведено), валоризацију и ревалоризацију и израду 
предлога за заштиту); 

 техничку заштиту која треба да продужи век трајања градитељском наслеђу, 
односно да обезбеди његову егзистенцију; 

 укључивање заштићених објеката у свакодневни живот насеља кроз 
избалансиран осећај за свакодневне савремене потребе као што су: трговина, 
угоститељство, туризам, рекреација... 

 
Претходно наведена културна добра, објекти и просторно-историјска односно 
амбијентална целина, имају своја одређена просторна својства, али се ни у ком 
случају не требају посматрати просторно изоловано у односу на предстојећа 
просторна решења, већ је неопходно тежити ка њиховом органском повезивању у 
склопу целине како би се сачувао и афирмисао њихов просторни значај. 
 
За сва будућа просторна решења унутар границе заштите неопходно је прибавити 
услове и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе. Ово важи 
како за нова урбанистичка, тако и за нова архитектонска решења, адаптације 
одређених објеката или њихове заштићене околине. 
 
За горе наведене објете и локалитете  се  према овој студији предвиђају законим 
утврђене мере техничке заштите-реконструкција, рестаурација, ревитализација или 
заштита кроз документацију. Посебна пажња се посвећује очувању постојећих и 
равитализацији угрожених објеката.  
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Мере заштите евидентираних објеката 
 
На основу Акта о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама 
заштите културних добара и добара која уживају предходу заштиту од значаја за 
План генералне регулације насеља Мајданпек, предвиђају се следећи услови 
чувања, одржавања и коришћења евидентираних културних добара и мере 
техничке заштите: 
 На објекту се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања објекту 

аутентичног изгледа; 
 Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном ни у вертикалном 

смислу; 
 Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи 

изглед; 
 Дозвољавају се они радови на објекту који би довели до побољшања 

санитарно-хигијенских услова коришћења објекта, с тим да они не наруше 
спољашњи изглед грађевине; 

 Не дозвољава се постављање било каквих монтажних или привремених 
објеката (на пр. киоска и сл.) на тротоару испред главне, уличне фасаде 
заштићеног објекта.  

 Власници, односно корисници културног добра под претходном заштитом дужни 
су да по добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног 
завода за заштиту споменика културе израде пројектну и пратећу техничку 
документацију усвема према датим условима, као и да на исту прибаве Решење 
о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе;  

 Заштита евидентираних објеката градитељског наслеђа састоји се у очувању, 
пре свега валоризованих вредности објеката, аутентичне орнаментике, етика, 
ограда, кровних равни и других архитектонских детаља;  

 Могућа је реконструкција, надградња и доградња објеката, као и изградња нових 
на парцели евидентираних објеката, са претходо прибављеним мишљењем 
надлежне службе заштите.  

 
Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
иалазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и 
да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен; Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за 
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну 
заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра 
на чување овлашћеној установи заштите 
 

- Услови и мере заштите од техничко-технолошких удеса и хаваријских 
загађења 

 
По питању заштите од акцидентних загађења, основне мере заштите се заснивају на 
управљању ризиком од удеса, и то кроз: идентификацију опасности; анализу 
последица; процену ризика; планирање мера за превенцију удеса или смањење 
ризика; организовање мера приправности и одговора на удес; као и планирање мера 
санације од последица удеса. Мере заштите треба спроводити: за постојеће објекте и 
технологије (производња, складиштење, утовар, транспорт, претовар штетних и 
опасних материја), кроз превентивне мере и мере сталног надзора; за нове објекте, 
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технологије и радове, као и код реконструкција постојећих, кроз обавезну израду 
процене утицаја и процене ризика на животну средину; израдом Мапе хазарда, чиме ће 
се утврдити потенцијални извори удесних загађења и правци транспорта опасних и 
штетних материја. 
 
Имајући у виду планирану намену простора на подручју ПГР-а, неопходно је да сви 
постојећи и новопланирани објекти донесу одговарајући План заштите од удеса, као 
основну меру приправности у случају изненадних и непредвиђених индустријских удеса 
и хаваријских загађења. План заштите од удеса прецизно дефинише процену степена 
опасности од ризика, ниво повредљивости и субјекте надлежне за његову реализацију, 
а доноси се на основу „Правилника о методологији за процену опасности од хемијског 
удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање 
последица“ („Сл. гласник РС“, бр. 60/94 и 63/94).  
 
Складиштење и чување хемикалија и осталих опасних материја у привредним 
објектима организовати у засебним радним просторијама магацинског типа, уз 
перманентну контролу и надзор локалног особља. 
 
Основна превентивна мера у поступку издавања грађевинске дозволе за 
новопланиране привредне објекте на планском подручју биће израда Студије о 
процени утицаја на животну средину (у складу са Законом о процени утицаја на 
животну – „Сл. гласник РС“, бр. 135/04), чиме ће се на целовит начин сагледати 
процена опасности објеката и околног простора од могућих удеса и прописати 
неопходне мере заштите, ради заштите људи и материјалних добара.  
 
Посебна мера заштите од акцидентних загађења представља и строга контрола 
саобраћајне полиције свих возила која транспортују опасне и штетне материје 
државним путевима, с обзиром на близину путева речном току Пеке и локалним 
извориштима и могућем загађењу издани услед неконтролисаног истакања опасних 
материја из транспортних возила у околно земљиште. 
 
Услови заштите од елементарних и других већих непогода и обезбеђење 
простора за потребе одбране земље 
 
Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних 
и других непогода и опасности у миру укупна реализација, то јест планирана изградња 
објеката мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа, 
нарочито Закона о одбрани ("Службени лист СРЈ", број 116/07,88/09, 104/09).  
 
Осим ових услова потребно је доставити МУП-у Србије, надлежној Управи 
противпожарне полиције, на сагласност Главне пројекте за изградњу објеката ради 
провере примењености изнетих услова (у складу са чланом 12. Закона о заштити од 
пожара (Службени гласник СР Србије, бр. 111/09  и 20/15). 
 
Заштита од потреса  
 
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према 
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код 
пројектовања предвиђених надградњи и доградњи одредби „Правилника о техничким 
нормативим за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених 
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земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 52/85). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно 
се спроводе посебна инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања 
терена на којима ће се градити поједини објекти. 
 
Заштита од пожара  
 
Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара 
(Сл.гласник РС, бр.111/09 и 20/15). Сви објекти морају имати одговарајућу хидрантску 
мрежу, која се по притиску и протоку пројектује у складу са Правилником о техничким 
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ( Сл. лист 
СФРЈ  бр. 30/91). 
 
Свим објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(Службени лист СРЈ, бр.8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 
25m од габарита објекта.  
 
Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ, бр.53 и 54/88 и 28/95),  
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (Сл. лист СРЈ, бр.11/96),  
 
Системе вентилације и климатизације предвидети у скалду са Правилником о 
техничким нормативима за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ, бр.87/93). 
Обезбедити сигурну евакуацију конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, 
постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања, са одговарајућом 
дужином путева евакуације.  
 
Планирану гаражу реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (Сл. Лист СЦГ, 
бр.31/2005). 
 
Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 
извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ" број 21/90). 
 
Урбанистичке мере обезбеђења за потребе одбране земље 
 
На основу услова Министарства одбране који су достављени за потребе израде 
предметног ПГР-е, констатује се да нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље.  
 
Регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на исту, 
треба да омогуће несметано функционисање свих служби у случају елементарних 
непогода, пожара и ратних услова. Елементи саобраћајница у смислу зависности од 
зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања, дефинисање 
могућности прилаза местима за водоснабдевање противпожарних јединица као и други 
значајни елементи са аспекта заштите и спасавања људи и материјалних добара су 
уграђени у урбанистичко решење ПГР-а. 
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У погледу склањања људи и материјалних добара у случају опасности од ратних 
разарања неопходно је, осим могућности изградње склоништа двонаменског типа, 
обезбедити евакуациона места у мањим енклавама шумских површина на предметном 
подручју. У ове сврхе могу се користити и специјална склоништа или одговарајући 
објекти који су оспособљени за такву намену. У случају да будући инвеститор жели у 
оквиру новог објекта да изгради кућно склониште оно мора задовољавати техничке 
нормативе за такву врсту грађевинских објеката. 
 
 
2.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старима („Сл.гласник РС“, бр.22/2015).)  прописује ближе стандарде приступачности 
којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и 
особа са инвалидитетом, разрађују урбанистичко технички услови за планирање 
простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза од објеката (стамбених, 
јавних и др.) као и посебних уређаја у њима. 
Правилником се прописује технички стандарди за елементе приступачности за:  
1. Савладавање висинских разлика 
2. Кретања и боравка у простору 
3. Јавног превоза 

 Објекти за јавно коришћење, јесу: 
 Болнице 
 Домови здравља 
 Школе 
 Биоскопи 
 Домови за старе 
 Рехабилитациони центри 
 Спортски и рекреативни објекти 
 Банке 
 Поште 
 Пословни објекти 
 Саобраћајни терминали 
 Објекти за потребе државних органа 

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу 
тротоарима, пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове 
површине морају имати  максимални нагиб од 5%(изузетно 8.3%). 
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима  ширина тротоара и 
пешачких стаза треба да износи 180cm изузетно 120цм, док ширина пролаза 
између непокретних препрека износи најмање 90cm. Ове површине треба да су 
чврсте, равне и отпорне на клизање. 
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге 
препреке, док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су 
балкони, еркери, доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке 
коридоре  уздигнути су најмање 250cm у односу на површину којом се пешаци крећу. 
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге 
тротоара. 
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Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе 
треба опремити и светлосном и звучном сигнализацијом.За савладавање висинске 
разлике између коловоза и тротоара могу се користити закошени ивичњаци, 
ширине 45cm са максималним нагибом закошеног дела од 20%. 
Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору 
износи 350cm.  Паркинг површине које се предвиђају за потребе паркирања ових 
лица су: 

 За јавне гараже, јавна паркиралишта, паркиралишта уз објекте за јавно 
коришћење и веће стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за 
паркирање. 

 На паркиралиштима са мање од 20 паркинг места који се налазе  уз апотеку, 
пошту, вртић,  амбуланту,  преодавницу  прехрамбрених  производа,  
амбуланту,  најмање  једно место за паркирање. 

 На  паркиралиштима  уз  бензинске  пумпе,  ресторане  и  мотеле,  уз  
регионалне  и магистралне путеве 5% од укупног бројаместа за паркирање, али 
не мање од једног места за паркирање. 

 На  паркиралиштима  уз  домове здравља, болнице,  домове за старе 
здравсвене и социјалне установе намање 10% места од укупнг броја места за 
пакирање. 

 
За савладавање  висинских разлика до 76cm између две пешачке површине и на 
прилазу до објекта врши се применом рампи тако да : 
- Да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12 
- Најмаља чиста ширина рампе за једносмерни пролаз треба да је 90cm. 
- Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5cm, ширине 5-10cm. 
- Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 

Степенице и степеништа прилагођавају   се коришћењу лица са посебним 
потребама у простору тако да : 
- Најмања ширина степенишног крака трба да буде 120cm 
- Најмања ширина газишта  33cm, а  највећа дозвољена висина степеника је 15cm. 
- Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо 
закошена, без избочења и затворена. 
- Површина  чела  степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта 
- Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама 
- Приступ  степеништу,   заштитне ограде   са   рукохватима   и  површинска  

обрада степеника  треба да испоштују услове  који омогућавају безбедно кретање 
особама са посебним потребама. 
Савладавање  висинских  препрека  од  и  преко  90cm,  када  не  постоји  
могућност савладавања ове висине рампама, степеницама  врши се покретним 
рампама. 
Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење  треба да задовоље све услове како 
би их користила лица са посебним потребама. 
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140cm-160cm изнад нивоа пода 
или тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова 
на знаковима не сме бити мања од 1.5 cm за унутрашњу, односно 10cm за спољашњу 
употребу. Препознавање врата,  степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме  за 
противпожарну заштиту, опреме за спашавање и путева за евакувацију врши се 
употребом контрастних боја одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и 
подова. Ради побољшања пријема звука за особе које користе слушне  апарате, у 
јавним просторијама се могу поставити индукционе  петље,  бежични  инфрацрвени  
системи  или  друга  техничка  средства  за појачање звука. 
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2.9. ГЕОТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ПЛАНИРАЊА  И ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА  
 

 
2.9.1. Услови изградње објеката  
 
Како је цео терен геолошки сличан, при површини и у дубини изграђен од различитих 
варијетета кристаластих шкриљаца и подређеније кречњака, тако су и услови 
изградње свуда истоветни. Средина за изградњу је, у најгорем случају, распаднуто 
стеновито некохерентно тло, чија је дебљина више стотина метара. То су стене 
изграђене од глинених и силикатних минерала, евентуално карбонатне кречњачке 
стене: 
-дозвољено оптерећење је оптимално и до 2.000 – 3.000  kN/m2, па и више,  зависно од 
димензија и дубине темеља;  
-објекти са једном и више подземних етажа, темеље се у стени или тлу насталом 
распадањем стена до стања некохерентног тла. 
 
Стене, као и некохерентно тло,   одликују се  потпуном стабилношћу у слободном 
ископу. 
 
С друге стране, делувијално и пролувијално и друго квартарно тло, одликују се 
релативно слабим возасићењем и уобичајеном чврстоћом за кохерентна тла, а  израда 
свих ископа и ровних објеката на тим котама, обавља се у слабо водозасићеном тлу 
које је неопходно подграђивати, разупирати и штитити одговарајућим облицима 
заштите. 
 
Објекти индивидуалног становања 
 
Ови објекти градиће се у терену оптималних геотехничких карактеристика:  
- ископи за објекте са једном подземном етажом у рејону I, изводиће се у стабилном, 
углавном безводном  масиву; ископи треба да су организовани у најкраћем временском 
року, како би се избегли утицаји падавина на структуру растрешених и поломљених 
стена или тла и стабилност ископа; у рејону II, ископи се изводе углавном у 
некохерентном тлу, најчешће грубозрног састава, категорије I – III, евентуално 
лапоровитим глинама или пешчарско – песковитим серијама, категорије  IV; тло је 
релативно погодно за ручни и машински рад, условно стабилно; 
- за очекиване напоне у темељном ослонцу, темељење се може изводити директно,  на 
свим типовима плитких темеља; дубина темеља је задовољавајућа на мин. 0.8 m од 
површине терена. 
 
Објекти високоградње колективног становања и јавни објекти 
Услови градње ових објеката зависе од  спратности и броја подземних етажа, као и од 
позиције на терену:  

- на свим објектима може се планирати више  подземних етажа, што захтева 
специјалне мере заштите ископа и суседних објеката;  

- ископе треба организовати и завршити у најкраћем временском року, због  
утицаја падавина на структуру стена и стабилност ископа; неопходна је пројектована 
заштита дубоких ископа подградом или  разупирањем која се дефинише пројектима 
заштите; 

- за очекиване напоне у темељном ослонцу, темељење се може изводити 
директно, а  на свим врстама темеља;  
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- санација темељног ослонца израдом пројектованих тампонских слојева у 
случају високих напона или појаве воде у ископу, где се тампони комбинују са 
дренажним системом, или у случају појаве потпуно распаднуте стене или некох 
кохерентног тла слабе носивости на коти темељења:  

- за објекте у зонама водозасићења, санација се може изводити  шљунчаним 
или тампонима од ломљеног камена; тампони се могу изводити  и као  дренажни 
јастуци за изоловање темеља од подземних вода.  
 
Објекти високоградње пратеће инфраструктуре 
Трафо-станице, подстанице, сепаратори, машинске хале и др, велике специфичне 
тежине, градиће се по посебним условима који  су у складу са прописима за овакве 
врсте објеката:  

- у рејону I,  ископи за објекте са једном подземном етажом изводиће се у 
безводном тлу; са две или три подземне етаже ископи ће се изводити уз евентуалну 
појаву подземне воде у виду линијских истицања или са формирањем слободног 
огледала у ископу; 

- у рејону II ископи се изводе у глиненом или кохерентном тлу, најчешће плитко 
водом засићеном; 

- ископе треба организовати и завршити у најкраћем временском року, због  
утицаја падавина на структуру стена  и стабилност ископа; 

- за ископе дубље од једне подземне етаже, неопходна је израда пројекта 
заштите ископа; 

- за очекиване напоне у темељном тлу, темељење се може изводити директно,  
оптимално на темељној плочи;  

- за објекте са манипулативном процесном или технолошком водом, као и 
опасним и отровним материјама, потребна је израда танквана прописаних 
правилницима о изградњи овакве врсте објеката, ради заштите темеља од изливања 
вода и заштите темељног ослонца и окружења и подземних вода од загађења.  
 
Кућне инсталације  
 
Кућне инсталације се морају изводити под посебним условима, уколико су темељи 
објекта постављени у санираном, слабо носивом мкохерентном тлу, нарочито 
водоспроводни објекти: 

- кућне инсталације пожељно је пројектовати у подрумским, одн, техничким 
етажама, ради потпуне видљивости при хаваријама; 

- прикључке кућних инсталација на спољну мрежу, треба изводити у бетонским 
каналима са подлогом на песку, ради стабилности од напрезања; 
 
Нивелационо насипање  
 
Нивелационо насипање око објеката треба изводити материјалом из ископа, са 
збијањем одговарајућом опремом; насипањем не треба формирати око објеката 
шкарпе у контранагибу, како би се избегло уливање кишних вода у темеље; такође су 
неопходни тротоари ширине мин. 1.0 м. 
Збијање везаног тла треба изводити ваљцима одговарајућих димензија, у слојевима 
дебљине  20-25 cm; збијање тла изводи се до 95 % запреминске тежине по Проkтор-у. 
Збијање некохерентног материјала изводи се до збијености од мин. Мs=10.000 kPa. 
Подне конструкције објеката, на тако збијеноj подлози израђују се преко кошуљице од 
мршавог бетона. Уместо материјала из ископа, за подну подлогу може се применити 
било који песковито-шљунковити гранулат. 
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Хидроизолација објеката  
 

- за објекте са једном подземном етажом потребна је хидроизолација на влагу 
или израда  од непропусног бетона; за објекте са више подземних етажа, 
хидроизолација се изводи на стални водени ниво; 
- сви објекти треба да имају тротоаре ширине до 1.0 м; 
- за све објекте потребно је одводњавање кишних вода одвођењем у локалне 
реципијенте; није дозвољено упуштање вода у подземље; 

- све велике бетониране површине, морају бити раздвојене од терена широким 
риголама које изолују објекат од падавинских вода. 
 
 
2.9.2. Услови изградње саобраћајница и паркинга 
 
Саобраћајнице и паркинзи изводиће се у истим условима као и објекти. Терен је 
приповршински свуда безводан, а дубина до изданских вода је углавном непозната. 
Као подтло саобраћајницa у највећем делу трасa је стеновити масив, независно која 
врста стене, без присуства хумуса или других, раније насутих материјала.  
У деловима терена где су већ изведени откопи до коте нивелете или приближно, 
директно на коти откопа могу се формирати насипи без посебне мелиорације подтла. 
Исто тако, могуће је и формирање постељице насипа, одн,  коловозне конструкције  
директно на стену. 
Пројектовање и изградња саобраћајних и паркинг – површина изводи се у складу са 
стандардима СРПС, према категоријама саобраћајница и подтла, уважавајући све 
неопходне услове: 
 
Услови обраде подтла 
 
Уколико се планира повећање осовинског оптерећења у односу на постојеће, или се 
израђује насип дебљине мање од 2.0 m, припрема подтла изводи се зависно од тога да 
ли се задржава постојећа коловозна конструкција, или се изводи ископ до 
квалитетнијег нивоа уколико је на разумној дубини. Контрола квалитета материјала у 
подтлу, изводи се према Прописима по којима се контролише квалитет материјала. 
Природно подтло је на свим геолошким деоницама крута стена, некохерентно тло или 
глинени масив добро носив, или локално и стеновита распадина измешана са 
стеновитим детритусом средњег и ситног гранулата.   
Припрема подтла изводи се уклањањем великих комада стена, у земљаном сегменту 
збијањем ваљцима за кохерентно тло, а уколико у њему преовлађују грубозрне 
фракције, збијањем вибро – плочом. Контрола подтла изводи се према: 

1. Прописима  по којима се контролише квалитет материјала 
2. Прописима по којима се контролише квалитет уграђивања 
3. Критеријумима за оцену квалитета уграђивања  

 
Услови насипања 
 
Насипање је најбоље извести од локалног камена било из ископа или експлоатацијом 
са слободног терена, или стандардног ломљеног камена. Насипање се изводи уз 
контролу материјала и самог процеса насипања, те квалитета уградње, а на основу: 

- Прописа по којима се контролише квалитет уграђивања и  
- Контроле квалитета уграђивања. 
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За грубо зрнасте дробљене камене материјале (пречник зрна преко 200 мм) и мешане 
материјале, врши се контрола квалитета материјала од дробљеног камена, а контрола 
збијености може се по потреби вршити и запреминским методама или помоћу модула 
стишљивости (станд. СРПС У.Б1.046).  
 
Услови израде насипа  
На трасaма свих градских, локалних и регионалних путева, коловозна конструкција ће 
се највероватније израђивати директно преко подтла које је крута стена. Подтло је 
углавном стена из групе кристаластих шкриљаца,  мањи део од кречњака, или  
здробљени и грубозрни детритус који по природи своје грађе има задовољавајућу 
носивост.  
Инвеститор изградње локалних путева  може искористити каменити материјал за 
насипање, из многобројних депонија насталих откопима на руднику или измештањем 
регионалног пута и водотока. Материјал се припрема предходним дробљењем у 
гранулат ø 31.0 – 61.0 mm.  
Већ здробљени детритус распаднутих локалних стена може се користити за друге или 
сличне намене, предходним испитивањем методама гранулометријског састава, 
утврђивањем  односа присутних фракција, одн, дефинисањем тачног 
гранулометријског састава у смислу  „песковита прашина, прашинаст песак, песковити 
шљунак, песковита дробина“ и др, и према утврђеној класификацији примењивати за 
разне намене. 
 
Претходна испитивања материјала за насип 
Ова испитивања изводе се на депонији одабраној за одвоз материјала за насип, и то, о 
трошку извођача. Испитивања се изводе на најмање три узорка са сваког метра, одн, 
са сваког материјалног варијетета тла. Утврђују се физичко – механичке 
карактеристике по стандардима СРПС. При испитивању користе се прописани 
критеријуми којима су одређени лимити вредности појединих физичко – механичких 
параметара стена. 

 
 

Услови изградње путних објеката 
 
Сви путни објекти градиће се у стеновитом масиву претежно шкриљавих стена. 
Ослонци конструкција и трасе објеката провлаче се кроз исти масив који спорадично 
може бити алтерисан, здробљен или тектонски поломљен.  
Треба имати у виду присуство многобројних секундарних раседних зона које могу бити 
трасе снажних пробоја и истицања воде. Сам масив није значајно водоносан, али 
атмосферска вода се излучује управо кроз пукотине, контактне зоне међу различитим 
литолошким типовима, посебно низ раседне зоне.  
Здробљене и поломљене партије ових стена углавном су лоциране у приповршинској 
зони,  у    формацији лискунско – лептинолитских гнајсева (Gp)  листасте текстуре који 
су у стању потпуне здробљености и могу се сматрати некохерентним тлом. Дубина 
потпуне здробљености  је обично мала, 2 .0 – 3.0 m, а  наниже следи поступни прелаз у 
јако испуцалу и испрскалу стену до око 10.0 m дубине, када прелази у круту масивну 
стену са ретким дугачким запуњеним пукотинама.  
Појаве испуцалости и здробљености нису само механичког, тектонског или сличног 
порекла, већ углавном потичу од хидротермалних процеса којима је стена била 
изложена у геолошкој историји. Зато се овакве појаве срећу и у средишту компактног 
стеновитог масива.  
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Поред тектонске поремећености и дезинтеграције стене, овде је значајно изражена и 
површинска ерозија – денудација која за собом повлачи разне ерозионе форме, често 
нестабилне у усецима и иначе, па су неопходне мере заштите при изградњи објеката и 
путева. 
Пројектант већих путних објеката мора имати у виду могућност издизања (затезања) на 
трасама мостова, уколико премоштавају раседне зоне, као и сеизмичке ударе из 
најближе епицентралне зоне (Велико Градиште, Свилајнац) чији је регистровани 
сеизмички интензитет био у висини од VII  и VIII0 MCS.  
 
Услови санације темељних ослонаца 
 
Неке деонице стена које су углавном варијетети  гнајса, лептинолита, а најчешће 
амфибола и амфиболита,  у површинској зони ископа делују распаднуто и по структури 
честица спадају у грубозрна, слабо везана тла, са вероватно глиненим субстратом и 
крупнозрним фракцијама   свих премера. Према природи настанка ових стена, 
минералном и петрографском саставу, као и типовима пукотинских система, и 
непоремећена стена физички и хемијски, увек је испуцала, али је испуцалост зонирана 
по дубини. На ископу дубине веће од 10.0 m, вероватно се може очекивати релативно 
непоремећена стена, испуцала ситним прслинама и пукотинама.  
Кад су у свежем стању, ове стене спадају у материјале са значајним параметрима 
чврстоће и деформабилности, па се санација може извести инјектирањем 
одговарајућим епокси – смолама или бетонским инјекционим масама. 
Уколико је на коти темељења распаднута стена сведена на кохерентно или 
некохерентно тло, санација се може извести израдом тампона од ломљеног камена ø 
31.5 – 61.0 mm који је препоручен за конструктивне коловозне слојеве, вибрирањем до 
Мz= 50.0 – 60.0 MPa. Дебљина тампонског слоја зависи од напона на темељном 
контакту, а углавном не треба да је већа од  0.60 m за стандардне објекте. 
Слојеви тампона израђују се проширењем са све четири стране, ширине једнаке 
висини темељне стопе. Сваки слој тампона контролише се кружном плочом са бројем 
опитних места који захтева надзор. Пракса је да се за правоугаони темељ контролишу  
три тачке темеља – центрична, ивична и угаона. 
 
Услови санације и заштите косина  
 
Све природне косине формиране у овом терену, стабилне су за нагибе мање од 700. 
Косине ископа стоје стабилно под истим или мањим углом, зависно од висине. Однос 
висине и нагиба косине условљен је врстом тла, док су нагиби свежих стена увек 
стабилни и за 900. 
Заштита косина на ископима за путеве и објекте са више подземних етажа или објекте 
са засецањем брдског залеђа, неопходна је увек, минимално, челичним мрежема и 
разупорним конструкцијама, како би се спречило испадање блокова и осипање након 
протока времена од релаксације стене после ископа.  
За радне услове, вертикални ископи у стенама увек су стабилни, док у распадини 
стене, незаштићени  ископи не треба да су дубљи од 5.0 m, с  тим да дистанца за 
радно особље од косине, није мања од 5.0 m. За трајно држање косине најбоље је 
применити одговарајуће засаде, израду берми ширине до 1.0 m или адекватне 
заштитне бетонске „завесе“, облоге и др.  
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2.9.3.  Услови изградње комуналне инфраструктуре 
 
Фекална канализација гради се под отежаним  условима, с обзиром на неуједначене 
падове у терену и чињеницу да се већина ископа изводи кроз стеновити масив.  
Полагање цеви може се обављати без посебних интервенција на коти нивелете, осим 
засипа нивелационог песковитог слоја. За колекторске цеви веће од ø 1000 mm, 
неопходно је ручно збијање ослонца на нивелети. Повлатно засипање колекторске 
цеви изводи се локалним материјалом из ископа уз збијање до мин. 5.000 kPa. 
 
Водоводна мрежа 
 
Услови за водоводну мрежу врло су неуједначени и релативно повољни на целом 
простору. Замена тла на ослонцу, уколико се процени на ископу да је то неопходно, 
може се извршити  песковитим слојем потребне дебљине. 
Пратећи објекти водовода, шахте, могу се темељити на локалном тлу директним 
методама (плитко темељење), на свим врстама темеља. За напоне у тлу од шахте  
није неопходна санација тла, али је потребна израда бетонских шахта са проширеном 
бетонском стопом.  
Исто се односи на трасе топловода. 
 
Електро-мрежа 
 
Посебни услови за израду електро-мреже нису неопходни, јер се високонапонски 
каблови постављају директно у тло, на котама које нису условљене карактеристикама 
тла. У сваком случају, каблови напонске мреже биће изван нивоа подземних вода и 
небитно је да ли су у хумизираном слоју или стени.  
Далеководи немају посебне захтеве за услове темељења. 
Исто се односи на трасе гасовода. 
 
2.9.4. Површинско одводњавање терена 
 
Како се ради о брдско – планинском, стеновитом терену, мора се рачунати на 
присуство водотока различитих потенцијала, најчешће мањих, који, у бујичном подручју 
као  што је ово, могу постати опасни по живот људи и сигурнст добара. Слабо 
водопропусне стене не могу примити у целоси 15 – то минутну кишу, па је извесна 
појава бујичних токова по свим косинама и жљебовима у терену. Зато је потребна 
регулација и најмањих јаруга које гравитирају стамбеним и индустријским објектима, 
путевима и др., где се одвија саобраћај или кретање и живот људи. 
Одводњавање путева изводи се узбрдним ивицама тротоара (коловоза), дуж трасе, уз 
одсеке, што  је сагласно падавинском билансу подручја. Ригола уз пут мора имати 
капацитет за пријем максималне воде из биланса хидролошке године. Мањи водотоци 
морају бити  регулисани за два – три нивоа у градском подручју, а дуж водотока 
неопходне су уставе за задржавање бујичних наноса. 
 
2.9.5. Потенцијална позајмишта 
 
У стеновитом масиву Мајданпека и шире околине, свуда има налазишта квалитетног 
камена седиментног и метаморфног порекла. На самој траси пута, најмање три 
деонице обилују каменом високе чврстоће и то једна у кречњаку, а друге две у гнајсу. 
Обе врсте камена су откопане у кубатури која задовољава потребе израде насипа и 
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подслојева коловоза. Депоновање камена из откопа извршено је на слободном 
простору   актуелних ревира или  рудничких индустријских зона. 
Инвеститор изградње путева мора проценити исплативост транспорта до дробилишног 
постројења, припреме гранулата и довоза на трасе, са сопствених депонија, у односу 
на цене готових агрегата са најближе сепарације. 
 
2.9.6. Услови коришћења подземне воде 
 
Горња издан која егзистира у терену, не спада у ону која обезбеђује значајну количину 
вода за било какву употребу. Воде ове издани су свакако загађене разним 
полутантима. 
Доња издан подземних вода егзистира претежно у  стеновитим кречњачким 
седиментима чија је дубина на простору ПГР – а на врло неједнаким дубинама. Та 
издан је вероватно повезана са издани у претежно заступљеним стенама – 
шкриљцима.   Одговарајућим бунарима може се експлоатисати у значајној количини, 
најмање као техничка вода. За другу употребу потребна је провера бактериолошког и 
минералног састава. 
 
2.9.7. Услови  за  коришћење обновљиве енергије подземних вода 
 
Расположива енергија из изведених   истражно-експлоатационих бунара у оквиру  
плана  даје позитивне резултате, за коришћење подземне воде  као  једног од 
обновљивих  видова  енергије. За потребе коришћења подземних вода као енергетског 
ресурса у даљој  фази  пројектовања прибавити следећу  документацију : 

 Пројекта примењених  хидрогеолошких истраживања за потребе вишенаменског 
коришћења подземних вода на делу територије 

 Решење за извођење детаљних хидрогеолошких истраживања издато од стране 
надлежног Министарства 

 Елаборат о резервама подземних вода из истражно-експлоатациониг бунара  

 Решење којим се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода из 
истражно-екплоатационих бунара 

 Елаборат о зонама санитарне заштите подземних вода из истражно-
експлоатационих бунара 

 Пројекат испуњености услова и мера одрживог коришћења природних ресурса- 
подземних вода из истражно-експлоатационих бунара 

 Сагласност на пројекат испуњености услова и мера одрживог коришћења 
природних ресурса- подземних вода из истражно-експлоатационих бунара 

 Решење о условима заштите природе издато од стране Завода за заштиту 
природе Србије 

 Решење  о утврђивању услова чувања, одржавања и коришћења и мере техничка 
заштите археолошких налазишта приликом детаљних хидрогеолошких истраживања, 
издато од  стране Завода за заштиту споменика културе града Београда. 

 
2.9.8. Услови за заштиту животне средине 
 
Према члану 10. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник Р 
Србије”, бр.135/04 и 36/09) неопходно је при изради пројеката придржавати се 
следећих услова: 
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 - да се обезбеди биолошки минимум у подручју изградње  ради очувања биљног и 
животињског света; 
 - уредити  зелене површине и околину путева и новопројектованих зона становања  
са одговарајућим биљним врстама и засадима дрвећа, у циљу очувања еколошких и 
естетских вредности простора; 
 - обезбедити услове управљања отпадом  у складу са Законом о поступању са 
отпадним материјама (”Службени гласник Р Србије”, бр. 36/09) и другим позитивним 
прописима који уређују ову област; 
 - обезбедити мере  заштите од буке и ниво буке,  у складу са Законом о заштити од 
буке у животној средини (”Службени гласник Р Србије”, бр. 36/09) и позитивним;  
 - обезбедити мере превенције, приправности и одговора на удес као и мере 
отклањања последица удеса, обнављања и санација животне средине у складу са 
Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења 
животне средине, мерама припреме и  мерама за отклањање последица (”Службени 
гласник Р Србије”, бр. 60/94, и 63/94); 
 - израдити програм праћења карактеристичних загађујућих материја  на квалитет 
ваздуха, воде и земљишта;  
 - предвиђене мере заштите морају се обавезно извести приликом градње објеката, 
односно најкасније пре техничког пријема. 
 
 
2.10.   МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  ИЗГРАДЊЕ 
 
Унапређење енергетске ефикасности подразумева низ делатности које имају за циљ 
смањење потрошње свих врста енергије, уз максимално очување постојећих, или 
стварање бољих услова боравка у објектима. Основни циљ је свести потрошњу 
енергије на минимум, а задржати или повећати ниво удобности и комфора у објектима. 
 
Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају 
мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, 
области енергетске ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње 
енергије, односно они извори који се не прикључују на дистрибутивну 
електроенергетску мрежу, а користе се у сектору зградарства (биомаса,  енергија ветра 
и сунчева енергија). То се пре свега односи на системе грејања и хлађења простора, 
као и загреавање санитарне воде. У складу са наведеним, сакупљање биомаса са 
ширег подручја Мајданпека ради изградње већих термоизвора прадставља велики 
потенцијал, како предметног простора, тако и целе Општине и има велико економско, 
енергетско и еколошко оправдање.   
 
Основне мере за повећање о обезбеђење енергетске ефикасности се односе на 
правилан избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница, 
подстаница), регулацију-положај објекта и осветљење и слично. 
 
Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу 
утврђене разлике између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и 
треба да се односе на следеће интервенције: 
- побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и 

заменом прозора, врата,  
- замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање 

и употребу у домаћинству и пословним просторима),  
- побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати),  
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- употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње. 
 
Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за циљ 
потпуни увид у стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних 
енергетских потреба објекта на основу прикупљених података и обрађених 
параметара. 
 
За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и 
изградње објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв. нискоенергетске и 
"пасивне куће". Основу ове архитектуре представља употреба обновљивих врста 
енергије (сунчева енергије, био маса, енергија ветра) за грејање објеката у зимском 
периоду, односно смањење потребе за хлађењем просторија током лета спречавањем 
упада сунчевог зрачења. Нискоенергетске грађевине, а потом и такозване "пасивне 
куће" представљају објекте у којима је обезбеђена пријатна температура, без обзира 
на годишње доба и спољашње климатске услове без уградње засебног система 
грејања, односно климатизације. Код градње нових објеката је неопходно већ у фази 
идејног пројекта предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и 
оптималан енергетски ефикасан објекат:  

- анализирати локацију, оријентацију и облик објекта, 
- применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача 

објекта, 
- искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног 

осунчања;  
- користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и 

комбиновати их са обновљивим изворима енергије. 
 
Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати место 
изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких ветрова. 
Објекте орјентисати према југу, а затворити према северу, ограничити дубину објекта и 
омогућити ниском зимском сунцу да продре у његову унутрашњост. Оредити 
оптималан волумен објекта због смањења топлотних губитака. Приликом пројектовања 
је такође груписати просторије сличних функционалних захтева и унутрашње 
температуре, односно помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу. 
Оптимална топлотна заштита је једно од основних начела енергетски ефикасне 
градње: правилан избор спољашњег омотача објекта, обавезна топлотна изолација 
крова,односно плафона према негријаном таванском простору и пода према терену, 
правилан положај отвора у спољашњим зидовима, чиме се у великој мери спречавају 
топлотни губици у току ниских спољашнијх температура.  
 
Топлотни добици од сунца са знатним процентом учествују у укупном енергетском 
билансу објеката. Приликом пројектовања потребно је посебну пажњу посветити 
заштити од претераног осунчања, као и прихвату сунца. Топлотна маса зида или пода 
у јужно оријентисаним просторијама може акумулирати топлотну енергију током дана и 
дистрибуирати је у околне просторије током ноћи. Претерано загреавање током лета 
се може спречити средствима за заштиту од сунца, усмеравањем дневног светла, 
зеленилом, природним проветравањем и слично. Решења која треба примењивати са 
циљем заштите од претераног осветљења су следећа:  

- архитектонска геометрија: зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и 
др;  

- елементи спољашње заштите од сунца: покретни и непокретни брисолеји, 
спољашње жалузине, ролетне, тенде итд,  
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- елементи унутрашње заштите од сунца: ролетне, жалузине, завесе;  
- елементи унутар стакла за заштиту од сунца и усмеравања светла: холографски 

елементи, рефлектујућа стакла и фолије, стакло које усмерава - светло, 
стаклене призме и др. 

 
Из претходно наведеног следи закључак: да би се реализовало енергетски и еколошки 
одрживо грађење неопходно је тежити смањењу губитака топлоте из објеката, 
побољшањем топлотне заштите спољашњих елемената и повољнијем односу 
површине и запремине објекта, повећању топлотних добитака у згради повољнијом 
оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве енергије, применом обновљивих извора 
енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем енергетске ефикасности 
термоенергетских система.  
 
Планирану нову изградњу и реконструкцију и санацију постојећих објеката реализовати 
у свему у складу са нормативима датим у Правилнику о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС" број 69/12) и 
Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11).  
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3.0.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Планом су дефинисана општа правила грађења која су заједничка за све зоне и 
целине у осталом грађевинском земљишту као и појединачна правила која су 
дефинисана за сваку карактеристичну зону. Правила важе за изградњу објеката, 
замену, доградњу и реконструкцију постојећих, односно приликом реконструкције и 
доградње постојећих објеката не могу се прекорачити урбанистички параметри 
дефисани овим планом. Планом су одређене претежне намене површина, а у оквиру 
сваке претежне намене површина дозвољена је изградња објеката компатибилних 
намена и садржаја. 
 
3.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 
 
Изградња и реконструкција објеката мора бити усклађена са Законом о планирању и 
изградњи и подзаконских аката, уз обавезу поштовања правила парцелације, 
регулације, параметара и правила изградње дефинисаних у предметном Плану.  На 
подручју насеља и грађевинском земљишту ван насеља, могу се градити објекти, 
намене и садржаја који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну 
средину. У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента 
изграђености парцеле, допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и 
помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не 
угрожава главни објекат и суседне парцеле.  
 
Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне 
намене. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији 
становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, 
образовање, култура и верски објекти. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних 
услова реализовати на свим површинама. 
 

Индекс изграђености (и) је количник БРГП изграђеног или планираног објеката и укупне  
површине грађевинске парцеле. 
 

Индекс заузетости (з) је количник габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објеката и укупне површине грађевинске парцеле. Исказује се као проценат 
(%). 
 

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) је збир површина свих надземних етажа 
објеката мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова 
(са облогама, парапетима и оградама).  
 
Висина објекта за објекте је средње растојање од нулте коте  до коте венца. 
Нулта кота је тачка пресека између вертикалне осе објекта и терена. Објекти могу 
имати кос кров или раван кров са или без повученог спрат.  
Кота приземља новопланираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте 
коте у случају када се у предвиђа стамбена намена. Код објеката у чијем приземљу са 
планира нестамбена намена (пословање) кота улаза може бити максимално 0,2m виша 
од нулте коте, при чему се висинска разлика савлађује денивелацијом унутар објекта.  
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3.2.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
 
 Типичне целине у осталом грађевинском земљишту приказане су на графичком 

прилогу 2: „ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА“. 
 Формирање грађевинских парцела у оквиру сваке целине врши се у складу са 

општим правилима парцелације и правилима парцелације датим за сваку поједину 
типичну целину. 

 Свака грађевинска парцела мора имати обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 
 У случајевима када је приликом изградње потребна промена постојеће парцелације 

(деоба или спајање катастарских парцела) спровођење плана се врши пројектом 
парцелације и препарцелације. 

 
3.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 
3.3.1.  Општа правила за грађевинске парцеле 
 
Грађевинска парцела је најмања површина на којој се може градити и одређује се 
приступом на јавну површину, границама према суседним грађевинским парцелама и 
преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. Планом се прихватају 
границе постојећих катастарских парцела, изузев у случају када катастарска парцела 
није условна за планирану намену и када се планира промена граница катастарске 
парцеле у корист површине јавне намене. 
 
Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих грађевинских парцела 
је могуће у складу са правилима за формирање парцела у датој тишпичној целини. 
Приступ новоформираним грађевинским парцелама са јавне површине може се 
обезбедити и преко сукорисничких површина, односно грађевинске парцеле интерног 
колског приступа. На новоформираним грађевинским парцелама важе правила 
изградње за планирану намену и и није могућа њихова промена, а капацитети се 
одређују на основу површине нове грађевинске парцеле. 
Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела је да се 
сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа, појасеви санитарне заштите 
и сл.) мора обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за 
паркирањем морају решавати искључиво унутар комплекса, односно парцеле. Ово 
правило се не односи на објекте и парцеле у пешачкој зони које имају приступ само 
преко пешачке саобраћајнице, за које се паркирање обезбеђује на јавној површини.  
Грађевинска линија је дефинисана као растојање од регулационе линије и износи мин 
3м осим ако није другачије графички дефинисано на графичком прилогу 04. План 
регулације са грађевинским линијама. 
 
3.3.2.  Општа правила грађења за нове објекте 
 
Нове објекте поставити у границама грађевинских  линија према правилима  Плана и у 
складу са графичким прилогом број 4: „ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ СА ГРАЂЕВИНСКИМ 
ЛИНИЈАМА“ у Р 1: 2500. Могућа је фазна изградња на грађевинској парцели, тако да 
свака фаза представља грађевинску и функционалну целину. С обзиром да је део 
блокова раеализован, нове објекте градити на постојећој грађевинској линији тако да 
се од постојећих и нових објеката формира уједначен улични фронт. На деловима на 
којима није дефинисана грађевинска линија она се по правилу поклапа са 
регулационом. 
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Највећа висина надзитка поткровних етажа, при изградњи класичног крова је 1,6m, а 
нагиб кровних равни највише 350. Предвидети кровне "баџе" на стамбеним 
просторијама. Није дозвољена изградња мансардног крова са препустима, нити кровне 
етаже који на било који начин излази из габарита објекта. 
 

Уколико се предвиђају препусти на фасадним површинама у виду еркера или балкона, 
они су могући на најмањој висини 3,0m изнад коте терена тако да препуст не буде већи 
и то: 
 на делу објекта према предњем дворишту - 1,2m, а највећа дозвољена површина 

ових препуста 50% од површине фасаде изнад приземља; 
 на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације и најмање 

удаљености 1,5m од границе грађевинске парцеле – 0,6m, тако да највећа 
дозвољена површина ових препуста 30% од површине бочне фасаде изнад 
приземља; 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације и најмање 
удаљености 2,5m од границе грађевинске парцеле – 0,9m, тако да највећа 
дозвољена површина ових препуста 30% од површине бочне фасаде изнад 
приземља; 

 на делу објекта према задњем дворишту најмање удаљености 5,0m од задње 
границе грађевинске парцеле - 1,2m, а највећа дозвољена површина ових препуста 
30% од површине задње фасаде изнад приземља; 

 
На грађевинским парцелама се могу градити више објекта  као и и помоћни објекти – 
гаража, једна остава, надстрешница или трем, који могу појединачно бити корисне 
површине до 30,0m2. Под помоћним објектима не може бити више од 25% површине 
грађевинске парцеле, а њихова висина не може да буде већа од 7,0m до слемена.  
 
Потребе за паркирањем решити по правилу у оквиру грађевинске парцеле, у гаражи у 
објекту или на грађевинској парцели.  
Грађевинску парцелу оградити искључиво транспарентном оградом највеће висине 
1,4m, тако да висина зиданог дела може бити највише 0.9 m или постављањем живе 
ограде осовини међе или  на регулацију блока и по ободу заједничких паркинг 
простора.  
 
Урбанистичке параметре на парцели ускладити са Елаборатом о геотехничким и 
геомеханичким истраживањима, уколико се парцела налази на теренима  условно 
повољним за грађење. 
 
3.3.3.  Општа правила за постојеће објекте 
 
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција, доградња и надзиђивање у 
складу са параметрима и правилима овог Плана за нову изградњу, уколико постојећи 
објекти не прелазе планирану грађевинску и регулациону линију и планиране 
урбанистичке параметре, односно уколико постоје технички услови. Радови на 
постојећем објекту, што важи и за изградњу нових објеката не смеју: 

 угрозити начин коришћења предметног и суседних објеката, 
 угрозити стабилност објекта на коме се изводе радови, као ни суседних објеката, 

са аспекта геотехничких, геолошких и сеизмичких карактеристика тла и статичких 
и конструктивних карактеристика објекта, у свему према прописима за изградњу 
објаката, 

 угрозити животну средину, природна и културна добра. 
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Услови за све интервенције на угаоним објектима и објектима који су репери у 
простору морају бити високог стандарда у погледу обликовања, волумена, садржаја и 
материјализације. Одговарајућим интервенцијама на новим и постојећим објектима 
треба обезбедити да се атмосферске падавине одводе са зграде и других непропусних 
површина на сопствену или јавну грађевинску парцелу, а не на суседне грађевинске 
парцеле. У случају нове изградње или интервенција на постојећим објектима 
максималне урбанистичке параметре ускладити са параметрима дефинисаним овим 
Планом.  
На грађевинској парцели где постоје изграђена два објекта, за сваки појединачни 
објекат важе сви услови за дату зону градње, а односе се на урбанистичке параметре 
(укупно за оба објекта на грађевинској парцели) и међусобну удаљеност објеката.  
 
Надзиђивање и доградња објеката 
 
Сви објекти се могу надзиђивати и дограђивати у складу са правилима датим за нове 

објекте у конкретним зонама и целинама. Изузетак престављају објекти у ТЦ-1 и ТЦ-2 
који се могу надоградити за једну етажу (санирање равног крова) и ако постојећа 
парцелација не задовољава правила дата овим Планом. Није дозвољено, 
надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова, формирање поткровља у више 
нивоа. Максимална висина надзитка поткровне етаже при изградњи класичног крова 
је 1,6m, односно 2,2m од коте пода поткровља до прелома косине мансардног крова. 
За осветљење новог корисног простора у таванима или поткровљима користити 
прозоре постављене у равни крова, или постављањем вертикалних кровних прозора 
– кровних "баџа" и то тако да на једном објекту може бити само један ред кровних 
баџа на истој висини. Максимална дозвољена чиста висина кровне "баџе" је 2,60m од 
коте пода. Највећа дозвољена укупна површина основе кровних "баџа" је 30% 
површине основе крова. Облик и ширина "баџе" морају бити усклађени са 
елементима фасаде и пратити ритам отвора на доњим етажама. 

За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте. Доградња условљава 
обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете (стамбене 
јединице) према овим правилима. Дограђени део објекта не сме да представља 
сметњу у функционисању постојећег дела објекта, као и објеката на суседним 
грађевинским парцелама. 
 
3.3.4.  Општа правила за изградњу приступних саобраћајница  
 
У оквиру површина и блокова на грађевинском земљишту остале намене, за 
грађевинске парцеле које немају директну везу са јавном саобраћајницом, предвиђена 
је изградња приступних колско пешачких саобраћајница. Колске приступе за директан 
приступ појединачним парцелама са јавног пута планирати на посебној грађевинској 
парцели  у оквиру израде пројекта препарцелације. Једносмерни приступни пут мора 
бити прикључен на две јавне саобраћајне површине, а уколико је двосмеран и „слеп“, 
мора имати припадајућу окретницу. Колске приступ за директан приступ  појединачне 
парцеле са јавног пута предвидети са минималном ширином од 2,5 m.   
У зони прикључака приступних путева на јавне саобраћајнице (улице) троуглове 
прегледности  дефинисати у зависности од ранга улице и дозвољених брзина кретања 
возила, а грађевинске линије дефинисати у зависности од троугла прегледности. 
Ограде на парцелама у блоковима индивидуалног становања, које се налаза у зонама 
раскрсница, морају бити транспарентне. 
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3.3.5. Правила грађења за  типичне целине 
 
TЦ 1- ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ  
 
Објекти чија је изградња дозвољена 
Планиране претежне намене у овој целини су комерцијални објекти, 
вишепородично становање у отвореном блоку, пословни и други садржаји; а 
дозвољени су (породично) становање средње густине и други компатибилни 
садржаји, с тим што се  приземље може наменити за пословни, јавни, комерцијални 
или услужни садржај.  
Дозвољава се надоградња постојећих вишеспратних објеката као начин инвестиционог 
одржавања, или санирања равних кровова доградњом за висину једне етаже са косим 
кровом. Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и објеката. 
 
Вишепородично становање у отвореном блоку 
 
Урбанистички параметри (за ниво блока) 
спратност слободне и зел. 

површине* 
индекс изграђености  
 

типологија  
објеката 

паркирање ** 

доП+4+Пк*** 
 

мин. 30% макс. 4,0 
макс. 4,4 (за угаоне 
парцеле)  

Слободностојећи 
 б) двојни (једнострано узидани) 

в) у низу (двострано узидани),  
  

на парцели 
1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m

2
 БГП 

пословања и 
трговине 

*  У оквиру слободних површина планирати дечија игралишта – 1m
2
/стану (најмање 150,0 m

2
) 

**Потребе за паркирањем могу се решити на заједничком паркингу у оквиру блока или у блоковској гаражи. 
*** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод), 

(параметар се односи само за изградњу нових објеката)    
 

Надзиђивање(једне етаже)  је могуће на свим објектима са равним кровом и ако је 
постојећа спратност веће од планом дозвољене. 
 

Правила парцелације 
Положај парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама за јавне 
намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 
површину:  

- 600m2 за слободностојеће објекте 
Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

- 16,0m за слободностојеће објекте 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
Предвиђају се слободнопостављени објекти на парцели, једнострано или двострано 
узидани објекти.  Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према 
површини за јавне намене. Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на 
грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
Удаљеност објекта од суседних објеката износи мин. 1/2 висина вишег објекта у односу 

на фасаду са стамбеним просторијама, односно 1/3 висине вишег објекта у односу 
на фасаду са помоћним просторијама.  

За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 
парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, дозвољено је 
постављање отвора стамбених просторија са парапетом мин. 1,8m. 
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За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
Слободне блоковске површине, поред паркинг простора, организовати као заједничке 
зелене површине (предбаште и задња дворишта) са уређеним простором за игру деце.  
Није дозвољено ограђивање унутар блока. Дозвољено је постављање живе ограде 
висине највише 0,9m на регулацију блока и по ободу заједничких паркинг простора. 
У оквиру реконструкције блока предвидети уклањање свих постојећих помоћних 
објеката (шупе, оставе и сл) и оних појединачних гаража које није могуће уклопити у 
концепт заједничког паркирања у блоку. 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 

инсталације, водовод, канализација, топлификација. 

 
Становање средње густине (породично) 
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Унутар централних садржаја  могућа је изградња објеката породичног становања као и 
у ширем центру насеља. Дозвољене су и све компатибилне намене. Однос становања 
и делатности  појединачне грађевинске парцеле је становање 60-100%/ делатности 0-
40%.  

Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и објеката.Очекиване 
интервенције су најчешће замена постојећих стамбено-пословних објеката са 
делатностима уз очување постојеће хоризонталне и усклађивање вертикалне 
регулације.   
 
Урбанистички параметри 
спратност слободне и 

зел. површине 
индекс изграђености  
 

типологија  
објеката 

П+2+Пк мин. 30% макс. 2,0 
(за угаоне парцеле до 2,2) 

а) слободностојећи  
б) двојни (једнострано 
узидани) 
в) у низу (двострано узидани) у 
зони реконструкције и обнове  

 

Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 
за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 
површину:  

- 300m2 за слободностојеће објекте 
- 150m2 за једнострано и двострано узидани објекти 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

- 12,0m за слободностојеће објекте 
- 8,0m за једнострано и двострано узидане објекте. 

 
 
 
 



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
84 

Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање најистуренијег 
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
 
 Удаљеност објекта од објекта на суседној грађевинској парцели износи најмање 

4,0m. Уколико је међусобна удаљеност постојећих објеката мања од 4,0m, није 
дозвољено постављање отвора стамбених просторија на бочним фасадама,без 
сагласности суседа 

 Удаљеност објекта од бочних граница суседне грађевинске парцеле: 
- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - најмање 

1,5m, 
- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - најмање 2,5m, 
- за двојне (једнострано узидане) објекте – 2,5m за оба објекта; 

За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 
парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, отвори 
стамбених просторија морају имати парапет мин. висине 1,8m. 

Удаљеност објекта од дворишних (задњих) граница суседне грађевинске парцеле: 
- удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине објекта, 
- најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је 5,0m, уколико је 

објекат нижи од 10,0m. 

Могуће је постављање објеката на мањој удаљености од прописане, и на граници 
суседних грађевинских парцела,  уз обавезну претходну сагласност суседа 
 
За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. 
На парцелама чија је површина мања од Планом дефинисане за ову зону,  дозвољена 
је могућност градње стамбеног објекта спратности до П+1, до  индекс изграђености до 
0,8 као и могућност реконструкције и надградње постојећег објекта ради техничке 
опремљености објекта (термичка и звучна изолација), недостајуће прикључке на 
градске комуналне системе, промену кровног покривача, доградњу мокрог чвора, 
опремање потребним инсталацијама. У оквиру надградње поткровља дозвољава се 
изградња надзитка максималне висине 1,6m. 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 

инсталације, водовод, канализација. 

 
Комерцијалне делатности у централним садржајима 
 
Урбанистички параметри  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Максимални нагиб кровних равни 30
о
. 

** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),    
висина објекта 21,5m) 

 

 

спратност слободне и зел. 
површине 

индекс изграђености 
  
 

типологија  
објеката 

П+4+Пк** 
* 

мин. 20% 
без паркинга 

макс. 3,0 
макс. 3,2 (за угаоне 
парцеле)  
  

слободностојећи,  
једнострано или   
двострано  
узидани  
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Правила парцелације 
Положај парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама за јавне 
намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 
површину:  

- 600m
2
 за слободностојеће објекте 

- 400m
2 
за једнострано и двострано узидани објекти 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

- 16,0m за слободностојеће објекте 
- 12,0m

 
за једнострано и двострано узидане објекте. 

 

Верски објекти и комплекси   
 
Уређење комплекса и урбанистичке параметре ускладити са специфичним 
карактеристикама ове намене, у складу са параметрима за зону односно типичну 
целину у коме су лоцирани. Спратност објеката ускладити са суседним објектима 
претеже намене. Поред верских објеката на парцели се могу градити и пратећи 
садржаји, као што су просторије за окупљања, канцеларије, стан свештеника, у складу 
са задатим параметрима за околну зону. Слободне површине унутар комплекса 
уредити као озелењене и поплочане. При прорачуну индекса заузетости у обзир се 
узимају сви објекти на парцели. 
Комплекс обавезно оградити оградом највеће висине 1,4m, Зидани парапетни део 
може бити максимално висок 0.5m, а остатак мора бити транспарентан. Могућа је 
комбинација зелене – живе ограде и транспарентне, према истим условима. Пешачке и 
колске капије су у складу са општим изгледом ограде морају да се отварају ка 
унутрашњости комплекса. 
 
Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 
за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима.  
 

Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Удаљеност објекта од задње границе 
грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине објекта. Најмања удаљеност објекта од задње 
границе грађевинскe парцеле је 5,0m, уколико је објекат нижи од 10,0m Постављање 
помоћних објеката на границу суседних грађевинских парцела је дозвољено уз 
обавезну претходну сагласност суседа.  
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија,  
водовод, канализација. 
 
TЦ 2- ГОРЊИ ДЕО ГРАДА  
 
Објекти чија је изградња дозвољена 
Планиране претежне намене у овој целини су вишепородично становање у 
отвореном блоку, а дозвољени су пословни и комерцијални објекти и други 
компатибилни садржаји, (породично) становање средње густине, с тим што се  
приземље може наменити за пословни, јавни, комерцијални или услужни садржај.  
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Дозвољава се надоградња постојећих вишеспратних објеката као начин инвестиционог 
одржавања, или санирања равних кровова доградњом за висину једне етаже са косим 
кровом. Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и објеката. 
 
Вишепородично становање у отвореном блоку 
 
Урбанистички параметри (за ниво блока) 
спратност слободне и зел. 

површине* 
индекс изграђености  
 

типологија  
објеката 

паркирање ** 

доП+4+Пк**** 
 

мин. 30% макс. 4,0 
макс. 4,4 (за угаоне 
парцеле)  

Слободностојећи 
 б) двојни (једнострано узидани) 

в) у низу (двострано узидани),  
  

на парцели 
1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m

2
 БГП 

пословања и 
трговине 

*  У оквиру слободних површина планирати дечија игралишта – 1m
2
/стану (најмање 150,0 m

2
) 

**Потребе за паркирањем могу се решити на заједничком паркингу у оквиру блока или у блоковској гаражи. 
*** Максимални нагиб кровних равни 30

о
. 

**** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),     
 

Надзиђивање(једне етаже)  је могуће на свим објектима са равним кровом и ако је 
постојећа спратност веће од планом дозвољене. 
 

Правила парцелације 
Положај парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама за јавне 
намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 
површину:  

- 600m2 за слободностојеће објекте 
Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

- 16,0m за слободностојеће објекте 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
Предвиђају се слободнопостављени објекти на парцели, једнострано или двострано 
узидани објекти  изграђени на јединственој заједничкој површини без парцелације. 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене. Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију 
према јавној саобраћајној површини. 
Удаљеност објекта од суседних објеката износи мин. 1/2 висина вишег објекта у односу 

на фасаду са стамбеним просторијама, односно 1/3 висине вишег објекта у односу 
на фасаду са помоћним просторијама.  

За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 
парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, дозвољено је 
постављање отвора стамбених просторија са парапетом мин. 1,8m. 

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
Слободне блоковске површине, поред паркинг простора, организовати као заједничке 
зелене површине (предбаште и задња дворишта) са уређеним простором за игру деце.  
Није дозвољено ограђивање унутар блока. Дозвољено је постављање живе ограде 
висине највише 0,9m на регулацију блока и по ободу заједничких паркинг простора. 
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У оквиру реконструкције блока предвидети уклањање свих постојећих помоћних 
објеката (шупе, оставе и сл) и оних појединачних гаража које није могуће уклопити у 
концепт заједничког паркирања у блоку. 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 

инсталације, водовод, канализација, топлификација. 

 
Становање средње густине (породично) 
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Унутар централних садржаја  могућа је изградња објеката породичног становања као и 
у ширем центру насеља. Дозвољене су и све компатибилне намене као што су 
комерцијални објекти и слични садржаји. Однос становања и делатности  је становање 
60-100%/ делатности 0-40%.  

Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и објеката.Очекиване 
интервенције су најчешће замена постојећих стамбено-пословних објеката са 
делатностима уз очување постојеће хоризонталне и усклађивање вертикалне 
регулације.   
 
Урбанистички параметри на парцели 
спратност слободне и 

зел. површине 
индекс изграђености  
 

типологија  
објеката 

П+2+Пк мин. 30% макс. 2,0 
(за угаоне парцеле до 2,2) 

а) слободностојећи  
б) двојни (једнострано 
узидани) 
в) у низу (двострано узидани) у 
зони реконструкције и обнове  

 

Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 
за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 
површину:  

- 300m2 за слободностојеће објекте 
- 150m2 за једнострано и двострано узидани објекти 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

- 12,0m за слободностојеће објекте 
- 8,0m за једнострано и двострано узидане објекте. 

Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање најистуренијег 
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
 
 Удаљеност објекта од објекта на суседној грађевинској парцели износи најмање 

4,0m. Уколико је међусобна удаљеност постојећих објеката мања од 4,0m, није 
дозвољено постављање отвора стамбених просторија на бочним фасадама,без 
сагласности суседа 

 Удаљеност објекта од бочних граница суседне грађевинске парцеле: 
- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 

најмање 1,5m, 
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- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 
најмање 2,5m, 

- за двојне (једнострано узидане) објекте – 2,5m за оба објекта; 
 
За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 

парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, отвори 
стамбених просторија морају имати парапет мин. висине 1,8m. 

Удаљеност објекта од дворишних (задњих) граница суседне грађевинске парцеле: 
- удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине 

објекта, 
- најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је 5,0m, 

уколико је објекат нижи од 10,0m. 
Могуће је постављање објеката на мањој удаљености од прописане, и на граници 
суседних грађевинских парцела,  уз обавезну претходну сагласност суседа 
 
За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. 
 
На парцелама чија је површина мања од Планом дефинисане за ову зону,  дозвољена 
је могућност градње стамбеног објекта спратности до П+1, до  индекс изграђености до 
0,8 као и могућност реконструкције и надградње постојећег објекта ради техничке 
опремљености објекта (термичка и звучна изолација), недостајуће прикључке на 
градске комуналне системе, промену кровног покривача, доградњу мокрог чвора, 
опремање потребним инсталацијама. У оквиру надградње поткровља дозвољава се 
изградња надзитка максималне висине 1,6m. 
 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација. 

 
TЦ 3- ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА  
 
Становање ниских густина (изван централне зоне)  
 

Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Типична целина 3 (ТЦ-3) намењена је изградњи објеката индивидуалног становања, и 
производно -комерцијалних објеката. Дозвољене су и све компатибилне намене. Однос 
становања и делатности за типичну целину и појединачне грађевинске парцеле је 
становање 70-100% : делатности 0-30%.. 
 
Урбанистички параметри на парцели 
спратност слободне и 

зел. површине 
индекс   заузетости типологија  

објеката 
паркирање на сопств. 
грађ. парцели 

П+1+Пк** 
 

мин. 30% макс. 55% 
 

а) слободностојећи 
б) двојни     
(једнострано         
узидани) 

1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m

2
 БГП 

пословања, трговине 
1ПМ/80m

2
 БГП  

*  Максимални нагиб кровних равни 30
о
. 

** П+2(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),        
висина објекта 11,5m) 
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Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 
за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну површину:  

- 400m2 за слободностојеће објекте 
- 200m2 за једнострано и двострано узидани (двојни) објекте 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минмалну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

- 12,0m за слободностојеће објекте 
- 10,0m за једнострано и двострано узидане објекте 

Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање најистуренијег 
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
 Удаљеност објекта од бочних граница суседне грађевинске парцеле: 

- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - најмање 
1,5m, 

- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - најмање 2,5m, 

- за двојне (једнострано узидане) објекте – 2,5m за оба објекта; 
За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 

парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, није дозвољено 
постављање отвора стамбених просторија на бочним фасадама. 

Удаљеност објекта од дворишних (задњих) граница суседне грађевинске парцеле: 
удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине   објекта, 
најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је 5,0m, уколико је 

објекат нижи од 10,0m. 

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
На парцелама чија је површина мања од Планом дефинисане за ову зону,  могућа је 
градња стамбеног објекта индекс изграђености до 0,6 спратност П+1 
Поменуте интервенције могу обухватити и побољшење техничке опремљености 
објекта (термичка и звучна изолација), недостајуће прикључке на градске комуналне 
системе, промену кровног покривача, доградњу мокрог чвора, опремање потребним 
инсталацијама У оквиру надградње дозвољава се изградња надзитка максималне 
висине 1,6m. 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 

инсталације, водовод, канализација. Изузетно до обезбеђења јавне канализационе 
инфраструктуре, могућа је изградња одговарајућих водонепропусних септичких јама.  

 
Мала привреда, занатство и средња предузећа  

 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Дозвољена намена су поред мале привредеи комерцијалних садржаја и компатибилне 
намене, трговине и продаје, угоститељства и административног пословања, стамбено 
пословне делатности  и остале делатности који пружају савремене услуге за потребе 
становника насеља у функцији социјалне заштите, снабдевања, слободног времена, 
културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају животну средину. 
Однос становања и делатности у типичној целини  је становање 0-20%: делатности 80-
100%. 
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У оквиру волумена постојећих стамбених објеката дозвољена је реконструкција са 
циљем побољшавања услова функционисања објекта. Могућа је пренамена свих 
постојећих стамбених објеката из становања у делатности. 

Урбанистички показатељи за нове објекте на парцели 
Минимална величина парцеле (комплекса) и ширина фронта према улици: 
минимална величина парцеле = 500,0m2 
минимална ширина фронта парцеле = 20,0m, 
 
Паркирање у овој типичној целини могуће је решавати у оквиру објекта, као 
самостални објекат на парцели или на паркинг простору на слободном делу парцеле.  
Потребан број паркинг места одређује се на основу следећих норматива: 
 пословање           – 1ПМ на 80 m2 корисног простора 
 кафе,угоститељство – 1ПМ на 2 стола са 4 столице 
 трговина      – 1ПМ на 66 m2 продајног простора 
 у хотелском комплексу одређује се на основу норматива 1 ПМ на 2-10 кревета у 

зависности од категорије хотела и додатних садржаја а за евентуалне остале 
намене     – према општим правилима. 

 
а. Комерцијалне делатности у стамбеном ткиву, у привредним целинама и у посебним 
новим   комерцијалним комплексима 

 

 
 
 
 
 
 

Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према 

површини за јавне намене и према границама суседних грађевинских парцела. 
Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 
јавној саобраћајној површини. 

Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 
јавној саобраћајној површини 

Удаљеност објекта од задње граница парцеле – најмање 1/2h, (али не мања од 5,0m, 
уколико је 1/2h мања од 5,0m ).  

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешница и сл.) на уличној фасади могу да пређу грађевинску 
односно регулациону линију за 1,0m, тако што укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде и на минималној висини од 4,0m 
изнад тротоара.  

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Интервенције на постојећим објектима: 
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција и надоградња у складу са 
параметрима и правилима овог плана за ову типичну целину. У случају претварања 
подрумских просторија у пословни простор, стапеништа за приступ пословним 
просторијама организовати искључиво изван регулације саобраћајнице. Постојећи 

спратност индекс изграђености типологија  
објеката 

слободне и зел. 
површине 

П+2+Пк 
 

макс. 2,0 
макс. 2,2 (за угаоне парцеле) 

слободностојећи,  
једнострано или 
двострано  
узидани 

мин. 20% без 
саобраћајних 
површина 
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објекти који поседују грађевинску дозволу која није привремена чији су параметри већи 
од параметара дефинисаних овим планом, задржавају постојеће параметре.  
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Пословно - комерцијални садржаји различите величине комплекса са доминантном 
комерцијалном наменом: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, сервиси 
итд, су предвиђени као зоне дуж примарних саобраћајница, у оквиру осталих 
компатибилних намена, али и у склопу привредне зоне. У привредној зони се могу 
организовати вишефункционални мешовити производно-комерцијални садржаји и 
комплекси посебне намене. Дозвољене су све групе делатности осим оних које 
угрожавају људе и животну средину (земљиште, ваздух и воду).  
 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација. Изузетно до обезбеђења јавне канализационе 
инфраструктуре, могућа је изградња одговарајућих водонепропусних септичких јама.  

 

Примарна производња  
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Дозвољена намена су поред примарне производње са стакленицима, пластеницима и 
и компатибилне намене, трговине, продаје и складиштења пољопривредних 
производа, угоститељства и административног пословања, стамбено пословне 
делатности  и остале делатности који пружају савремене услуге за потребе становника 
насеља у функцији, снабдевања,  културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају 
животну средину. 
Однос становања и пољопривреднних делатности у овој типичној целини  је становање 
0-20%: делатности 80-100%. 

Урбанистички показатељи за нове објекте на парцели 
Минимална величина парцеле (комплекса) и ширина фронта према улици: 
минимална величина парцеле = 500,0m2 
минимална ширина фронта парцеле = 20,0m, 
 
Паркирање у овој типичној целини могуће је решавати у оквиру објекта, као 
самостални објекат на парцели или на паркинг простору на слободном делу парцеле.  
Потребан број паркинг места одређује се на основу следећих норматива: 
 пословање           – 1ПМ на 80 m2 корисног простора 
 кафе,угоститељство – 1ПМ на 2 стола са 4 столице 
 трговина      – 1ПМ на 66 m2 продајног простора 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према 

површини за јавне намене и према границама суседних грађевинских парцела. 

спратност индекс изграђености типологија  
објеката 

слободне и зел. 
површине 

П+1+Пк 
 

макс. 1,0 
макс. 1,2 (за угаоне парцеле) 

слободностојећи,  
једнострано или 
двострано  
узидани 

мин. 20% без 
саобраћајних 
површина 
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Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 
јавној саобраћајној површини. 

Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 
јавној саобраћајној површини 

Удаљеност објекта од задње граница парцеле – најмање 1/2h, (али не мања од 5,0m, 
уколико је 1/2h мања од 5,0m ).  

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешница и сл.) на уличној фасади могу да пређу грађевинску 
односно регулациону линију за 1,0m, тако што укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде и на минималној висини од 4,0m 
изнад тротоара.  

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Интервенције на постојећим објектима: 
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција и надоградња у складу са 
параметрима и правилима овог плана за ову типичну целину. У случају претварања 
подрумских просторија у пословни простор, стапеништа за приступ пословним 
просторијама организовати искључиво изван регулације саобраћајнице. Постојећи 
објекти који поседују грађевинску дозволу која није привремена чији су параметри већи 
од параметара дефинисаних овим планом, задржавају постојеће параметре.  
Постојећи објекти који поседују привремену грађевинску дозволу који у прописаној 
процедури прибаве употребну дозволу, а чији су параметри већи од параметара 
дефинисаних овим планом, задржавају постојеће параметре. 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација. Изузетно до обезбеђења јавне канализационе 
инфраструктуре, могућа је изградња одговарајућих водонепропусних септичких јама  

 
ТЦ – 4 РАЈКОВО и Спортско рекреациони комплекси и објекти који нису 
обухваћени  Планом детаљне регулације простора Рајково у Мајданпеку 
 
У насељу Мајданпек има довољно спортско рекреативних површина. Спортско – 
рекреациони садржаји су намењени како за потребе рекреације, тако и за развој 
туризма. Комплекси су намењени за активне облике спорта и рекреације – терени (за 
мали фудбал, кошарку, рукомет, тенис) са пратећим садржајима, затим мање сале за 
различите спортске активности, теретане, фитнес центри, куглане, са свлачионицама, 
мокрим чвором, оставама и мањим угоститељским садржајима, искључиво у функцији 
спортских садржаја.  Спортски терени могу бити отворени или покривени. 
 
Урбанистички параметри 
спратност слободне и зел. 

површине 
индекс заузетости типологија  

објеката 
паркирање на сопств. грађ. 
парцели 

 (висина према 
потребама за 
фискултурне 
сале макс. 
11,0m) 

мин. 30% без 
спортских 
терена, 
паркинга и 
саобраћајних 
површина 

 
макс. 30%  
 

а) слободностојећи  
 

1ПМ/10 -14 посетилаца и за 
запослене 1ПМ/80,0м

2
 посл. 

простора 

 
 



  

ИИЗЗММЕЕННЕЕ  ИИ  ДДООППУУННЕЕ  ППЛЛААННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ЗЗАА  ННААССЕЕЉЉЕЕ  ММААЈЈДДААННППЕЕКК  
  

 
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ  

ММААЈЈДДААННППЕЕКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО    --                                                                                        
    

 
93 

Правила парцелације 
 Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. површину 1.500,0m2. 
 Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. ширину фронта 

22,0m. 
Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 

намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање 
најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној 
површини. 

Најмања удаљеност грађевинске од регулационе линије 5,0m, 
Удаљеност објекта од објеката на суседним парцелама износи мин. 8,0m.  
Удаљеност објекта од бочних и задњих граница суседне грађевинске парцеле у оквиру 

комплекса износи 1/2 висине објекта. Уколико је објекат нижи од 10,0m мин. 
удаљење од бочних граница парцеле не може бити мање од 5,0m. Удаљеност 
објеката од границе парцеле према становању не може бити мања од 15,0m, а на 
делу комплекса према овој намени обавезно је уредити појас зеленила са најмање 
једним дрворедом. 

Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. Међусобнa удаљеност 
износи 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8,0m не може бити мања од 
4,0 m за потребе извођења противпожарног пута. 

Паркирање искључиво у оквиру парцеле 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација, у објектима и топлификација.  
 
 
ТЦ – 5 ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
 
Реструктуирање постојећих привредних зона  
(изван обухвата Плана детаљне регулације индустријске зоне и индустријског парка 
(реон 5) у Мајданпеку)  
 

Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
 На парцелама производних комплекса је предвиђена организација нових и 

реконструкција постојећих производних погона у складу са Законом  дозвољеним 
параметрима за одређене врсте делатности: 

 Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња, надзиђивање, 
реконструкција, адаптација, санација, промена врсте делатности под условом да се 
добије сагласност на Студију о процени утицаја планиране делатности на животну 
средину 

 Густина запослених: 50-200/ ha 
 

Урбанистички параметри 
спратност индекс 

заузетости 
типологија  
објеката 

паркирање на 
сопств. грађ. 
парцели 

слободне и зел. 
површине 

П+2  
 

макс. 50%  
 

а) слободностојећи  
б) у низу  

1ПМ/100m
2
 БГП  

1ПМ / 8 запослених 
мин. 20% без 
саобраћајних 
површина 

* Максимални нагиб кровних равни 30
о
. 
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Правила парцелације 
 Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према 

површинама за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према 
суседима. 

 Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. површину 500m². 
 Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. ширину фронта 20,0m. 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
 Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за 

јавне намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање 
најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној 
површини. 

 Најмања удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 5,0m. 
 Удаљеност објекта од бочних и задњих граница суседне грађевинске парцеле износи 

1/2h (висине вишег објекта). Уз бочне ивице комплекса обавезно је уредити појас 
зеленила са најмање једним дрворедом. 

 Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. Међусобнa 
удаљеност износи 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8,0m не може бити 
мања од 4,0m за потребе извођења противпожарног пута. 

 За изграђене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске парцеле 
мања од минималних вредности, у случају реконструкције, није дозвољено 
постављање отвора на бочним фасадама.  

 За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 Паркирање у оквиру парцеле, 
 Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња,  надзиђивање, 

реконструкција, адаптација, санација, промена делатности, 
 Трансформација постојећих комплекса је могућа под условом да се прибави 

сагласност на Студију о процени утицаја планиране делатности на животну средину.  
 густина запослених / ha 50-200, 
 Простор намењен изградњи мањих привредних локација односно производни погони 

категорија делатности "А" и "Б" потенцијалног еколошког оптерећења, који не 
изазивају непријатности суседном становању. 

 Дозвољена је трансформација постојећих привредних локација у терцијарне 
делатности: пословање, трговина, угоститељство, занатске радионице и складишта и 
сл. 

 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација  (са опремом за предтретман отпадних вода) и 
опрема за сакупљање и евакуацију индустријског отпада). 
 
3.3.6.Правила за озелењавање на грађевинском земљишту остале намене 

 
Зелене површине на парцелама и у стамбеним зонама 
 
Ове површине се деле на зелене површине блоковског типа и оне око кућа за 
индивидуално становање (предбаште, дворишта и баште).  
 блоковско зеленило, ако то простор дозвољава, добром организацијом учинити 

пријатним местом  за игру деце и миран одмор одраслих; 
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 приликом пројектовања водити рачуна о избору врста, осунчаности и положају 
дрвећа у односу на објекте и инсталације и избору мобилијара и застора; 

Зелене површине око кућа за индивидуално становање, без обзира на разноликост по 
квалитету и  декоративно-естетској вредности, заузимају значајно место у целокупном 
фонду градског зеленила. Како се ради о приватном власништву, ради подизања 
квалитета свеукупног градског зеленила, едуковати власнике и разним видовима 
такмичења, утицати на стварање вредних амбијенталних целина; 
 
Зелене површине у отвореним блоковима за вишепородично становање  
  
Поред становања у централним градским блоковима, или у њиховој непосредној 
близини, се често налазе објекти административног, културно-просветног и услужног 
карактера. Ове површине имају велики социјални значај јер њихов квалитет одређује 
не само комфорне услове за становништво, већ и санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове животне средине. Посебну пажњу посветити организацији 
простора како би се формирале целине за игру деце, спортске активности и миран 
одмор. 
 
Зелене површине у оквиру комерцијалних и производних комплекса 
 
Табела 6. Минимални проценат озелењених површина  
Минимални проценат озелењених површина без паркинга на парцели 
до 1.0 хa 

20% 

Минимални проценат озелењених површина без паркинга на парцели 
већој од 1.0хa 

30% 

 
 Сваки од ових комплекса захтева озбиљан приступ,сагледавање специфичности и 

подизање или реконструкцију постојећих зелених површина, како би у потпуности 
биле у функцији објекта; 

 Добро компонованим заштитним зеленилом, тежити ка сто већој изолацији 
комплекса од околине; 

 Формирати слободне просторе у зеленилу за краћи одмор, освежење и спортске 
активности запослених; 

 Приликом формирања заштитних појасева у границама комплекса, обратити пажњу 
и на декоративно-естетску вредност компонованих група, које се налазе по ободу 
масива. 

 
 
3.3.7.  Забрањена градња 
 
На подручју Плана није дозвољено следеће: 
 изградња, односно промена у простору која би могла да наруши стање животне 

средине; 
 изградња објеката и намена који ометају обављање јавног саобраћаја и приступ 

објектима и грађевинским парцелама, 
 складиштење отровних и запаљивих материјала, 
 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живота суседа или 

сигурност суседних објеката.  
 изградња објеката на јавним површинама.  
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4.0.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
У складу са Законом изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 , 
121/12,  42/13 и 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) овај План генералне регулације  се 
спроводи на следећи начин: 
 
 
1) НА ОСНОВУ ВАЖЕЋИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА  
 
Увидом у планску документацију и анализом стања на терену, измењена су нека 
планска решења дата у Плану генералне регулације (Генералниом плану  "Мајданпек 
2020" ("Сл. лист опш. Мајданпек " број 2/07) те исти престаје да важи. 
Планови који детаљније решавају предметно подручје (а нису у супротности са 
решењима из Измене и допуне Плана генералне регулације )  и примењиваће се су: 

 План детаљне регулације простора Рајково у Мајданпеку, се примењује у 
већем делу осим у делу ширине саобраћајнице, за коју се примењију правила 
за изградњу саобраћајне инфраструктуре дата овим планом 

 План детаљне регулације индустријске зоне и индустријског парка (реон 5) у 
Мајданпеку  

 
    2)  ИЗРАДОМ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА: 
 

-Урбанистички пројекат станице  за снабдевање горивом 
-Урбанистички пројекат азила за животиње 
-За зоне за изградњу објеката за коришћење обновљивих извора енергија   

(когенеративна посторојења и сл) 
 

3) НЕПОСРЕДНО, у складу са правилима уређења и грађења  и представља 
правни и плански основ за издавање Информације о локацији, Локацијских 
услова, и израду пројеката парцелације и препарцелације. 

 
Могуће разраде ПГР-а, израдом планова детаљне регулације, могу се реализовати  у 
складу са потребама а на основу одговарајуће Одлуке органа локалне самоуправе. 
 
У границама (контури) површинског копа реализација предметне намене због које може 
доћи до измештања саобраћајнице и остале инфраструктуре биће решена предходном 
израдом Планова детаљне регулације. 

Измештање постојећег пута I реда бр.33 (од приближе стационаже постојеће трасе 
km115+686 до km116+462) реализоваће се директно на основу овог Плана и урађене 
техничке документације. 

Израда урбанистичког пројекта за изградњу и верификација на Комисији за планове је 
обавезна и на парцелама јавне и остале намене, где се планира изградња, доградња 
или реконструкција, повећање капацитета, или увођење нових компатибилних намена 
у складу са специфичностима локације (нпр. на површинама остале већим од 1,0 
хектар,  а по правилу за појединачне објекте веће од 5.000 m²  корисне површине) 

На парцелама у зони непосредно уз коридоре комуналне инфраструктуре у току 
издавања локацијских услова неопходно је прибавити услове надлежних комуналних 
предузећа за изградњу у коридору комуналне инфраструктуре.  
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За комплексе на којима се планира изградња производних делатности неопходно је 
пре прибављања одобрења за изградњу поднети захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину надлежном органу. 
 
За локације станица за снабдевање горивом неопходно је прибављање сагласности 
при изради техничке (пројектне) документације пре издавања одобрења за изградњу 
од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање. 
 
За све целине или делове целина, у којима се постојећа катастарска парцелација 
мења, односно код оних грађевинских парцела у чијем формирању учествује више или 
мање од једне катастарске парцеле, предвиђа се обавезнa израдa пројекта 
парцелације или препарцелације. 
 
На осталом делу територије Плана спровођење вршити директно на основу правила 
уређења и правила грађења датих у овом плану.   
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа могућа је примена 
техничких решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних 
институција и предузећа пре издавања Извода из Плана. 
 
Поред текстуалног дела саставни део овог Плана су: 
 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
1 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

 
 

2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРАН ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 

1: 2000 

2.2. ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА  
 

1: 5000 

2.3. ДЕТАЉНА РАЗРАДА 1:1000 
 

3а,б,в,г САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 1: 2500 
 

4а,б,в,г ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ са грађевинским 
линијама  
 

 
1: 2500 

5 ХИДРОТЕХНИЧКА И  1: 5000 
 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  1: 5000 

6 ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА   1:5000 

7 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 1:10000 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

-Одлука о приступању изради Измена и допуна ПГР за насеље Мајданпек  ("Службени 
лист Општине Мајданпек",  број 5/13) и  Одлука о измени Одлуке о приступању 
изради Измена и допуна ПГР за насеље Мајданпек("Службени лист Општине 
Мајданпек",  број 8/14) 

- ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА- ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 
-Услови ЈКП и осталих институција 
-Концепт Измене и допуне Плана генералне регулације  Мајданпек 
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-Извештај o стручној контроли Концепта ПГР за насеље  Мајданпек са.седнице 
Комисије за планове СО Мајданпек, одржане дана            .године, 

-Извештај o стручној контроли Нацрта ПГР за насеље  Мајданпек са.седнице Комисије -
за планове СО Мајданпек, одржане дана            .године 

-Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана број СО Мајданпек од  
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Регистрација ЈУГИНУС ДОО и Лиценца одговорног урбанисте 
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