
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 6.                                    27.  март  2019.  године                                                             Година 36.  

 На основу члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник. РС“ број 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 46. - 51. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“ број 72/09,... и 83/18), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Сл.  гласник 

РС“ бр. 135/04 и 88/10) и члана 52. Статута Општине Лучани, („Сл. гласник општине Лучани“ број 16/18),  

 Скупштина општине Лучани, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Лучани, на 

седници одржаној 27.03.2019. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ„ДЕО НАСЕЉА ЛУЧАНИ УЗ УЛИЦУ 

ОБИЛИЋЕВУ НА К.П. БР. 1920/2  И 1923 КО ЛУЧАНИ“ 

Члан 1. 

         

 ДОНОСИ СЕ План детаљне регулације„Део насеља Лучани уз улицу Обилићеву на к.п. бр. 1920/2 и 

1923 КО Лучани“ (у даљем тексту: План) 

 План означен у претходном ставу израдило је ЈП „Урбанизам“ Крагујевац. 

 

Члан 2. 

 

План је саставни део ове Одлуке и садржи: 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. ОПШТИ ДЕО  

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА  

1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ШИРЕГ ОБУХВАТА  

1.3.1. Извод из Извод из ППО Лучани  

1.3.2. Извод из ПГР Лучани  

1.4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА  

1.5. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА   

1.6. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

1.7. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА 

  

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

2.1.  ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 

2.2. ПЛАНИРАНА ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА   

2.2.1.  Обухват грађевинског подручја  

2.2.2. Биланс детаљне намене земљишта  

2.2.3. Компатибилне намене  

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

2.3.1. Зеленило  

2.3.2. Инфраструктура  

2.3.2.1. саобраћајна инфраструктура  

2.3.2.2. водопривредна инфраструктура  

2.3.2.3. електроенергетска  инфраструктура   

2.3.2.4. телекомуникациона инфраструктура  

2.3.2.5. термоенергетска инфраструктура  
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2.5.   РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА  

2.6.  УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРА-ЋАЈНИЦА  

 

2.7.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

 

3.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

3.1.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

3.1.1.  Скраћени приказ стања и квалитета животне средине  

3.1.2.  Мере за реализацију Еколошке подцелине  

3.1.3.  Мере заштите животне средине  

3.1.4.  Мере заштите животне средине у зони далековода  

3.1.5.  Управљање отпадом  

3.2.  ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

3.3.  ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

3.4.  ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА  

3.5.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

3.6.  МЕРЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА

  

4.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

 

ГРАФИЧКИ ДЕО  

Графички прилог бр 1. Катастарско топографски план са границом обухвата плана 1:500 

Графички прилог бр 2. Постојећа детаљна намена земљишта 1:500 

Графички прилог бр 3.  Планирана детаљна намена земљишта 1:500 

Графички прилог бр 4.  Планирана детаљна намена земљишта са  поделом на целине 1:500 

Графички прилог бр 5.  План саобраћаја 1:500 

Графички прилог бр 6.  План регулације нивелације  и грађевинских линија 1:500 

Графички прилог бр 7.  Синхрон план инфраструктуре 1:500 

Графички прилог бр 8.  Спровођење плана и посебни услови 1:500 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1. ОПШТИ ДЕО  

Планом детаљне регулације Део насеља Лучани уз улицу Обилћеву на кп. бр. 1920/2 и 1923 КО Лучани (у 

даљем тексту: План), уређују се и дефинишу детаљна планска решења у насељу Лучани, везана за: 

рационално и одрживо коришћење земљишта, правила уређења и грађења, мрежу саобраћајница, основну 

мрежу линијских комуналних система и инсталација, техничка и нивелациона решења, правила грађења, 

регулације и парцелације, заштиту природних и непокретних културних добара као и разграничење 

површина јавних и осталих намена. 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Правни основ за израду Плана je:  

 - Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14); 

 - Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања „Сл. гласник РС“, бр. 64/15); 

Плански основ за израду Плана је: 

 - Просторни план општине Лучани (Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/14);  

 - План генералне регулације насеља Лучани (Сл. гласник општине Лучани“ бр. 17/15); 

Одлуку о изради Плана, донела је Скупштина општине Лучани, (број: 06-61-4/2016-I од 16. децембра 2016. 

године). 

Према одлуци о изради Плана, није потребна израда Стратешке процене утицаја плана на животну средину. 
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1.2.  ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

Граница Плана дефинисана је границама кп. бр. 1920/2 и 1923, КО Лучани, а коначна граница обухвата 

Плана дефинисаће се Нацртом плана. Површина обухвата плана износи 0,36 hа. 

НАПОМЕНА: У случају неслагања бројева катастарских парцела са графичким прилогом катастарског 

плана, важи графички прилог бр. 1. Катастарско топографски план са границом обухвата плана. 

1.3. ОБАВЕЗЕ,  УСЛОВИ  И  СМЕРНИЦЕ  ИЗ  ПЛАНСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ШИРЕГ         

 ОБУХВАТА 

1.3.1. Извод из ППО Лучани 

Обухват плана налази се у зони грађевинског подручја предвиђеном ППО Лучани у близини кластера 

пословно - производних система у функцији индустрије, пословно - производних система и услуга (МСП). 

Према еколошкој валоризацији ППО Лучани припада еколошкој целини Лучани. 

Према плану развоја мреже и функција насеља и центара, насељено место Лучани су планирани као 

Општински центар Лучани - административни, управни и привредни центар за околна насеља која му 

гравитирају директно или посредно преко локалних центара. Директно Лучанима гравитира осам насеља са 

нуклеусом централних активности: Лучани (село), Дљин, Доња Краварица, Ђераћ, Крстац, Лисице и Пухово 

од којих већина има карактер приградских насеља. 

Даље планско уређење Лучана и околних приградских насеља омогућиће виши ниво уређења насеља, 

рационалну потрошњу грађевинског земљишта, унапређење и заокруживање стихијске градње дуж важних 

саобраћајних коридора, дефинисање нових зона привређивања, адекватно саобраћајно и комунално 

опремање. 

 

1.3.2. Извод из ПГР насеља Лучани 

Према ПГР за насељено место Лучани, обухват ПДР-а се налази у просторној целини 2 – Лучани насеље, 

подцелина 2.1 Грачац 1. Обухват плана се налази у грађевинском подручју плана генералне регулације 

насеља Лучани. 

Подцелина Грачац 1 налази се у северном делу насеља Лучани и планирана је за даљи развој насеља са 

претежном наменом породично становање. Граница подцелине се граничи са постојећим стамбеним 

насељем Стара колонија.  

За целину Грачац 1 планиран је систем нових саобраћајница које су прилагођене условима (прате изохипсе 

терена) са одговарајућим профилима који одговарају карактеру насеља. 

Обухват Плана детаљне регулације налази се у налази се непосредно уз градску саобраћајницу – Улица 

Обилићева. 

Према ПГР-у претежну намену земљишта у обухвату Плана детаљне регулације чине саобраћајнице и 

становање густина Б.1:  

Становање Б.1. – становање ниских густина градског карактера - обухвата зоне становања у насељима 

компактне урбане структуре у близини градског центра. Карактеришу га ниске густине изграђености, уз 

заступљене пословне просторе дуж саобраћајних коридора. 

У овим деловима насеља стимулишу се интервенције у виду надградње и доградње постојећих објеката у 

циљу погушћавања простора и интензивнијег коришћења постојеће комуналне инфраструктуре. У 

приземљу је могуће формирати пословни простор који не угрожава основну намену. 

Искључују се све наменекоје могу да угрозе животну средину и претежну намену објекта на парцели и 

суседа. 

На парцелама већим од 6,0 ари дозвољена је изградња објеката услуга под условом да све потребе за 

комуналним уређењем задовољавају на својој парцели и да не угрожавају основну намену становања; 

Према Условима чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну 

заштиту, које је за ПГР доставио надлежни Завод за заштиту споменика културе, у обухвату ПДР-а се не 

налазе природна и непокретна културна добра. 

Основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у ПГР-у, поглавље 2.3. Спровођење плана, где је 

назначено да се спровођење Плана врши израдом планова детаљне регулације: 

Израда планова детаљне регулације могућа је у свим зонама у којима се за то укаже потреба у смислу 

увођења/дефинисања нових и редефинисања постојећих или планираних површина јавне намене; 

За промену регулације постојећих саобраћајница које нису дефинисане овим планом, саобраћајница 

дефинисаних овим планом до нивоа сабирних улица, као и за увођење нових саобраћајница, може се радити 

План детаљне регулације; 
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1.4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ  ПОДЛОГА 

За потребе израде плана прибављене су и коришћене следеће подлоге: 

- Копија катастарског плана у дигиталном облику достављена од  РГЗ Службе за катастар непокретности 

– Лучани (достављено на CD-у 10. фебруара 2016. год); 

- Топографски план израђен за потребе овог Плана; 

- Ортофото план (епоха снимања 2012. година, 10 cm величина пиксела); 

 

1.5. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

Основни циљ израде Плана је одрживи урбанистички развој овог дела насеља Лучани, у складу са планском 

документацијом ширег обухвата, што би се постигло унапређењем саобраћајног решења и друге комуналне 

инфраструктуре. 

Посебни циљеви израде Плана су: 

 - дефинисање детаљне намене земљишта у складу са потребама развоја зоне становања и пословања уз 

улицу Обилићеву; 

 - промена регулације површине јавне намене тј. делимична измена трасе планиране саобраћајнице која 

се прикључује на улицу Обилићеву; 

 - дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале  намене; 

 - дефинисање детаљних правила уређења и правила грађења за изградњу у зонама становања, 

пословања и услуга; 

 - дефинисање капацитета потребне комуналне инфраструктуре и услова заштите инфраструктурних 

коридора; 

 - дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа, природних добара, енергетске ефикасности, 

приступачности, безбедности и заштите животне средине; 

Израдом плана обезбедиће се законски и плански основ за изградњу објеката у обухвату плана, а према 

правилима грађења и уређења из планова вишег реда.  

 

1.6. ПРИКАЗ  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Обухват плана се налази у грађевинском подручју насеља Лучани у насељу Грачац. Земљиште се претежно 

користи као неизграђено, пољопривредно без прикључака комуналне инфраструктуре. Простор је ограничен 

са јужне и источне стране јавном саобраћајницом – улица Обилићева. Са западне и северне стране план се 

граничи са парцелама намењеним за становање. Кроз обухват плана пролазе далеководи 35 kV који 

представљају значајно ограничење за изградњу због широке зоне заштите утицаја од далековода. Главни 

потенцијал простора су близина центра насеља Лучани и саобраћајна приступачност – изграђена градска 

саобраћајница. 

Терен планског обухвата је у паду правцем исток запад, од улице Обилићеве ка изграђеним објектима уз 

улицу Вука Караџића у нагибу од око 10%.  

Према инжењерско геолошким условима израђеним за ПГР насеља Лучани простор планског обухвата се 

налази у Рејону II, микрорејон Iia. Терен у основи изграђују седименти кредне старости у којој се 

наизменично смењују пешчари, глинци, лапорци, подређено кречњаци и конгломерати. Појава воде може се 

очекивати на дубини од 6,0 m у односу на површину терена. Терен микрорејона Iia може се користити за 

урбанизацију уз примену одговарајућих превентивних мера заштите приликом грађевинске активности, тј. 

заштите од откидања расквашених делувијалних зона. На терену нису уочене нестабилности и терен се у 

природним условима може окарактерисати као стабилан. Сва неадекватна и непланска засецања, извођења 

ископа, или било каква неконтролисана грађевинска активност може изазвати клижење стенских маса и 

нарушавање целокупне стабилности. Извођење радова предвидети у сушном периоду, а за све ископе дубље 

од 1,5 m. обавезнa је употреба мера заштите ради очувања и повећања стабилности. Сва засецања треба 

обезбедити адекватним мерама заштите уз строги режим њиховог планирања. 

Климатске карактеристике Коришћени су подаци са метеоролошке станице у Пожеги (н.в. 312 m). Клима 

има умерено континентални карактер. 

Максималне средње месечне температуре јављају се у јулу и августу износе 19,3°C. Средња годишња 

температура је 9,9°С.   

Минималне средње месечне температуре ваздуха јављају се у јануару и фебруару и могу достићи негативне 

вредности (у просеку од -0,6 °С до -2,8° С). 

Апсолутно максималне температуре ваздуха јављају се од јуна до августа и крећу се од 35,48° С до 38,98° 

С. Апсолутни минимум се јавља од децембра до марта и износи  од -20,2 8° С до –29,28° С. Средње трајање 

периода без мраза је: у вишим пределима 150, а у нижим 190 дана. 
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У овом подручју преовлађују источни и североисточни ветрови. Просечно у току године 

ветровитих дана има 45,9% а тишине 54,1% дана. Дана без ветра нарочито има зими када се тишине јављају 

са 64,2% дана. Укупна инсолација у току године је 1.956,0 часова, у просеку износи 5,35 часова дневно. 

Најсунчанији месец је јул са просеком 278,9 часова а најкраћи децембар са 57,9 часова. 

1.7. ПРЕГЛЕД  ПРИКУПЉЕНИХ  ПОДАТАКА  И  УСЛОВА  

Р. 

број 

НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ИМАЛАЦ 

ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

број предмета 

1. РС МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,  

Сектор за материјалне ресурсе,  

Управа за инфраструктуру, 

Бирчанинова бр. 5 

11 000 БЕОГРАД 

Услови: бр. 2277-2 од 27. јула 2017. 

године 

2. РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА,  

Одељење за ванредне ситуације Чачак, Булевар 

Ослобођења 5, 32 000 ЧАЧАК 

Услови: Број: 217-8425/17 од 28. јуна 

2017. године 

3. ОПШТИНА ЛУЧАНИ Општинска управа 

Одељење за Урбанизам грађевинарство имовину и 

инспекцијске послове,Југословенске армије, бр. 5, 

32240 ЛУЧАНИ 

Услови: Број: 05-2017 од 15. августа 

2017. године 

4. ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ, Ул. Кнеза Милоша 

бр. 11, 11 000 БЕОГРАД 

Услови: Број: 130-00-UTD-003-

820/2017-002 од 25. децембра 2017. 

године 

5. ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО, Огранак ЕД 

Чачак, Погон Гуча Улица Републике бб, 32 000 ГУЧА 

Услови: Број: 8Е.5.0.0-Д09.29-312787/2 

од 16. јануара 2018. године 

6. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, Дирекција за технику, 

Функција планирања и развоја - Таковска 2, ИЈ 

Чачак, Господар Јованова бр. 15  

11 000 БЕОГРАД 

Услови: Број: 232283/2-2017 од 17. јул 

2017. године 

7. ЈУГОРОСГАЗ АД, Змај Јовина бр. 8-10, 11 000 

БЕОГРАД 

Услови: Број: 272 од 23. јуна 2017. 

године 

 

2. ПЛАНСКО  РЕШЕЊЕ 

Планом су прописани елементи урбанистичког уређења и изградње простора. Дефинисана регулација 

саобраћајница и одређене површине јавне и остале намене. Такође биће дефинисани и услови за уређење и 

изградњу објеката и површина комуналне инфраструктуре и потребног нивоа инфраструктурне 

опремљености. 

2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 

Планирана је подела простора на 3 урбанистичке целине према просторним и функционалним 

карактеристикама, а која је формирана према планираној мрежи саобраћајница у обухвату плана. 

 

ЦЕЛИНА 1 – ЗОНА СТАНОВАЊА 

Целина 1 се налази у јужном делу обухвата од улице Обилићеве до планиране насељске саобраћајнице. 

Планирана намена земљишта је становање у зони Б.1. У оквиру ове целине планира се изградња стамбених 

и пословних објеката. 

ЦЕЛИНА 2 - ДАЛЕКОВОД 

Целина 2 се налази у средишњем делу и обухвата зону далековода 35 kV и делом улицу Обилићеву. У 

оквиру ове зоне планирана је изградња одговарајуће саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре. 

ЦЕЛИНА 3 - САОБРАЋАЈИЦА 

Целина 3 се налази у северном делу обухвата у зони проласка и зони заштите далековода. Простор ове зоне 

предвиђен је за земљиште јавне намене – заштитно зеленило. Простор целине 3 није планиран за изградњу. 
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ПОВРШИНЕ УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА 

ЦЕЛИНА  НАЗИВ 
ПОВРШИНА 

(ha) 

Целина 1 ЗОНА СТАНОВАЊА 0,20 

Целина 2 ДАЛЕКОВОД 0,10 

Целина 3 САОБРАЋАЈНИЦА 0,06 

УКУПНО 0,36 

 

2.2.ПЛАНИРАНА ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  

2.2.1  ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Површина планираног грађевинског подручја у обухвату плана износи 0,36 ha. Планирано грађевинско 

подручје, поклапа се са границом обухвата плана и користиће се према планираној детаљној намени 

земљишта одређеној Графичким прилогом бр. 3 Планирана детаљна намена земљишта. 

2.2.2.  БИЛАНС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА 

Површине јавне намене нису заступљене постојећем стању. Планирано је увећање земљишта за јавне 

намене за 44,44 %, и то 0,06 ha које ће се користити за потребе формирања специфичног зеленила у Целини 

2 и површина од 0,10 ha за потребе изградње саобраћајне површине. 

Површине остале намене обухватају у постојећем стању површине неизграђеног земљишта 0,36 ha, 

планирано је умањење зоне становање ниских густина на рачун јавних намена на укупно 0,20 ha. 

Табела: Биланс детаљне намене земљишта. 

  

НАМЕНА  

Постојеће Промена Планирано 

2018 2018-2025 2025 

земљиште % у 

односу 

на 

обухват 

земљиште % у 

односу 

на 

обухват 

земљиште % у 

односу 

на 

обухват ha ha ha 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ             

1.1 

Специфично 

зеленило 0,00 0,00 0,06 16,67 0,06 16,67 

1.2 

Саобраћајне 

површине  0,00 0,00 0,10 27,78 0,10 27,78 

∑ 

(1.1-

1.2) 

УКУПНО 

ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 0,00 0,00 0,16 44,44 0,16 44,44 

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ             

2.1 

Становање - 

Б Ниских 

густина 0,00 0,00 0,20 55,56 0,20 55,56 

  2.2 

Неизграђено 

земљиште 0,36 100,00 -0,36 -100,00 0,00 0,00 

∑ 2.1 УКУПНО 

ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 0,36 100,00 -0,16 -44,44 0,20 55,56 

∑  

(1.1-

1.2) + 

2.1 

УКУПНО 

ЈАВНЕ И 

ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 0,36 100,00 0,00 0,00 0,36 100,00 
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ПОПИС ПАРЦЕЛА ЈАВНE НАМЕНЕУ обухвату плана планиране површине јавних намена у припадају 

зеленилу, и саобраћајним површинама.  

Бр. 
ЈАВНА 

НАМЕНА 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

(делови или целе катастарске парцеле) 

УКУПНА 

ПОВРШИНА 

(ha) 

1.1 
Специфично 

зеленило 
део 1923 0,06 

1.2 
Саобраћајне 

површине 
део 1920/2, део 1923 0,10 

 УКУПНО  0,16 

НАПОМЕНА: У случају неслагања бројева катастарских парцела са графичким прилогом бр. 4 Планирана 

детаљна намена површина, важи графички прилог 

Планирана детаљна намена земљишта (Графички прилог бр. 3) 

 

2.2.3  КОМПАТИБИЛНЕ  НАМЕНЕ 

У табели Претежне и компатибилне намене – приказане су могуће трансформације намене земљишта 

израдом урбанистичког пројекта, под условом да планирана трансформација не угрожава планирану 

претежну намену шире зоне, јавни интерес и животну средину. 

 

Табела: Компатибилне намене – могућности трансформације 
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Становање + + + + + + + • + + + + + 

Саобраћајнице - - - + • + + - - - - + + 

Зеленило - - - + + • + - - - - + + 

 

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ 

       НАМЕНЕ 

2.3.1. Зеленило 

У обухвату плана нема уређених зелених површина. Зеленило у постојећем стању чини неуређено природно 

зеленило. Терен је без посебних пејзажних вредности. Смењују се пољопривредне површине, слободне 

травне површине, стабла у комбинацији са живицом и мање и веће групације коровског растиња. 

Општи концепт уређења зеленила се заснива на побољшању постојеће структуре зеленила и повећању 

заступљености у оквиру појединачних намена (допуна, замена, оживљавање појединих зона, функционално 

и естетско оплемењивање и сл). 

Планирани систем зеленила предметног обухвата заснива се на подели:  

1. Зеленило у оквиру површина јавне намене; 

2. Зеленило у оквиру површина остале намене; 

1. Зеленило у оквиру површина јавне намене  

Зеленило у оквиру површина јавне намене су простори претежно обрасли вегетацијом или предвиђени за 

раст и развој биљака, који су директно или индиректно на располагању корисницима.  

Зеленило у оквиру површина јавне намене чини: 

− специфично зеленило; 
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Специфично - заштитно зеленило 

Специфично - заштитно зеленило има за циљ да обезбеди заштиту супстрата од клизања (нестабилних 

терена) као и да обезбеди баријеру према осетљивим зонама и зонама утицаја из саобраћаја (најчешће). То 

су углавном зелени засади у групи и могу бити различите ширине. У оквиру обухвата плана, специфично 

зеленило је планирано у целини 3, северни део плана. Ова целина представља заштитну зону ка 

далеководу. 

2. Зеленило у оквиру површина остале намене 

Зеленило у оквиру површина остале намене чини: 

− зеленило у оквиру становања; 

Зеленило  у оквиру становања  

Зеленило на индивидуалним парцелама у оквиру зоне становања ниских густина се уређује декоративно 

према условима на парцели, односно предлаже се увођење зелених засада/баријера према улици, извору 

аерозагађења и буке.   

Уређење окућница заснива се на правилном одабиру врста и њиховом правилном распореду у циљу 

побољшања естетских вредности простора. Породични вртови су веома важни јер окућница у приградским 

оквирима пружа могућност повезивања човека са природом, а врт постаје део система зеленила. На 

парцелама које су у директном контакту са саобраћајницом, локација постојећих објеката (који су увучени у 

дубину парцеле) омогућава формирање тзв „предбаште“ која ће ублажити негативне утицаје саобраћаја; 

најбоље је комбиновати декоративне елементе жбунастих и дрвенастих (отпорних)  врста биљака. 

Препорука су живе ограде/пузавице  према граничним парцелама. 

Избор врста прилагодити локацијским и микроклиматским условима. Бирати аутохтоне врсте, као и оне које 

су се добро прилагодиле нашим условима. Препоручују се и живе ограде према граничним парцелама, како 

би се створила визуелна баријера. За заснивање живе ограде погодне су следеће врсте: Ligustrum ovalifolium, 

Buxus sempervirens, Prunus laurocerassus…  

2.3.2. Инфраструктура 

2.3.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

Планом се делимично обухватају две саобраћајнице: Улица Обилићева и нова приступна саобраћајница. 

Улица Обилићева категорисана је као градска саобраћајница. 

Планом је предвиђено ново планско решење којим се мења геометрија трасе насељске саобраћајнице уз 

задржавање саобраћајног профила. Ново планско решење обезбеђује управни прикључак на улицу 

Обилићеву чиме се унапређују безбедносни услови, функционисање саобраћајнице (прегледност 

раскрснице) и  рационалније планско решење. 

Правила за изградњу и реконструкцију јавних путева и путних објеката 

- приликом пројектовања и изградње саобраћајница обавезна је примена Закона о путевима („Сл. гласник 

РС“, бр. 41/18), Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

55/14 и 32/13 и 55/14, 24/18 и 41/18), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 

морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/11); 

- регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање мреже 

саобраћајница; 

- коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим 

стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012:1981, пројектовање и грађење путева - 

Димензионисање нових асфалтних коловозних конструкција и СРПС У.Ц4.015:1994, Пројектовање и 

грађење путева – Димензионисање нових флексибилних коловозних конструкција,  као и у складу са 

одговарајућим члановима Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18) и другим пратећим 

прописима; 

- парцеле саобраћајница формирати према правилима за регулацију и парцелацију у која су дефинисана у 

Поглављу 2.5 Регулација и нивелација мреже саобраћајница и јавних површина; 

- при пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелете висински поставити тако да се 

прилагоди изведеним коловозним површинама; 
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- приликом израде техничке документације за изградњу саобраћајница могуће је вршити корекције 

геометријских елемената саобраћајница унутар планираних попречних профила, а у циљу побољшања 

услова саобраћаја (на пр. примена комплекснијих радијуса у раскрсници,…); 

- могућа је измена ивичних линија у границама регулације, уклапање у геометрију постојећих 

саобраћајница које нису у свему изведене према важећој планској документацији; 

- слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи минимално 4,5 m; 

- пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и стандардима; 

- главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом 

саобраћаја  

- у регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету; 

- при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити  Правилник о техничким 

стандардима планирања , пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15); 

- приликом пројектовања и изградње бициклистичких и пешачких стаза и осталих елемената 

придржавати се Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС бр. 50/11) 

- приликом пројектовања и изградње паркинга обавезно примењивати стандарде СРПС У.С4.234 којим су 

дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања; 

- на прелазу колског прилаза парцелама преко планираног тротоара нивелационо решење колског прилаза 

мора бити такво да је тротоар у континуитету и увек у истом нивоу; 

2.3.2.2. Водопривредна инфраструктура 

Снабдевање водом 

У Обилићевој улици постоји изграђена водоводна линија Д 160 мм. Део трасе постојећег прикључка ће се 

изменити. У Обилићевој улици се планира изградња водоводне линије друге и треће висинске зоне. 

На територији обухваћеној планом не постоји изграђена фекална канализација. У наредном планском 

периоду се планира изградња фекалне канализације. До изградње фекалне канализације санитарне отпадне 

воде одводити у прописне септичке јаме. 

Атмосферске воде се одводе површински. У наредном периоду се планира изградња кишне канализације. 

Правила за изградњу водоводних линија 

- Трасе планираних магистралних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним 

саобраћајницама и по потреби зеленим површинама; 

- Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир 

и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева.  

- Минималан пречник цеви за градска насеља је је 100 mm.  

- На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном 

размаку од 80 m за индустријске зоне, односно 150 m за стамбене и пословне зоне. Препоручује се 

уградња надземних противпожарних хидраната; 

- Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 m а магистралних цевовода 1,8 m 

до темена цеви; 

- Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих; 

- Минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5 m. Појас заштите око 

магистралних цевовода је минимум по 2,5 m са сваке стране; 

- Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије; 

- Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење 

појединих објеката одређује надлежна комунална организација; 

- Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања; 

- Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада 

ради исправног функционисања мреже; 

Правила за изградњу бушених бунара за потребе домаћинстава 

- Обавезна је удаљеност од сточне стаје минимум 20,0 m; 

- Обавезна је удаљеност од ђубришта и пољског клозета минимум 20,0 mи то на вишој коти од 

могућег загађивача; 

- обавезно је ограђивање зоне санитарне заштите је са минималним  радијусом од R=10,0 m; 

- Црпну станицу, и осталу хидротехничку опрему према потреби, поставити према техничким 

условима имаоца јавних овлашћења и важећим прописима; 
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- Обавезно је уграђивање уређаја за мерење и регистровање захваћених количина воде, сходно 

прописима; 

- Обавезна је израда Извештаја о процењеним ресурсима подземних вода и прибављање одобрења 

коришћења водних ресурса за потребе водоснабдевања и прибављање решења надлежног 

министарства о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода у складу са Законом о 

рударству и енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015); 

Правила за изградњу фекалне канализације 

- Трасе фекалне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и по 

потреби зеленим површинама; 

- Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у 

обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 mm, 

усвојити Ø 200 mm. Максимално пуњење канализације је 0,7 D, где је D пречник цеви; 

- Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из 

свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 m до темена цеви; 

- За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и 

водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/D 

(cm) а минимални пад 1/D (mm); 

- Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну канализацију. Минималан 

пречник кућног прикључка је Ø 150 mm; 

- Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације као и прикључење 

појединих објеката одређује овлашћена комунална организација; 

Правила за изградњу кишне канализације 

- Трасе кишних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним 

саобраћајницама и по потреби зеленим површинама; 

- Квалитет атмосферских вода које се упуштају у крајњи реципијент, морају бити у складу са 

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011); 

- Нову кишну канализацију упоредо изводити са изградњом улица; 

- Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. За меродавну 

рачунску кишу обично се узима киша са вероватноћом појаве 33 % или 50 %; 

- Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0 m; 

- Воду из дренажа уводити у кишну канализацију. Испусте у регулисани профил водотока планирати 

под косим углом, са изливном главом и жабљим поклопцем, уклопљене у косину да се не би 

ометало течење у кориту; 

 

2.3.2.3. Електроенергетска  инфраструктура електроенергетска мрежа 

Преко обухвата плана прелазе два вода  35kV : 

- Вод 35 кV од ТС 110/35 kV „Гуча“ ка ТС 35/10 kV „Лучани“ и  

- Вод  35 кV од ТС 35/10 kV  „Овчар Бања“ ка ТС 35/10 kV „Лучани“ 

за које је обезбеђен заштитни појас ширине 15,0 m са обе стране вода, од крајњег фазног проводника. 

Водови 35 kV су у плану орјентационо уцртани у складу са добијеним подацима.   

У захвату плана постоји  изграђена надземна нисконапонскa мрежa која је реализована СКС проводником  

X00/0-A 3x70+56 mm2 постављеним на бетонским стубовима који су уцртани на графичком прилогу. 

Снабдевање планираних објеката електричном енергијом реализовати са постојеће и планиране 

нисконапонске мреже у  свему према техничким условима добијеним од надлежног дистрибутивног 

оператора електричне енергије и важећим законима, техничким прописима и стандардима. 

Не планира се изградња трафостанице али уколико се у току реализације плана јави потреба за изградњом 

нове трафостанице,  исте је могуће градити у оквиру објеката или на парцелама где се таква потреба укаже. 

Пре почетка било каквих радова потребно је извршити обележавање евентуално постојећих каблова, а затим 

извршити сва неопходна измештања, у свему према техничким условима добијеним од надлежног 

дистрибутивног оператора електричне енергије и важећим законима, прописима и стандардима који се 

односе на ову област. Током радова неопходно је заштитити исте и обезбедити присуство Надзорног органа 

надлежног дистрибутивног оператора електричне енергије. 
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Правила за изградњу трафостаница 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:  

1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10,0 метара;  

2) за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30,0 метара; 

Код изградње монтажно-бетонских, зиданих или трафостаница у склопу објекта морају се испунити 

следећи захтеви:  

Трафостанице морају имати најмање два одељења и то: 

- одељење за смештај трансформатора; 

- одељење за смештај развода ниског и високог напона; 

Свако одељење мора имати независан приступ споља; 

Коте трафостаница морају бити у нивоу околног терена са обезбеђеним приступним путем до најближе 

јавне саобраћајнице најмање ширине 3,0 m, носивости 5 t; 

Око трафостаница се поставља тротоар ширине 1,0 m.  

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). Поред тога морају бити 

испуњени следећи услови: 

Бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора да буде конструктивно одвојено од 

конструкције зграде. Између ослонца темеља трансформатора и трансформатора поставити еластичну 

подлогу у циљу пресецања акустичних мостова. Обезбедити сигурну звучну изолацију просторије за 

смештај трансформатора и блокирати извор структурног звука дуж бочних ивица просторије за смештај 

трансформатора на нивоу који задовољава.  

У непосредној близини трафостаница не смеју се налазити просторије са лако запаљивим материјалом, 

котларница, складишта и сл. 

Кроз просторије трафостанице не смеју пролазити инсталације водовода, канализације и парног грејања.  

Просторија у коју се смешта трафостаница 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). 

Заштиту од недозвољеног електромагнетног зрачења извести према важећим техничким прописима и 

нормативима. 

Пројектом грађевинског дела решити топлотну и звучну изолацију просторије. 

 

Правила за постављање подземних водова 

Сви планирани подземни каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим 

елементима датим на графичком прилогу.  

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа меhaничка 

напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе  900 и не мање од 300. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8 m у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 

терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа 

трака. 

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова 

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2 m при чему се каблови 

нижих напона полажу изнад каблова виших напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 m. У 

истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим 

изолационим материјалом. 

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова  

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од 

најмање (ЈУС Н. Ц0. 101): 

- 0,5 m за каблове  1 kV и  10 kV; 

- 1,0 m за каблове 35 kV; 

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 

треба да буде: 
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- у насељеним местима: најмање 300, по могућности што ближе 900; 

- ван насељених места:најмање 450; 

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. 

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 

заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m. 

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да 

буде мањи од 0,3 m. 

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 

исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 

мањем од 0,2 m. 

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 

потребе даљинског управљања трансформаторских станица које повезује кабл. 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и канализационих 

цеви.  

Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 m 

за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове. 

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви 

на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове. 

Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 

провлачи кроз заштитну цев. 

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, 

ров се копа ручно (без употребе мехaнизације). 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом 

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.  

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање: 

- 0,8 m у насељеним местима; 

- 1,2 m изван насељених места;  

Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2,0 m са обе стране 

места укрштања или целом дужином паралелног вођења. 

На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.  

Приближавање и укрштање енергетских каблова са топловодом 

Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за топловод мора да 

износи 1,0 m. 

Полагање енергетских каблова изнад канала топловода није дозвољено. 

При укрштању енергетских кабловских водова са каналима топловода, минимално вертикално растојање 

мора да износи 60 cm. Енергетски кабловски вод по правилу треба да прелази изнад канала топловода, а 

само изузетно, ако нема других могућности, може проћи испод топловода. 

На местима укрштања енергетских кабловских водова са каналима топловода, мора се између каблова и 

топловода обезбедити топлотна изолација од пенушавог бетона или сличног изолационог материјала 

дебљине 20 cm. 

На месту укрштања кабловски водови се полажу у азбестно-цементне цеви унутрашњег пречника 100 mm, 

чија дужина мора са сваке стране да премашује ширину канала топловода за најмање 1,5 m. 

Приближавање енергетских каблова дрворедима 

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова; 

Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2,0 m; 

Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама; 

 

2.3.2.4. Телекомуникациона инфраструктура 

У  захвату плана нема изграђене подземне телекомуникационе мреже. 

Планира се обезбеђење довољног броја телефонских прикључака, као и савремене широкопојасне услуге 

(VDSL за брзи интернет и IPTV за квалитетан пренос видео сигнала са протоком од од 30Mb/s до 50Mb/s) . 

Да би се створили услови за прикључење планираних објеката потребно је у профилима саобраћајница 

положити PEXD цеви ф110мм  које ће служити за провлачење оптичке и претплатничке ТК мреже. 
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Прикључак планираних  објекта у захвату плана на телекомуникациону инфраструктуру извести 

одговарајућим телекомуникационим  кабловима у свему према условима Телеком-а Србија  и важећим 

законима, прописима и стандардима који се односе на ову област. 

Постојећу телекомуникациону  мрежу која на било који начин омета изградњу нових саобраћајница и 

објеката потребно је изместити у  свему према техничким условима добијеним од Телеком-а Србија и 

важећим законима, прописима и стандардима који се односе на ову област.  

У захвату плана постоји покривеност сигналом мобилне телефоније. 

Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у складу са плановима развоја 

мобилних телекомуникација, омогућиће се квалитетан рад овог система телекомуникација на целом 

планском подручју. 

Правила грађења за телекомуникационе објекте 

Фиксна телефонија 

Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према регулационим 

елементима датим на графичком прилогу.  

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу. 

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа меhaничка 

напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе  900 и не мање од 300. 

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од 

најмање (ЈУС Н. Ц0. 101): 

- 0,5 m за каблове  1 kV и  10 kV; 

- 1,0 m за каблове 35 kV; 

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања 

треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 900; Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 

телекомуникационог кабла. 

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 

заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 

исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али 

не мање од 0,2 m. 

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m.  

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од 

најмање 0,6 m.  

Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао 

укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на међусобном размаку 

од најмање 0,5 m.  

Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5 

m. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 

0,4 m.  

Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5 m.  

 

2.3.2.5. Термоенергетска инфраструктура 

Правила грађења дистрибутивних гасовода 

Да би се омогућило потпуно снабдевање објеката у обухвату плана потребно је изградити недостајућу 

полиетиленску дистрибутивну гасоводну мрежу притиска до 4 бара. 

Технички услови за изградњу дистрибутивних гасовода од полиетиленских цеви максималног радног 

притиска до 4 bar дефинисани су Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) и Интерним 

техничким правилима за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему ЈП Србијагас, (Нови сад, 

Октобар 2009 године). 

Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  6/2019   14 

 

 Максимални радни притисак 

 ≤ 4 bar (m) 4 bar <...≤ 10 bar (m) 10 bar <...≤ 16 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1,0 2,0 3,0 

Гасовод од полиетиленских цеви 1,0 3,0 - 

Растојања из табеле се могу изузетно смањити на минимално 1 m уз примену додатних мера заштите при 

чему се не сме угрозити стабилност објеката. 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и полиетиленских гасовода 

максималног радног притиска 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

Минимално дозвoљено растојање (m) 

   Укрштање Паралелно вођење 

Гасоводи међусобно  0,2 0,4 

Од гасовода до водовода и канализације  0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1,0 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова  0,2 0,4 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова  0,2 0,4 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида  0,2 0,6 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 

снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 

мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

највише 3 m3 

- 3,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

више од 3 m3 а највише 100 m3 

 6,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

преко 100 m3 

 15,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 
 5,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од 10 m3 а 

највише 60 m3 

 10,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 
 15,0 
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Минимално дозвoљено растојање (m) 

Од гасовода до шахтова и канала  0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила  - 1,5 

* растојање се мери до габарита резервоара  

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода 

су:  

 Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (m)  

Називни напон (kV)  при укрштању при паралеленом вођењу 

≤ 1 1,0 1,0 

1 – 20 2,0 2,0 

20 - 35 5,0 10,0 

> 35 10,0 15,0 

 

Гасоводи од полиетиленских цеви у смислу функционалних захтева морају бити у складу са SRPS EN 

12007-1 и SRPS EN 12007-2. Полиетиленске цеви за гасоводе морају бити у складу са SRPS EN 1555-2, док 

цевни елементи морају бити у складу са SRPS EN 1555-3 и SRPS EN 1555-4. 

Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без заштитне цеви, са 

двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у дужини од најмање 10,0 m са обе стране 

земљишног појаса. 

У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у постељицу од ситног песка у 

слоју од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом одговарајућом методом. Дебљина зида цеви 

испод путева и пруга мора бити прорачуната тако да се узму у обзир утицаји свих спољних сила на гасовод. 

Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у заштитну цев 

одговарајуће чврстоће. 

Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење радне цеви. 

За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од 

спољашњег пречника гасовода. 

Уколико се радна цев поставља бушењем без заштитне цеви мора се изабрати технологија која обезбеђује да 

не дође до оштећења изолације гасовода. 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног напона 

преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 

На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и 

водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора 

да износи 90°, сем на местима где је то технички оправдано, где је дозвољено смањити угао на минимално 

60°. 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 

 

Обновљиви извори енергије 

Обновљиве изворе енергије могуће је користити за грејање и хлађење простора (топлотне пумпе уз 

коришћење геотермалне енергије) и грејање санитарне воде (соларни колектори и топлотне пумпе). 

Котларнице као енергент могу користити биомасу. Соларна енергија се уз соларне колекторе може 

користити и за производњу електричне енергије, коришћењем фото-напонских панела, који се најчешће 

постављају на кровове објеката. 

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 

42/13 - Одлука УС РС, 50/13 - Одлука УС РС, 98/13 - Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) соларни колектори 

који се не прикључују на електродистрибутивну мрежу дефинисани су као објекти за које није потребно 

прибављати акт надлежног органа за градњу, док су електране које користе обновљиве изворе енергије 

инсталиране снаге до 50 kW дефинисане као објекти који се граде на основу решења којим се одобрава 

извођење радова,  које  издаје   орган  надлежан  за издавање  грађевинске  дозволе.   Системе  који   користе  

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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обновљиве изворе енергије градити у складу са прописима који се односе на ову врсту објеката и 

инсталација, и препорукама произвођача опреме. 

Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. лист РС“, бр. 101/15)  предвиђена је обавезна 

израда Извештаја о хидрогеотермалним истраживањима. Документ о: геолошким и хидрогеолошким 

карактеристикама изворишта; количинама и температури процењених ресурса подземних вода; 

конструкцији бунара; условима коришћења и заштите животне средине, на основу кога се може одобрити 

коришћење ресурса подземних вода за потребе грејања породичног домаћинства физичког лица. 

 

Мере енергетске ефикасности изградње 

За нове објекте: 

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање енергетске 

ефикасности система грејања: 

а) За спољашње пројектне температуре ваздуха и максималну температуру ваздуха грејаног простора 

користити Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/11; 

б) Захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора дефинисане 

су у Правилнику о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/11; 

в) Минимални захтеви енергетске ефикасности (енергетског учинка) за стамбене зграде, по методи 

поређења са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 

61/11); 

г) Сертификати о енергетским својствима зграда. 

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу 

са  Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11), и саставни је део 

техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош је 

документ који приказује енергетска својства зграде и морају га имати све нове зграде, осим зграда које су 

Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  

(„Сл. гласник РС“, бр. 69/12) изузете од обавезе енергетске сертификације. Енергетски пасош чини 

саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 

д) Редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације. 

2. Смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне енергије 

уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије. 

3. Смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем: 

- опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе), 

- енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе, 

- соларних колектора, 

- ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације. 

4. Изградња пасивних и нискоенергетских објеката 

За постојеће објекте: 

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење 

заптивањем прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним 

изоловањем стамбених зграда. 

2. Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних сијалица 

са влакном енергетски ефикасним сијалицама. 

3. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим 

уређајима. 

4. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или 

енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. 

(Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  

- „Сл. гласник РС“, бр. 69/12). 

 

2.5. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Регулациону матрицу чине обележене (дефинисане координатама) регулационе осовине линијских објеката, 

као и њихови регулациони профили. Обележене регулационе осовине у обухвату плана одређене су 

пројектованим координатама темених (Т) и осовинских тачака (ОТ) саобраћајница и водорегулација. 

Поменутим елементима одређени су и други важни правци који се налазе у обухвату плана и битни су за 

посебно дефинисање елемената  површина јавних и осталих  намена. Полупречници  заобљења регулације у 
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раскрсницама, списак координата свих карактеристичних тачака, њихов опис и полупречници заобљења 

хоризонталних кривина по осовини, налазе у графичком делу ПГР-а. 

Осим профилним регулационим линијама, граничне линије између планираних површина јавних и осталих 

намена одређене су координатама детаљних тачака, постојећим катастарским међама (КМ) и преломним 

тачкама катастарских парцела (КМТ). Наведени елементи који су садржани на графичком прилогу чине 

јединствену регулациону базу.  

У деловима где су одступања профилних регулационих линија од постојећих катастарских међа, у 

границама декларисане тачности геодетске подлоге на којој се план радио, није потребно успостављање 

нове, већ треба задржати постојећу катастарску међну линију.  

 

НИВЕЛАЦИЈА 

Нивелација у обухвату Плана, дефинисана је преко ортометријских висина у раскрсницама саобраћајница, 

уз максимално задржавање нивелете постојећих саобраћајница. На графичком прилогу плана нивелације 

дати су сви наведени елементи. Приликом израде плана нивелације водило се рачуна да пројектоване 

нивелете, у раскрсницама, максимално прате постојећи терен, односно изведени асфалтни застор.  

На основу нивелационих елемената саобраћајница и осталих површина у оквиру обухвата плана, треба 

одредити пројектоване коте партера и подова свих планираних објеката, као и вертикални положај 

комуналне инфраструктуре. Могуће је нивелационо одступање од планом дефинисаних кота ради 

усаглашавања са постојећим стањем у складу са условима надлежних имаоца јавних овлашћења. 

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

Грађевинске линије, одређене су у односу на дефинисане регулационе линије и осовине линијских објеката, 

на растојањима приказаним на графичком прилогу.  

У свим  инфраструктурним заштитним појасевима, могућа је градња уколико се добије позитивно мишљење 

кроз поступак добијања локацијских услова, без обзира што на графичком прилогу није дефинисана. Ако 

управитељ, односно ималац јавних овлашћења инфраструктурним коридором (далековод, гасовод, водовод 

итд.), да позитивно мишљење за градњу у заштитном појасу под посебним условима, грађевинску линију 

треба удаљити од регулационе линије саобраћајнице на растојању које је приказано на графичком прилогу у 

зони и на страни пре укрштања са коридором или испоштовати претежну, ако постоје изграђени објекти. 

 

2.6. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

       САОБРАЋАЈНИЦА 

Oснов за формирање парцела за изградњу саобраћајница је графички прилог бр. 6. – План регулације, 

нивелације и грађевинских линија Р= 1:1000, уз следећа посебна правила: 

1. Регулациони профили за новопланиране саобраћајнице 

- Парцелација и формирање грађевинске парцеле саобраћајнице се врши у пуном профилу; 

2. Регулациони профили стамбених саобраћајница и колских пролаза, који су изведени и имају 

формирану катастарску парцелу 

- По правилу парцелација и формирање грађевинске парцеле саобраћајнице се врши у пуном профилу, 

када планирани карактеристични саобраћајни профил излази ван постојеће катастарске парцеле пута; 

- Када карактеристични профил не излази ван постојеће катастарске парцеле пута та катастарска међа 

се може задржати и сматрати регулационом линијом; 

- Изузетно, када планирани карактеристични саобраћајни профил излази ван постојеће катастарске 

парцеле пута, та катастарска међа се може задржати и сматрати регулационом линијом под условом да 

није нарушено функционисање и безбедност саобраћаја (колског или пешачког, зависно од ширине 

регулационог профила); 

 

2.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

2.7.1. Зона становања Б.1 

Гс= 5-10 станова/ ha; Гн= 15-30 становника/ ha; 

То су изграђени простори претежно породичних стамбених јединица на индивидуалним парцелама, ниских 

густина, са заступљеним пословним просторима дуж саобраћајних коридора.  

Промене које се очекују у овој зони у планском хоризонту односе се на: надградњу и доградњу постојећих 

породичних објеката, промену намене у пословање у приземним или другим деловима објекта, 

организовање мале привреде на парцелама преко 6,0 ари. 
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У овим деловима насеља стимулишу се интервенције у виду надградње и доградње постојећих објеката у 

циљу погушћавања простора и интензивнијег коришћења постојеће комуналне инфраструктуре.  

 Породично становање ниских густина 

Претежна намена 
У оквиру планиране претежне намене земљишта могуће је грађење објеката 

следеће намене: 

- породични стамбени објекти; 

Компатибилна 

намена 

Могуће је грађење објеката компатибилне намене; 

На парцелама већим од 600,0 m2 могуће је грађење објеката или дела објекта 

компатибилне намене уз услов обавезне израде урбанистичког пројекта 

уколико је компатибилна намена заступљена са више од 50 % површине 

планиране претежне намене: 

- пословни и административни објекти; 

- складишни објекти; 

- оставе; 

- угоститељски објекти; 

- објекти трговине; 

- мањи производни објекти и радионице; 

- објекти комуналне инфраструктуре; 

- објекти јавних намена; 

Забрањена намена Забрањено је грађење свих објеката који би својом наменом угрозили животну 

средину и претежну намену; 

Није могуће грађење објеката који у прописаној процедури не обезбеде 

сагласност на процену утицаја објекта на животну средину према важећој 

Уредби, а који су наведени у Листи пројеката за које је обавезна процена 

утицаја или Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину. 

Типологија објекта Могуће је грађење слободностојећих објеката - објекат не додирује ни једну 

границу грађевинске парцеле, објеката у низу и двојних објеката; 

Услови за 

формирање 

грађевинске парцеле 

Могуће је формирање једне или више грађевинских парцела поступком 

препарцелације и/или парцелације уз обавезно задовољење свих урбанистичких 

услова; 

Свака грађевинска парцела, мора имати приступ јавној саобраћајној површини, 

непосредно или преко приступног пута минималне ширине 3,5 m за 

једносмерни саобраћај и 6,0 m за двосмерни саобраћај; 

Минимална површина за формирање грађевинске парцеле је за:                           

- породични стамбени објекти   250 m2 

- објекте компатибилне намене  600 m2; 

Минимална ширина уличног фронта грађевинске парцеле је за: 

- породични стамбени објекти   12,0 m; 

- објекте компатибилне намене  20,0 m; 

Код парцелације којом настају три и више грађевинских парцела по дубини 

(преко приступног пута) обавезна је израда Урбанистичког пројекта; 

Положај објекта 

(хоризонтална 

регулација) 

Положај објекта на парцели дефинисан је: 

- предњом грађевинским линијом у односу на регулациону линију 

(дефинисана Графичким прилогом бр. 6 План регулације и 

грађевинских линија); 

- минималним одстојањем од граница грађевинске парцеле; 

- у односу на друге објекте на суседној парцели; 
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Није обавезно постављање објекта или делова објекта на грађевинску линију 

већ у простору који је дефинисан грађевинским линијама. 

Минимално одстојање слободностојећих објеката од граница грађевинске 

парцеле:  

 - са прозорским парапетом нижим од 1,6 m  2,5 m; 

 - са прозорским парапетом вишим од 1,6 m  1,0 m; 

Минимално одстојање објеката од постојећих објеката на суседним парцелама:  

- 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 3,5 m, 

За грађевинске парцеле које имају индиректну везу са јавном саобраћајном 

површином преко приступног пута, грађевинска линија се утврђује кроз 

Локацијске услове, а према правилима за планирану претежну намену; 

Подземна грађевинска линија објекта може да одступа од грађевинске линије 

објекта, под условом да се избором начина и коте фундирања објекта, обезбеде 

постојећи темељи суседних објеката; 

Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане 

грађевинске линије, објекат се може задржати уколико не прелази регулациону 

линију; Реконструкција, адаптација, санација могућa je у габариту и волумену 

објекта; Изградња, доградња и надградња могуће је само иза планом 

дефинисане грађевинске линије уз задовољавање свих прописаних 

урбанистичких параметара; 

Спратност објеката 

 

Број спратова објекта, чији су поједини делови различите спратности, исказан је 

бројем спратова највишег дела објекта; 

Број спратова у објекту на нагнутом терену, исказан је према оном делу објекта 

који има највећи број спратова; 

Максимална дозвољена спратност објеката је: 

- П+2 (три надземне етаже); 

Максимална дозвољена висина објеката до венца последње етаже објекта 

- мах h=12,0 m; 

Могућа је изградња поткровља (Пк) са надзитком висине до 1,6 m, са кровним 

прозорима, излазима на кровну терасу или лођу, и кровним баџама (мах. висина 

од коте пода Пк до преломне линије баџе је 3,0 m); 

Мансардни кров не може се градити са конструктивним препустима на венцима 

и мора се градити као традиционални мансардни кров (уписан у полукруг);  

Могуће је грађење подрумске(По) или сутеренске(Су) етаже уколико не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе и уколико се задовоље сви 

урбанистички услови овог Плана; 

Индекс заузетости 

парцеле 

 

Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле: 

- за породичне стамбене објекте  max 60 %; 

- за компатибилне намене    max 60 % 

Минимално 15 % уређене, претежно компактне, зелене површине;  

Остале површине: саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно 

озелењавање високим зеленилом; 

Површина подземне етаже објекта не може заузимати више од 80 % површине 

парцеле; 

У обрачун индекса заузетости или изграђености улазе сви објекти на 

грађевинској парцели; 
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Други објекти на 

грађ. парцели 

Дозвољено је грађење више објекта на парцели под условом да се задовоље сви 

прописани урбанистички параметри; 

За објекте у дубини парцеле обавезно је обезбедити пролаз до јавне саобраћајне 

површине минималне ширине 3,5 m; Уколико није могуће обезбедити пролаз 

минималне ширине од 3,5 m изградња другог објекта могућа је искључиво под 

условом да парцела излази на две јавне саобраћајнице; 

Помоћни објекти На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који су у 

функцији главног објекта (гараже породичних стамбених објеката, оставе, 

стазе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, платои, дечија игралишта, и 

други слични објекти); 

Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза предње грађевинске 

линије основног објекта на парцели; 

Правила за изградњу помоћног објекта (гараже) у оквиру сваке намене додатно 

су дефинисана у делу Посебна правила грађења; 

Изузетно, код изградње породичних објеката, када је природни терен од 

регулационе до грађевинске линије у нагибу већем од 10 %, помоћни објекат 

може се градити између регулационе и грађевинске линије; 

Кота приземља 

објекта 

Кота приземља објеката на равном терену не може да буде нижа од коте 

приступне саобраћајне површине; 

Кота приземља објеката може да буде максимум 1,20 m, а минимум 0,30 m 

виша од нулте коте (тачка пресека линије терена и вертикалне фасадне равни 

објекта); 

Кота приземља објекта на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта 

кота нижа од нивелете јавног пута, може да буде максимум 1,20 m нижа од коте 

приступне саобраћајне површине; 

Уколико је грађевинска линија подземног дела објекта изван надземног 

габарита објекта, кота горње плоче подземног дела објекта мора бити усклађена 

са котом терена, насута земљом и партерно уређена зеленилом; 

Минимални 

степен 

комуналне 

опремљености 

 

Минимални степен комуналне опремљености грађевинске парцеле за изградњу 

објеката подразумева: 

- приступ на јавну саобраћајну површину; 

- прикључак на електроенергетску, водоводну и канализациону 

инфраструктурну мрежу; 

Прикључење 

објеката на 

инфраструктуру 

Прикључење објеката на саобраћајну и другу комуналну инфраструктуру врши 

се на основу правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација; 

Зелене површине у 

оквиру парцеле 

Минимални обавезан проценат површина под зеленилом је 15 %;  

Зелене површине су они простори у оквиру грађевинске парцеле који се 

обавезно уређују вегетацијом у директном контакту са тлом,  (минимални слој 

земље за раст и развој биљака дебљине 0,80 m); 

У зелене површине не рачунају се асфалтиране, бетониране и поплочане 

површине, бехатон и бетонске растер подлоге, засрте површине песком, 

шљунком, туцаником, дробљени камен и други тампони, гумене и друге 

подлоге на којима није могућ раст и развој биљака; 

Одводњавање 

површинских вода 

Обавезно је одводњавање атмосферских вода са парцеле; 

Атмосферске воде са једне грађевинске парцеле је забрањено усмеравати према 

парцели суседа.  
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Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом, риголама и каналима 

за прикупљање воде према сабирном окну атмосферске канализације, најмањим 

падом од 1,5 %; 

Уколико постоје услови за прикључење на систем комуналне инфраструктуре 

кишне канализације обавезно је поштовање услова прикључења према 

условима овлашћених комуналних предузећа и организација; 

Ограђивање Могуће је ограђивање грађевинске парцеле тако да елементи ограде (стубови, 

жица, панели, зеленило, темељни зид ограде, парапет и капије) буду у оквиру 

грађевинске парцеле која се ограђује и да се врата и капије на уличној огради не 

могу отварати ван регулационе линије; 

Ограда може бити зидана висине 0,90 m, или транспарентна висине до 1,40 m. 

Ограде према суседу могу бити живе зелене и транспарентне висине до 1,40 m 

или комбиноване (зидана до 0,90 m транспарентна до укупне висине 1,40 m);  

Ограђивање вишепородичних парцела могуће је живом зеленом и 

транспарентном оградом висине до 1,40 m; 

Приликом ограђивања, врата и капије на уличној огради не могу се отварати 

ван регулационе линије; 

Паркирање 
Обавезно је обезбеђивање довољног паркинг простора у оквиру парцеле 

објекта или у оквиру јавног паркинга ван површине јавне саобраћајнице. 

Обавезан минимални број паркинг места је за: 

- стамбени објекти:    1 ПМ за сваки стан; 

- угоститељске објекте за смештај:  1 ПМ за сваких 10 кревета; 

- угоститељске објекте за исхрану и пиће: 1 ПМ за сваких 8 столица; 

- објекти трговине:    1 ПМ за сваких 100,0m2; 

- пословне и административне објекте: 1 ПМ за сваких 70,0m2; 

- складишта:                 1 ПМ за сваких 200,0m2; 

- верски објекти:    1 ПМ за сваких 70,0m2. 

За објекте осталих намена обавезна је примена важећих правилника. 

Заштита животне 

средине,  

непокретног 

културног добра, 

технички, санитарни 

и безбедоносни 

услови 

 

Приликом пројектовања и изградње у зависности од врсте објекта обавезна је 

примена услова и мера из поглавља:  

3.1. Мере заштите животне средине (заштита ваздуха, заштита вода, 

заштита земљишта, заштита од буке и вибрација, заштита од 

јонизујућег и нејонизујућег зрачења, заштита од удеса); 

3.2. Мере заштита природних добара; 

3.3. Мере заштите непокретних културних добара; 

3.4.    Мере заштите од елементарних непогода и других несрећа (заштита од 

елементарних непогода,заштита од поплава и ерозија,заштита од 

клизања тла,заштита од земљотреса, заштита од пожаразаштита од 

временских непогода, заштита од техничко-технолошких несрећа 

(удеса); 

3.5  Мере енергетске ефикасности; 

3.6  Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама; 

Услови грађења у 

зони  заштитног 

појаса 

инфраструктурних 

коридора 

Забрањена је изградња објеката у зони инфраструктурних коридора 

електроенергетске, водопривредне, гасоводне и друге инфраструктуре. 

Изузетно уколико се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса  

инфраструктурног коридора електроенергетске, гасоводне, водопривредне и 

друге комуналне инфраструктуре грађење је могуће према техничким условима 

и уз сагласност надлежног управљача објекта инфраструктуре. 
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Услови грађења у 

зони  заштићеног 

непокретног 

културног добра 

У случају да се грађевинска парцела налази у зони заштићеног непокретног 

културног добра грађење је могуће према техничким условима и уз сагласност 

надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

Архитектонско 

обликовање,  

материјализација, 

завршна обрада и 

колорит 

Фасада објекта (грађевинска обрада и елементи) треба да испуњава услов 

поштовања контекста природног амбијента и претежног архитектонског стила; 

Обрада објеката треба да буде високог квалитета, савременим материјалима у 

складу са начелима унапређења енергетске ефикасности, одрживе градње 

применом одговарајућих техничких мера и стандарда; 

Приликом пројектовања и изградње објеката обавезно је једнобразно 

дефинисање места за постављање клима уређаја на фасади објекта, 

обезбеђивање отицања воде из клима уређаја у атмосферску канализацију и 

његово усклађивање са стилским карактеристикама објекта; 

Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе линије мин 3,0 m, 

могуће је грађење надстрешница са и без стубова, максимално 1,5 m испред 

грађевинске линије објекта; 

Кровне равни и 

венац крова 

Могуће је формирање равних кровова, двоводних и вишеводних класичних 

косих кровова, мансардних кровова уз поштовање одговарајућих правилника и 

стандарда; 

Максимални нагиб косих кровова не може бити мањи од 12° и не може бити 

већи од 33°; 

Могуће је формирање венца крова (препуста крова, стрехе) у ширини до 1,2 m;  

Венац крова (препуст крова, стреха) не сме прелазити границу грађевинске 

парцеле; 

 

3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

3.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На основу Одлуке о изради Плана, коју је донела Скупштина општине Лучани, бр. 06-61-4/2016-I од 16. 

децембра 2016. године, (члан 10), а у складу са решењем Општинске управе општине Лучани, бр.350-75/16-

04 од 03. 11. 2016. године не приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину. 

3.1.1. Скраћени приказ стања и квалитета животне средине 

Стање и квалитет животне средине, на предметном подручју, идентификовано је прегледом природних и 

створених вредности простора, с обзиром да није успостављено праћење параметара животне средине. 

Подручје Лучанапредставља простор у коме су заступљене различите намене, садржаји, функције - зоне 

становања различитих густина, индустријски комплекс Милан Благојевић, индустријске зоне, јавно 

зеленило, саобраћај, комуналне зоне и комунална инфраструктура, здравство, школе, спорт и рекреација. 

Начин коришћења и управљања простором у постојећем стању, представља потенцијални извор 

неконтролисаних утицаја са могућим иреверзибилним последицама по животну средину и укупни 

капацитет животне средине, посебно у зонама утицаја индустријског комплекса „Милан Благојевић“. 

Основни фактори угрожавања животне средине у Лучанима су утицаји индустрије у  зони хемијске 

индустрије Милан Благојевић, радно комуналној зони у Лучанима, као и ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани, 

због третмана вода. Неадекватна санитација отпадних вода из домаћинства и индустрије, недостатак 

предтретмана, као и неадекватно управљање отпадом представљају главне еколошке проблеме насеља. 

Загађење ваздуха  се јавља у наведеним зонама. Oсновни  извори загађивања ваздуха су производни погони 

и сами процеси производње, као и индивидуална ложишта домаћинства која се греју на угаљ и дрва. 

Предузеће „МБ Наменска” АД Лучани врши узорковања и мерења квалитета отпадних вода (физичко-

хемијско и микробиолошко испитивање). Након лабораториских испитивања и добијених резултата  

закључак је: отпадне воде  погона ,,Ц,, као и  индустрије и насеља током 2009. године негативно су утицале 
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на природни реципијент, што се нарочито огледало у иступању реке из прописане класе као и увођењу 

концентрација опасних материја у воду, посебно амонијака, нитрита и фенола. Према подацима 

Републичког хидрометеоролошког завода Србије за 2009.годину, река Бјелица на профилу Лучани је III 

класе квалитета. 

На основу постављене еколошке матрице за ППО Лучани, подручје ПГРа Лучани, припада једној 

Еколошкој целини „Лучани”. Овај простор карактеришу различите намене, садржаји, функције (зоне 

становања различитих густина, индустријске зоне, радни комплекси, јавне намене и функције, зеленило, 

саобраћај, комунална инфраструктура, спорт и рекреација).  

Негативни утицаји који се могу јавити у границама ове еколошке целине су, пре свега, угрожавање 

квалитета воде у реци Бјелици услед испуштања недовољно пречишћених отпадних вода, повећани ниво 

буке и појава аерозагађења услед одвијања саобраћајних активности. Посебно осетљива зона у границама 

еколошке целине јесте зона разарања наменске индустрије „Милан Благојевић”.  

Обухват предметног ПДРа припада Еколошкој подцелини 2 –зоне условно  квалитетне животне средине. 

Ова еколошка подцелина обухвата зону урбаног насеља и урбаног окружења, простор ван зоне хемијско - 

војног комплекса. Главна одлика ове зоне је доминација намене становања, са зоном услуга, спорта и 

зеленила (парк шуме и друго зеленило), пољопривредне површинеконтролисаног коришћења. Комунална  

зона у захвату просторно су дислоциране ван осетљивих подручја. Санитација, комунални отпад и зона 

плављења, су главни еколошки проблем ове целине. Ова зона може бити угрожена емисијом из окружења, 

због близине тешких индустријских постројења, уколико се  појаве повећане концентрације азотних гасова 

у периоду лоших метеоролошких прилика или појава удесних ситуација. Одрживо коришћење и уређење 

ове целине захтева мере и услове заштите животне средине у свим фазама реализације и коришћења 

простора. 

3.1.2. Мере за реализацију Еколошке подцелине 2 

За плански период предвиђене су мере заштите животне средине 

- приоритетно решење проблема санитације насеља, отпада и отпадних вода, уз инфраструктурно 

комунално опремање насеља, зона и локација; 

- дозвољена је изградња водонепропусних подземних резервоара за прикупљање санитарних 

отпадних вода, тамо где нема фекалне канализације и где се не планира, у циљу контролисаног 

управљања отпадним водама и заштите подземних вода; 

- у зонама становања производне, технолошке делатности се не предвиђају, а услужне и остале 

делатности, као потенцијални извори загађивања могу се реализовати према Процени утицаја на 

животну средину (Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 

- максимално утицати на формирање режимског зеленила на парцели према регулацији улице 

Обилићеве у функцији заштите; 

- интегрисати постојеће јавно зеленило у систем свеукупног зеленила на простору Плана кроз 

формирање комуникација са окружењем – дозвољена је изградња бициклистичких, шетних и трим 

стаза које ће бити обрађене према условима терена, уз повећање свеукупног зеленила у насељу; 

- обавезно је очување, унапређење и заштита предеоних, пејзажних вредности и укупног диверзитета 

подцелине;  

- забрањена је свака врста сече шуме, деструкције или загађења воде, ваздуха и земљишта која би 

могла да наруши постојеће стање доступних ресурса; 

- унапређење и нега ветрозаштитних појасева и живица на пољопривредним површинама, уз путеве, 

реку и сл, ради заштите природних станишта ситне фауне (птица, корисних инсеката) што 

доприноси биолошкој равнотежи, односно борби против штеточина. 

3.1.3. Мере заштите животне средине 

У складу са принципима одрживог развоја планом се предвиђају следеће опште мере заштите животне 

средине: 

− изградњу објеката и пратеће инфраструктуре спроводити према Закону о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука Уставног суда,   24/11, 121/09, 42/13 – одлука 

УС и 50/13), 

- у складу са планираном наменом и локацијом планског захвата, могуће су пратеће делатности: 

пословање, односно услуге које ће се развијати у складу са начелима заштите животне средине, према 

савременим стандардима и техникама, које не загађују воду, ваздух и земљиште,  
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- с обзиром на одсуство уређених зелених површина, неопходно је спровести озелењавање простора, 

што укључује правилан избор врста које ће функционално допринети уклапању планиране намене у 

окружење и побољшати естетско и здравствено стање средине, 

- у циљу повећања енергетске ефикасности, смањења ефеката стаклене баште, побољшања квалитета 

ваздуха и редукције буке, при пројектовању објеката, формирати зелене фасаде и зелене кровове;  

- сва посечена стабла у функцији нове изградње, неопходно је надоместити новим садницама на 

оближњим локацијама како би се очувао градски и локацијски зелени фонд,  

- сви канализациони одводи, укључујући фекалну и кишну канализацију морају бити изведени према 

плану инфраструктуре и у складу са планираном регулацијом и нивелацијом простора,  

- са свих платоа и паркинг простора извршити евакуацију атмосферских вода на безбедан начин – 

изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, 

- загађење ваздуха не сме да прелази законом предвиђене вредности, што се посебно односи на 

загађење издувним гасовима из моторних возила, 

- бука која се емитује од стране моторних возила, као и бука која се емитује,не сме да прелази законски 

предвиђене норме. 

3.1.4  Мере заштите животне средине у зони далековода 

Мере заштите животне  средине у фази експлоатације далековода, заснивају се  на одржавању 

безбедоносних ниова нејонизујућег зрачења (у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09) и Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, 

бр.104/09) и Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину 

и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр.104/09), као и одржавању заштитних зона далековода, 

и то: 

- током експлоатације, провером очекиваних вредности и систематским/периодичним испитивањем 

нискофреквентивног зрачења у условима нормалног и појачаног енергетског оптерећења далековода. 

- евидентираниподаци током редовне или ванредне контроле представљају податке од јавног интереса, 

односно морају се презентовати на захтев заинтересованих правних и физичких лица, 

- сталним мониторингом надлежних служби, смањује се вероватноћа појаве акцидента. 

- сталним надзором одржавати заштитну зону испод далековода – спречавањем ширења високе 

вегетације, као и  високих засада на пољопривредном земљишту (воћњаци нпр.) и инфраструктурних 

и других објеката. 

3.1.5. Управљање отпадом 

Управљање отпадом усклађенo је са Планом управљања отпадом на нивоу насеља Лучани. На локацији се 

очекује углавном комунални отпад. 

Основна концепција се заснива на: 

- на простору у границама плана забрањено је депоновање отпада, а отпад комуналног порекла 

организовано сакупљати постављањем одговарајућег броја контејнера и одвозити са комплекса преко 

надлежног комуналног предузећа, 

- чврсти отпад који се ствара током рада објеката мора бити складиштен и сепарисан по типу (стакло, 

пластика, папир) на одговарајући начин (довољан број контејнера за дневну продукцију отпада) и на 

одговарајућем месту. Осим овога треба спречити било какву могућност ширења отпада ван објеката, а 

посебно према отвореним површинама, 

- стандард за сакупљање  отпада, су контејнери запремине 1100 литара, и то 1,1 контејнер на 1000 m2 

бруто површине пословног простора, односно 1 контејнер на 15 стамбених јединица, 

- неопходно је обезбедити на свим локацијама директан и неометан прилаз за комунална возила 

оператера који имају одговарајућу дозволу за обављање комунане делатности, при чему ручно гурање 

контејнера не сме бити дуже од 15m, по равној подлози (без степеника), 

- одвожење отпада обавља се преко надлежног оператера који имају одговарајућу дозволу за обављање 

комунане делатности. 

 

3.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Након увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода за 

заштиту природе Србије, утврђено је да на предметном простору нема заштићених природних добара 

(Услови и смернице Завода заштите природе Србије (број 020-2247/2) за ПГР Лучани). 

Мере заштите природних добара: 

- Уколико се у оквиру захвата плана створе услови за заштиту појединих објеката и предела, 

неопходно је у складу са законом, приступити процедури заштите; 
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- Приликом пројектовања, изградње и уређења простора и објеката Обавезна је примена поштовање 

Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10); 

- Забрањено је сакупљање и/или уништавање покретних природних докумената као и уништавање 

или оштећивање њихових налазишта; 

- Уколико се приликом изградње и уређења простора, наиђе на материјал (природна документа) 

геолошко-палеонтолошког типа или минеролошко-петрографског за које се може претпоставити да 

има својство биолошког наслеђа, односно споменика природе који има изузетан значај, извођач 

радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе; 

 

3.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

У обухвату плана нема проглашених или евидентираних непокретних културних добара.  

Приликом свих радова обавезно је поштовање Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94). 

Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач 

радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика 

културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен. 

 

3.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

Заштита од елементарних непогода 

На основу Закона о ванредним ситуацијама јединица локалне самоуправе на основу Процене ризика доноси 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

Заштита од поплава, ерозије и бујица 

У обухвату плана нису евидентирани догађаји опасности и несрећа од поплава, ерозије и бујица. У 

рефералној карти Туризам и заштита простора Просторног плана општине Параћин нису означене зоне 

плављења/заштите од великх вода. С обзиром на интензивно коришћење каптираног изворишта потока 

Топлик, не очекују се значајнији догађаји поплаве, ерозије и бујица. 

У случају појаве поплова, ерозије и бујица интегрално уређење плавних површина у обухвату плана у 

будућности се постиже адекватном комбинацијом: 

 - неинвестиционих радова и мера; 

 - инвестиционих (хидрограђевинских) радова и мера; 

Превентивне и оперативне мере су усмерене на сузбијање опасности од поплава и смањење штетних 

последица у свим фазама одбране од поплава. Назначајнију превентивну меру представља доношење и 

спровођење правилника за одбрану од поплава.  

На основу законских одредби (Закон о водама „Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), надлежни орган 

јединице локалне самоуправе израђује план заштите  и спапсавања од поплава. Овај план регулише 

надлежности и институције у ванредним ситуацијама.  

Заштита од клизања тла 

За потребе израде плана није рађен Елаборат о инжењерско геолошким карактеристикама са рејонизацијом 

терена, већ је коришћена основна геолошка карта Србије (извод дат у Документационој основи овог Плана), 

у којој су приказани састав и основне карактеристике земљишта.  

Приликом пројектовања и изградње објеката на теренима на којима је присутна или у претходном периоду 

евидентирана покретљивост терена и клизање тла, обавезна је израда инжењерскогеолошког елабората 

према Закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/15). 

Заштита од земљотреса – сеизмичност и сеизмички параметри 

Приликом изградње објеката обавезна је примена одговарајућих правилника о сеизмичким дејствима на 

конструкције: Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 52/90); и Правилник о техничким нормативима за 

пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима (1986.- нема законску снагу).  

По ЕН 1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из услова да се објекат, 

просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом 

превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR=475 

година. Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица 

дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 година односно 

земљотресом који има просечан повратни период од 95 година. 

Плански обухват се према Карти сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини налази у зони 

VIII-IX EMS-98;  
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Према Карти сеизмичког хазарда за повратни период 475г на основној стени по параметру максималног 

хоризонталног убрзања PGA (Vs 30=800 m/s) обухват Плана се налази у зони 0,12-0,14 g. 

Параметре сеизмичности користити као обавезне при изградњи објеката (прорачуну конструкције објеката) 

у обухвату Плана за класе објекта према одговарајућим правилницима.  

Наведени сеизмички услови не могу представљати део техничке документације – основ за прорачун у фази 

главног пројекта за објекте Ван категорије и објекте I категорије (Према Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручијима Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 

29/83, 52/90). 

За објекте I и нижих категорија може се спроводити поступак динамичке анализе и еквивалентног статичког 

оптерећења, а за објекте ван категорије се искључиво примењује поступак динамичке анализе. 

Заштита од пожара 

Пожар је честа техничка непогода, а настаје свакодневним коришћењем објеката, али и као последица 

других елементарних непогода и несрећа (земљотрес, експлозија и сл.). Заштита од пожара регулисана је 

Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/2015). Законом је прописано да јединица 

локалне самоуправе својом одлуком доноси План заштите од пожара. Заштита од пожара подразумева 

превентивне мере у циљу спречавања настанка пожара, као и мере за сузбијање пожара, које се примењују у 

случајевима када пожар настане. 

Превентивне мере су: спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне 

заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и сагласности; израда 

одговарајуће документације - Плана заштите од пожара. 

Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију, а то се постиже кроз ефикасно 

деловање ватрогасне службе, организоване од стране надлежног сектора МУП, што подразумева: повољан 

положај ватрогасног дома, број возила, проходност саобраћајница и приступ локацији, изградњу, 

одржавање и осавремењавање хидрантске мреже и др. У оквиру мера заштите од пожара на планском 

подручју потребно је обезбедити следеће: 

- објекти морају бити пројектовани и изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС“, бр. 111/09 и 20/2015), Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у 

категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10), Правилником о организовању 

заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр 92/11); и 

одредбама техничких препорука СРПС ТП 21 и СРПС ТП19; 

- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95). 

- угоститељске објекте обавезно пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким 

нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 61/15); 

- гараже обавезно пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту 

гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/05); 

- аеродроме обавезно пројектовати и градити у складу са Правилником о ватрогасно-спасилачкој 

служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима („Сл. гласник РС“, бр. 54/12 и 

122/14); 

- електроенергетска постројења и водове пројектовати и извести у складу са Правилником о 

техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова  („Сл. лист 

СРЈ“, бр. 41/93); 

- хидрантску мрежу извести у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу 

за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/90); 

- у процесу гасификације насеља, неопходно је урадити План заштите од пожара за зоне обухваћене 

гасификацијом; 

- приликом пројектовања саобраћајница треба поштовати планиране регулационе ширине, а кроз 

пројекте уређења партера поштовати услове противпожарне заштите; 

 

3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

При пројектовању и изградњи објеката у обухвату Плана, обавезна је примена правила овог плана и 

Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11) и Правилника о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/12); 

За планиране објекте предвиђају се следеће мере енергетске ефикасности: 
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1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање енергетске 

ефикасности система грејања. 

а) За спољашње пројектне температуре ваздуха и максималну температуру ваздуха грејаног простора 

користити Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/11; 

б) Захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора дефинисане 

су у Правилнику о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/11; 

в) Минимални захтеви енергетске ефикасности (енергетског учинка) за стамбене зграде, по методи 

поређења са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, 

бр. 61/11); 

г) Сертификати о енергетским својствима зграда (Правилник о условима, садржини и начину издавања 

сертификата о енергетским својствима зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 69/12). Елаборат енергетске 

ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником 

о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/11, и саставни је део техничке 

документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош морају 

имати све нове зграде, осим зграда које су наведеним правилником изузете од обавезе енергетске 

сертификације; 

д) Редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације; 

2. Смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне енергије 

уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије. 

3. Смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем: 

- опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе); 

- енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе; 

- соларних колектора; 

- ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације; 

4. Изградња пасивних и нискоенергетских објеката 

За постојеће објекте предвиђају се слеће мере енергетске ефикасности: 

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење 

заптивањем прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним 

изоловањем стамбених зграда. 

2. Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних 

сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама. 

3. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим 

уређајима. 

4. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, дограђују, санирају или 

енергетски санирају, осим зграда које су правилником  изузете од обавезе енергетске сертификације. 

(Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  

- „Сл. гласник РС“, бр. 69/2012). 

 

3.6.  МЕРЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ   

 ОСОБАМА 

Приликом пројектовања и реализације нових и реконструкције постојећих објеката и површина јавне 

намене,  стамбених и стамбено пословних објеката са десет и више станова, објеката услуга, обавезна је 

примена техничких стандарда и урбанистичко-техничких услова Правилника о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15). 

 

4.СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана детаљне регулације део насеља Лучани уз 

улицу Обилићеву на КП бр. 1920/2 и 1923 КО Лучани, врши се директно на основу правила уређења, 

правила грађења, услова и мера заштите дефинисаних овим Планом. 

Директно спровођење Плана врши се издавањем Локацијских услова и Грађевинске дозволе (у складу са 

Законом о планирању и изградњи). Директно спровођење Плана је могуће вршити, уколико је локација 

уређена и регулисана, тј. има услове за обезбеђивање минималног степена комуналне опремљености 

дефинисан Планом. 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ се обавезно раде за изградњу и уређење: 

- Објеката компатибилне намене, уколико је компатибилна намена заступљена са више од 50% 

површине основне намене коју је могуће градити; 

- За формирање парцеле приступних путева уколико се приступним путем приступа до 3 и више 

грађевинских парцела; 

Приликом израде урбанистичких пројеката неопходно је испуњавање свих обавеза и критеријума који су 

дефинисани позитивном законском регулативом из области управљања и заштите животне средине. 

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ као и Геодетски елаборат исправке граница суседних 

парцела и спајање суседних парцела истог власника, у обухвату овог Плана израђиваће се на основу 

правила овог Плана, а у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Спровођење Плана обухвата и: 

-  трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја планског простора; 

-  дефинисање развојних пројеката ради конкурисања код домаћих и европских фондова; 

-  покретање поступка урбане комасације и израду пројекта урбане комасације према правилима и 

мерама овог плана према потреби; 

-  покретање иницијативе за измену и допуну Плана детаљне регулације, према потреби. 
 

ГРАФИЧКИ ДЕО  

Графички прилог бр 1. Катастарско топографски план са границом обухвата плана 1:500 

Графички прилог бр 2. Постојећа детаљна намена земљишта 1:500 

Графички прилог бр 3. Планирана детаљна намена земљишта 1:500 

Графички прилог бр 4. Планирана детаљна намена земљишта са  поделом на целине 1:500 

Графички прилог бр 5. План саобраћаја 1:500 

Графички прилог бр 6. План регулације нивелације и грађевинских линија 1:500 

Графички прилог бр 7. Синхрон план инфраструктуре 1:500 

Графички прилог бр 8. Спровођење плана и посебни услови 1:500 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 
 

Скупштина општине лучани 
 

У Лучанима, дана 27.03.2019. године, број 06-26-8/2019-I 

 

           Председник 

            Весна Стамболић, с.р. 
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