
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 14                                    07. jun  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 35. a у вези сачланом 25, 26 и 29. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“ број72/09, 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, 145/14 и 83/18), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину(„Сл.  гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), Просторног плана Општине Лучани („Сл. гласник 

Општине Лучани” број 1/14) и члана 52. Статута Општине Лучани, („Сл. гласник општине Лучани“ број 

16/18),  

 

Скупштина општине Лучани, по доношењу Закључка Комисије за планове општине Лучани број 06-94/2018-

06 од 28. 12. 2018. године,на седници одржаној 07.06.2019. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ОВЧАР БАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ СА СТРАТЕШКОM ПРОЦЕНOM УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА  

ОВЧАР БАЊА 

 

Члан  

ДОНОСИ СЕ План генералне регулације за део насеља Овчар Бања на територији општине 

Лучани са Стратешком проценом утицаја на животну средину Плана генералне регулације за део насеља 

Овчар Бања(у даљем тексту: План) 

             

 План означен у претходном ставу израдило је предузеће „Инфоплан“ доо Аранђеловац, Краља Петра 

I 29. 

 

Члан 2. 

              

 План утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и 

концепцији уређења простора и изградње објеката за плански период до 2030. године, и састоји се из:  

o  Текстуалног дела који садржи: 

–  општи део; 

–  плански део (правила уређења и правила грађења); 

–  смернице за спровођење плана; 

–  прелазне и завршне одредбе. 

o  Графичког дела (постојеће стање и планска решења); 

o  Документационог дела. 

   Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док се 

документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид. 

 

ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 

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

планирања („Сл. гласник РС“,бр. 64/2015); 
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 Одлуке о изради Планa генералне регулације за део насеља Овчар Бања на територији 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/2016).       

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

- Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 88/10) 

- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког управног округа   („Сл. гласник РС", 1/13) 

- Просторни план општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12). 

 

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

  Граница Плана почиње на тромеђи к.п. бр. 3362, 3363 и 209/1 па иде у смеру казаљке на сату 

пратећи границу к.п. бр. 3363, 2141, и долази до граничне тачке Г1, а потом се ломи и иде ка југу 

пратећи граничне тачке редом Г2, Г3, Г4 ... Г16, па наставља планираном регулацијом Бањског 

потока у дужини од око 935 метара, затим се ломи и границом к.п. бр. 754/2 долази до планиране 

регулације саобраћајнице коју прати у дужини од око 275 метара, а затим границом к.п. бр. 761/4, 

761/3, а потом поново планираном регулацијом саобраћајнице у дужини од око 45 метара, а онда 

границом к.п. бр. 762/2, 764/2, 765/2, пресеца к.п. бр. 765/2, па наставља границом к.п. бр. 737/10, 737/9, 

738/3, 738/2, 737/4, 765/1, па регулацијом планиране саобраћајнице, а потом границом к.п. бр. 737/3, па 

од тромеђе к.п. бр. 737/11, 737/2 и 737/3 иде на граничну тачку Г35, Г36, Г37, Г38, Г39, Г40, Г41, а онда 

иде планираном регулацијом саобраћајнице у дужини од око 700 метара, ломи се па иде на исток и 

даље пратећи регулацију планираног пута па границом к.п. бр. 209/1 стиже до тромеђе  к.п. бр. 3362, 

3363 и 209/1 одакле је опис и почео. Површина плана је 67,84 ha. 

Табела 1: Координате граничних тачака 

б.т Y X б.т Y X 

Г1 7435500.04 4862195.23 Г22 7435584 4860426 

Г2 7435500.04 4862179.7 Г23 7435574 4860438 

Г3 7435500.04 4862161.61 Г24 7435539 4860457 

Г4 7435494.72 4862126.47 Г25 7435520 4860465 

Г5 7435495.78 4862106.24 Г26 7435499 4860476 

Г6 7435627.17 4861877.37 Г27 7435478 4860483 

Г7 7435788.02 4861514.37 Г28 7435453 4860493 

Г8 7435637.38 4861475.96 Г29 7435429 4860505 

Г9 7435501.11 4861538.77 Г30 7435409 4860514 

Г10 7435484.07 4861431.77 Г31 7435403 4860516 

Г11 7435407.42 4861345 Г32 7435393 4860519 

Г12 7435277.53 4861347.13 Г33 7435388 4860528 

Г13 7435184.37 4861365.23 Г34 7435386 4860531 

Г14 7435130.6 4861260.89 Г35 7435032 4861064 

Г15 7435171.59 4861168.8 Г36 7435032 4861206 

Г16 7435134.41 4861067.21 Г37 7434509 4861704 

Г17 7435628.62 4860383.1 Г38 7434467 4861719 

Г18 7435622.83 4860386.15 Г39 7434364 4861766 

Г19 7435618.15 4860383.01 Г40 7434199 4861982 

Г20 7435600.25 4860407.39 Г41 7434188 4861998 

Г21 7435595.53 4860417.6       

 

ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА 

За израду Плана коришћене су следеће подлоге: 

- Топографски план предметне локације у размери 1 : 1 000 

- Дигитални катастарски план предметне локације 

- Дигитални ортофото д.л. 7D25-41 и 7D25-42 резолуције 20 cm 
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За потребе израде Плана генералне регулације у складу са чланом 26. став 1. тачка 5 

Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – 

УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18) додатно су снимљене потребне висине детаљних тачака које су 

неопходне за израду нивелационог плана (коте раскрсница, топографски план у делу  обилазнице). 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део плана у складу са 

чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18).  

ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 

 

Табела 2: Услови надлежних надлежних организација и предузећа 

 Услови Број услова 
Датум добијања 

услова 

1 ЈП Електромрежа Србија 
130-00-UTD-003-

655/2017-002 
06-Нов-17 

2 ЈП за водоснабдевање „Рзав“ 2266 31-Окт-17 

3 
Министарство одбране, сектор за материјалне 

ресурсе,управа за инфраструктуру 

3539-2 

3539-6 

12-Окт-17 

26-Дец-2017 

4 

Министарство унутрашњих послова, сектор за 

вандредне ситуације, одељење за ванредне 

ситуације Чачак 

09/33 Број 217-13773/17 08-Окт-2017 

5 ЈП „Путеви Србије“ 953-22505/17-1 20-Нов-17 

6 Републички сеизмолоски завод 02-88/2018 13-Феб-2018 

7 ЈП „Србијагас“ 07-07/24940 16-Окт-2017 

8 
Јавно предузеће за газдовање шумама 

''Србијашуме'' 
22167 26-Дец-2017 

9 Телеком Србија - извршна јединица Чачак 374255/2-2017 26-Окт-2017 

10 Завод за заштиту природе Србије 
03 Број 019-2439/2 

03 Број 019-2439/4 

17-Окт-2017 

12-Дец-2017 

11 Завод за заштиту споменика културе Краљево 11/2 08-Јан-2018 

12 
Епархијски управни одбор православне епархије 

Жичке 
245-Е-19 22-Мар-18 

13 

ЈВП „Србијаводе“ Београд, водопривредни 

центар „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ 

Чачак  

07-7913/3 27-Дец-2017 

14 

Акционарско друштво за управљање јавном 

железничком инфраструктуром „Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д. Београд 

2/2017-360 08-Нов-17 

 

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 

Плански основ за израду ПГР-е је: 

- Просторни план Републике Србије  („Сл. гласник РС“ бр. 88/10) 

- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког управног округа („Сл. гласник РС", 1/13) 

- Просторни план општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/2012). 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020.(„Сл. гласник РС" бр. 88/10)  

Успешан просторни развој Републике Србије, односно постепено приближавање визији 

њеногпросторног развоја захтева решавање низа циљева, међу којима су према свом значајуравноправно 

најважнији следећи: 

1. Уравнотежен регионални развој (унапређена територијална кохезија), 

2. Већи степен привредне конкурентности, 

3. Просторно-функционална интегрисаност у окружење, 

4. Одржива животна средина, 

5. Заштићено, уређено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе. 
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Према ППРС општина Лучани је сврстана у групу мањих урбаних центара на развојној 

осовини II ранга на правцу планираног аутопута Београд-Пожега-Јужни Јадран. Према моделу 

функционалних урбаних подручја Републике Србије, општина Лучани улази у састав ФУП-а Чачак, који је 

од националног значаја. 

Према ППРС општина Лучани спада у демографски крајње угрожено подручје са мање од 49 

становника на кт2 на већем делу подручја општине. 

 

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПОДРУЧЈА 

Основни циљ развоја туризма у Републици Србији је: знатно већи обим и квалитет туризмаусаглашен 

са природним и културним потенцијалима и ресурсима појединих регионалнихцелина, уз веће учешће 

локалног становништва и уз јачање кооперације међу општинама,регионима и трансгранично, уз 

поштовање природног и културног наслеђа као икапацитета животне средине. 

Према просторно-функционалном структурирању туристичких простора Србије подручје општине 

Лучани је усмерено на туристичке кластере југозападне и средишње Србије и припада секундарним 

туристичким просторима, а на њему се налази и међународни друмски правац (транзитни туристички 

правац). Међународни значај има манифестација Сабор трубача у Гучи. 

 
Сл.1 и 2.-Карта просторно-функционалног структуирања туристичких простора Србије и карта 

планиранепутне мреже Републике Србије  

 

На територији општине Лучани налази се заштићено подручје веће од 500ha које улази у ЕМЕГСА1_Р 

мрежу, као међународно значајно подручје за птице (!ВА). Такође према ППРС у планском периоду статус 

проглашеног заштићеног подручја задржава подручје Овчарско-Кабларске клисуре. 

Према ППРС општина Лучани спада и у културно подручје у оквиру кога се налазе манастири 

Овчарско-Кабларске клисуре. 

Културно наслеђе Републике Србије ће се у будуће сматрати за необновљиви ресурс, који каотакав 

мора да се очува и пренесе будућим генерацијама и истовремено служи на одржив начинекономском 

развоју Републике Србије. На овај начин, савремено планирање даје свој доприносподизању свести 

заједнице о вредностима и значају наслеђа у сопственој средини. 

Наподручју Овчар Бање налазе се објекти и споменици културе који су под заштитом, штозначи да се 

без сагласности одговарајућих институција и у складу са одредбама Закона окултурним добрима, не може 

мењати њихов изглед, својства и намена. У складу са тим требасагледати постојеће услове и мере заштите 

непокретних културних добара и добара подпретходном заштитом, обезбедити њихово правилно 
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валоризовање и примену одговарајућихмера техничке заштите. Tреба створити предуслове за 

пуно и активније коришћење културнебаштине у функцији најбољег развоја и напретка средине. 

Подручје општине пресеца траса планираног аутопута Е-763, а приоритет реализације до 2014.г. су 

активности на изградњи државног пута I реда Е-763 део руте 4 (8ЕЕТО): Београд-Чачак-Пожега-Ариље-

Ивањица-Сјеница (Дуга пољана)-Бољаре (граница са Црном Гором). У непосредној близини је и 

бициклистичка рута са бициклистичким центром у Чачку. Град Чачак као најближа дестинација општини 

Лучани је потенцијална локација интермодалног терминала и логистичког центра. 

Пруга регионалног карактера се налази у непосредној близини општине. Планира се ревитализација и 

модернизација постојећих једноколосечних пруга, са изградњом капацитета за повезивање значајних 

корисника железничких услуга међу којима је и деоница Сталаћ - Краљево - Пожега. 

Општина Лучани спада у подручја загађене и деградиране животне средине. Насеље Гуча улази у 

другу категорију (подручја угрожене животне средине), док западноморавски рејон улази у подручја 

квалитетне животне средине. 

 

ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗЛАТИБОРСКОГ ИМОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ 

ОКРУГА („Сл. гласник РС", бр. 1/13) 

Општина Лучани припада Моравичком управном округу, у оквиру је западноморавског развојног 

појаса и ФУП-а Чачак, али је и под утицајем ФУП-а Ужице. Припада групи општина чија развијеност према 

БДП износи 80-100% републичког просека. 

Положај подручја између мултимодалних коридора X и V омогућује његову транзитну улогу и развој 

уздужних саобраћајних веза (планирани аутопутски правац Београд-Јужни Јадран). 

Шуме и шумско земљиште. Предвиђено је повећање шумовитости подручја, на нивоу субрегиона 

око 10%. Концепт заштите и коришћења шума и шумског земљишта засниваће се на унапређивању стања 

шума; задовољавању одговарајућих еколошких, економских и социјалних функција; заштити и очувању 

шумског тла од ерозије и заштити изворишта вода. У остваривању планираног унапређења стања 

постојећих шума и повећања површина под шумама примењиваће се следеће мере: газдовања шумама; 

управљање шумама; заштита шума. 

Воде и водно земљиште. Концепција заштите водних ресурса заснива се на: 1) заштити квалитета 

вода (заштита свих локалних изворишта на планском подручју; спречавање и смањење загађења вода; 

санитација насеља; заштита водених и приобалних екосистема обезбеђивањем минимално одрживог 

протока);  

2) заштити од вода (одбрана од поплава комбинацијом хидротехничких и организационих мера - 

хидротехничке мере садрже: пасивне  и  активне  мере  заштите,   а  организационе:   планско уређење 

насеља, успостављање контроле и планско усмеравање експлоатације грађевинских материјала из речних 

корита). 

 Развој туризма, организација и уређење туристичких и рекреативних простора 

Туристички простор планског подручја обухвата делове туристичког кластера „Средишна и Западна 

Србија", односно припада Моравичко-Драгачевском рејону са Голијом (МДГ). Рејон представља источни 

део туристичког простора Западна Србија - југ, захвата делове Моравичког и Златиборског управног округа 

са градом Чачак и општинама Лучани и Ивањица са деловима општина Пожега и Ариље, и представља 

просторно -функционалну спону са туристичким простором „Средишње Србије" (на подручју Рашког 

управног округа). 

Заштита животне средине - Полазећи од стања квалитета животне средине на подручју Просторног 

плана, утврђене су категорије животне средине и то: незагађена подручја (подручја квалитетне животне 

средине) - ПИО „Овчарско-Кабларска клисура" и други споменици природе и заштићена природна добра. 

Заштита природних вредности - Планско опредељење је задржавање постојећих заштићених 

подручја, уз ревизију стања тих подручја и доношење нових аката о проглашењу, усаглашених са одредбама 

Закона о заштити природе. Овим РПП се за поједина заштићена подручја иницира кориговање граница и 

повећање површине под заштитом, и то ПИО „Овчарско-Кабларска клисура" (са 2.250 на око 2.900ha, делом 

и на територији општине Лучани). 

Иницира заштита простора идентификованих просторних целина, а на територији општине Лучани: 

''Јелица'' (подручје Града Чачка и општине Лучани) - укупне површине око 4000ha. 

Од међународно значајних подручја, идентификована су:  

1) међународно значајна станишта птица - Овчарско-Кабларска клисура;  

2) ЕМЕГСА1_Р подручје - Овчарско-кабларска клисура. 

Заштита културних добара - Планско опредељење, поред адекватне заштите културних добара, 

представља њихово уређење и презентација и афирмација, као генератора туристичког и укупног развоја. 
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Посебну улогу у интегрисању целовите туристичке понуде имаће и могућност формирања 

„стаза културе" (итинерера) које ће бити у функцији презентације непокретних културних добара и 

повезивања са осталим видовима туристичке понуде. 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/2012) 

 

ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Рељеф подручја одликује се великом морфолошком разноврсношћу. Карактеришу га променљиве 

висинске разлике, различито усечене поточне и речне долине, са променљивим нагибима падина, што је пре 

свега условљено геолошким саставом терена. 

Шуме и шумско земљиште - Општина Лучани припада Голијском шумском подручју са следећим 

газдинским јединицама: ГЈ „Стењевац-Голубац"; ГЈ „Врљан - Кршеви“; ГЈ „Мрчајевац“, ГЈ„ Овчар -Каблар“ 

и ГЈ „Јелица“. 

Шумска вегетација на територији општине у свим газдинским јединицама показује општу зоналност 

карактеристичну за брдско-планинска подручја Србије. Најнижу зону чине: 

* шуме сладуна и цера, где су најчешће врсте цер, млеч, клен и црни јасен, а од жбуња - глог, дрен, 

трњина и леска; 

* шуме храста китњака које насељавају обично хладније експозиције претходне зоне или више 

пределе до зона букве, где се често са њом и мешају; најчешће врсте код ове биљне заједнице су: храст 

китњак, бели и црни јасен, млеч и дивље воће; најчешћи жбунови су: глог, трњина и леска. 

Под заштитом Завода за заштиту природе Републике Србије заштићене су следеће шуме: 

1. Предео изузетних одлика I категорије „Овчарско - Кабларска“ клисура (заштићене шуме у 

државној својини на територији општине Лучани су површине 548,78па); 

2. Природни споменик „Рћанска пећина" (заштићене шуме у државној својини у површини од 

27,63па); 

Воде и водно земљиште - Драгачевски крај се одликује богатим водним потенцијалом; у брдско-

планинском подручју се налазе се бројна изворишта речних токова што чини разгранату хидрографску 

мрежу на овом простору (бројни водотоци, термоминералне воде, извори, вештачка акумулација „'Голи 

камен“' у КО Вучковица и две акумулације на контакту са подручјем града Чачка (Овчарско-кабларско и 

језеро Међувршје). 

Термоминерални извору Овчар Бањи (КО Дучаловићи) је у експлоатацији. 

 

ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
 

         Туризам 

У општини Лучани, туризам као привредна грана није знатније развијен. Остварена вредност у 

угоститељству (вредност преко које се може посредно може доћи до релативне оцене развијености 

туризма), у односу на укупан народни доходак у општини чини 1,47% (у Моравичком округу (1,41%)), што 

је незадовољавајуће, па је у наредном периоду потребно значајније развијати ову делатност. Непостојање 

сарадње на нивоу округа и шире регије се негативно одражава на туристичку валоризацију општине. 

Положај општине у односу на магистралне путне правце који повезују Београд са Ужицем и 

Краљевом, као и железничко чвориште у Пожеги, представља повољност за развој туризма на овом 

простору. Планирани аутопут Београд-Јужни Јадран потенцијал је за развој транзитног туризма и допринеће 

бољој саобраћајној повезаности општине.  

Природни услови Драгачевског краја представљају атрактивне мотиве за развој туризма. У 

туристичком смислу су интересантне планине, које пружају могућност развоја целогодишње понуде ловног, 

излетничког, здравствено-рекреативног и сеоског туризма. Од хидролошких објеката туристички значај 

потенцијално имају реке, врела, минерални извори и акумулације и представљају базу за развој риболовног 

и рекреативног туризма (реке и акумулације), излетничког (врела) и здравственог туризма (извори 

минералне воде). Потенцијали за развој туризма су и већи комплекси шума које су заступљени у насељима 

на падинама брдско-планинске зоне. Део наведених природних туристичких потенцијала су заштићени као 

природна добра, предели или споменици природе. Разноврсност животињског света представља потенцијал 

за развој ловног туризма, а на појединим рекама (З. Морава, Бјелица, Рћанска и Живичка река) и за развој 

риболовног туризма. Антропогене вредности Драгачевског краја значајне за развој туризма су бројне -

археолошки локалитети, манастири, цркве, објекти народног градитељства, амбијенталне целине, културно-

историјски споменици и спомен-обележја. Велики број и разноврсност заштићених и проглашених 

непокретних културних добара представљају туристички привлачне просторе и треба да постану део 

целовите туристичке понуде општине.  
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Потенцијали и ограничења за развој туризма 

Потенцијали: повољан туристичко-географски положај у односу на саобраћајну инфраструктуру и близина 

развијених туристичких дестинација; постојећи смештајни капацитети у хотелима и домаћој радиности; 

разноврсност природних услова и очуваност животне средине; разноврсност животињског света као база за 

развој ловног и риболовног туризма; заштићене природне вредности и културна добра као основ развоја 

сеоског, излетничког и екскурзионог туризма;традиционалне туристичке манифестације као основ за 

унапређење манифестационог туризма и промоцију Драгачева у ширем просторном контексту; постојећи 

спортски терени, реке и језеро у Вучковици и минерални извори као основ за развој сеоског, рекреативног и 

здравственог туризма; Овчарско-кабларска клисура са својим ресурсима као основ развоја бањског и 

верског туризма; планирани аутопут Београд-Јужни Јадран као основ развоја транзитног туризма и 

квалитетније повезаности општине са ширим окружењем (Војводина, Београдска регија). 

Ограничења: недовољно развијене институције које би се бавиле искључиво развојем туризма и 

недостатак стручних кадрова; пад укупног туристичког промета у општини; депопулација и све 

неповољнија старосна структура становништва на сеоском подручју; постојање туристичких и 

угоститељских капацитета чији туристички промет није евидентиран; мали број пратећих услужних 

капацитета, нарочито на сеоском подручју (угоститељски, занатски и сл.); неуређеност река и купалишта, 

непостојање уређених. 

Потенцијали и ограничења коришћења простора 

Потенцијали за адекватније и интензивније коришћење простора општине су: разноврсност земљишта; 

разноврсност пољопривредног земљишта; значајна шумовитост подручја као потенцијал за развој 

шумскопривредних, туристичких, рекреативних и др. активности; већ формирано грађевинско земљиште у 

највећем делу територије; релативно развијена мрежа општинских и државних путева II реда, као и 

планирани коридор аутопута Е-763 потенцијал је за јаче активирање пословно-производних функција, 

комерцијалних делатности и услуга и као подршка развоју транзитног туризма. 

Ограничења у коришћењу земљишта су: демографско пражњење руралног подручја; лоша саобраћајна 

приступачност делу брдско-планинског подручја; недовољна развијеност инфраструктурних система; 

интензивнији развој насеља и концентрација садржаја у зони најквалитетнијег пољопривредног земљишта; 

санитарна заштита зона изворишта минералних вода у Овчар бањи; нестабилни еродирани терени и плавне 

зоне већих водотокова; режими заштите природе у оквиру ПИО Овчарско-кабларска клисура и других 

заштићених споменика природе; недовољна привредна неразвијеност општине. 

Потенцијали и ограничења заштите и унапређења животне средине, предела, природних и 

културних добара 

Потенцијали: бројна заштићена природна добра; предели са очуваним природним вредностима; 

могућност коришћења заштићених природних добара и предела за развој туризма; могућност за формирање 

регионалне мреже заштићених простора; бројна и разноврсна културна добра и могућност њиховог 

коришћења за развој туризма. 

Ограничења: неадекватна туристичка и медијска презентација природних и културних добара; 

недовољно старање о заштићеним природним и културним добрима; непостојање адекватних мера за 

спречавање непланске изградње у просторима заштићених природних и културних добара; лоша доступност 

природних и културних добара због слабо развијене путне мреже.  

 

ЦИЉЕВИ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА  ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 

Основни циљ уређења и коришћења шума и шумског земљишта је унапређивање стања шума и 

повећање површина под шумом. 

Посебни циљеви заштите и унапређења шума и шумског земљишта су: 

* очување биодиверзитета шумских екосистема, посебно у заштићеним подручјима; 

* одрживо газдовање укупним потенцијалима шума на шумским подручјима треба да обухвата 

следеће мере: 

-  заштиту и стабилност шумских еко-система, 

* санацију деградираних шумских еко-система, 

* обезбеђење оптималне обраслости, 

* обезбеђење функционалне трајности, 

* очување трајности приноса и укупне вредности шума, 

* очување општекорисних функција шума. 

- заштита земљишта од водне ерозије различитог типа; Циљеви узгоја   дивљачи и развоја ловства су: 

* повећање бројности ситне и крупне дивачи; 
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*         побољшање структуре и квалитета дивљачи, 

 *        заштита и очување свих, а посебно ретких и угрожених врста. 

 

Основни циљ заштите и унапређења хидро-геолошких ресурса је њихово одрживо коришћење. 

Посебни циљеви су: 

* Заштита и унапређење локалних изворишта водоснабдевања; 

* Ефикасније коришћење водног потенцијала (флаширање воде, наводњавање пољопривредних 

површина, производња енергије ...); 

* Очување и унапређење водних ресурса као елемента животне средине, у циљу пласирања у 

туристичку и спортско-рекреативну понуду општине; 

* Спровођење заштитних мера за ублажавање поплавних таласа на бујичним водотоцима; 

* Обезбеђивање мера за заустављање ерозивних процеса (пошумљавање ...); 

* Контрола и спречавање настанка депонија на речним сливовима; 

* Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода; 

* Изградња миниакумулација на местима која задовољавају услове: 

* Побољшање механизама контроле коришћења и квалитета вода; 

* Потпуна валоризација хидро-геолошких погодности у циљу одређивања резерви и активирања 

потенцијала вода и минералних сировина и формирање услова за њихово коришћење. 

Општи циљ развоја водопривреде је интегрално управљање водама - коришћење вода (снабдевање  

водом  становништва  и  индустрије,   наводњавање, хидроенергетика), заштита од вода (одбрана од 

поплава, одводњавање, и сл.) и заштита вода (квалитет).  

Посебни циљеви који се односе на коришћење вода, заштиту од вода и заштиту квалитета вода су: 

* Обезбеђење здраве воде за пиће; 

* Водоснабдевање насеља и индустрије; 

* Стварање предуслова за стабилизацију пољопривредне производње -оплемењивање малих вода и 

наводњавање природним и техничким системима; 

* Стварање услова за коришћење вода у рекреативне, туристичке и привредне сврхе; 

* стварање инфраструктурних предуслова за активну заштиту од бујица и поплава; 

* успостављање система мелиорације пољопривредног и другог земљишта; 

* идентификација загађивача и утврђивање квалитета вода; 

* успостављање одговарајућег квалитета свих вода и мониторинга вода; 

* успостављање зона санитарне заштите изворишта у складу са овим Планом и Правилником о начину 

одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

Посебни циљеви који се односе на подручје заштићене природе Овчар бање су заштита и очување 

природних вредности вода ради вишенаменског коришћења и подстицања туристичког развоја. 
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Слика 3 – Туризам и заштита простора 

 

ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
 

Одрживи развој туризма подразумева увећање туристичке атрактивности општине усклађено са 

очувањем, заштитом и унапређењем посебних природних, предеоних и амбијенталних вредности и НКД, 

што се остварује кроз: 

1. Обезбеђивање услова за развој и подстицање различитих облика туризма на територији Општине 

Лучани: 

   * Успостављање система заокружене туристичке понуде на територији општине; 

 * Формирање идентитета туристичких центара и зона, заснованог на природним вредностима и/или 

културно-историјском наслеђу; 

 * Развој разноврсних и специфичних облика смештајних капацитета (стационарни и привремени, за 

различите категорије туриста и различите видове туризма -манифестациони, спортско-рекреативни, бањски, 

сеоски, гастрономски, еко, омладински, екскурзиони, транзитни, ловни и риболовни, итд.); 

 * Обезбеђење богате и сложене структуре различитих простора за рекреацију; 

 * Подстицање разноврсних облика инвестирања у реализацију и одржавање рекреативних простора и 

спортских објеката; 

 * Туристичко и комунално опремање села; 

 * Развој специфичних програма угоститељства, афирмација традиционалне производње хране и 

угоститељства, народне радиности и традиционалног занатства, развој екопољопривреде. 

1. Унапређење квалитета туристичке понуде на територији општине Лучани: 

   * Обезбеђење богате понуде различитих туристичко-рекреативних програма и садржаја 

(културни, манифестациони, спортско-рекреативни, едукативни, забавни, ..). Развој пратећих 

традиционалних културно-забавних садржаја и програма, развој специфичних манифестација (везаних за 

село, природне целине, културне специфичности, итд.); 

 * Унапређење постојећих и уређење нових простора намењених рекреацији и туризму; 

 * Функционално и просторно повезивање туристичко-рекративних садржаја и простора; 

 * Формирање информативних пунктова; 

 * Повећање доступности туристичко рекративних садржаја. 

1. Развој целогодишње туристичке понуде: 

  * Развој специфичних сезонских туристичко-рекреативних простора, садржаја и програма којима се 

истичу погодности боравка у различитим сезонама и оних који омогућавају целогодишње коришћење; 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  14/2019   10 

 * Обезбеђење пратећих садржаја туризма (трговина, услуге) у току целе године у 

туристички атрактивним подручјима; 

 * Подстицање развоја туристичких подручја са најповољнијим могућностима за максимално 

продужење туристичке сезоне. 

1. Заштита и афирмација простора посебних еколошких, културно-историјских и естетских вредности: 

 * Организација, уређивање и коришћење туристичко-рекреативних простора у складу са мерама 

заштите животне средине, природе, природне и културне баштине; 

 * Развој рекреативно-едукативних програма којима се афирмишу вредности подручја; 

 * Презентација објеката и целина од културног и историјског значаја, уз предузимање неопходних 

мера за уређивање њихове околине. 
 

ДРУГА ДОКУМЕНТА ЗНАЧАЈНА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

• План генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 14/13). 
 

1.4.1. Оцена постојећег стања 

 

1. Трасе коридори и регулација саобраћајница 

Површине у функцији саобраћаја: 

Постојеће саобраћајне површине обухватају Државни пут и  општинске саобраћајнице у оквиру 

целине са дефинисаним профилима, као и деонице некатегорисаних путева, прилази и остале саобраћајно-

манипулативне површине. 

Саобраћајнамрежа 

Кроз обрађивано подручје Планагенералнерегулације за Овчар Бању пролази деоница Државног пута 

првог А реда бр.4. 

Намена површина 

Тренутно је предметни простор у функцији: 

Становања које је заступљено као породично и вишепородично, а које је углавном повременог 

карактера. Јако мало је станова у којима се стално живи. Становање је организовано у објектима који су 

постављени по принципу објекат парцела, али пре свега у власничком смислу, док се око сваког објекта 

налази површина као припадајућа функционална целина са својим објектом.  

У графичком прилогу Анализа постојећег стања – намена површина дат је приказ начина коришћења у 

оквиру предметног простора. Ово се односи и на објекте других намена у оквиру захвата плана где неки од 

њих егзистирају и на парцелама других власника. 

Привреде која је заступљена кроз објекте и површине за потребе функционисања  ХЕ 

«Електроморава», где се у оквиру предметног простора налазе подземна постројења са својим прилазима и 

објекти за техничко одржавање. 

Комерцијалних делатности које су заступљене у неколико пословних објеката и то «Југохол- Гарден»,  

«Фунги Б») , «Занат инжењеринг» и бензинска пумпа «Лукоил». «Фунги Б» своју делатност обавља у 

напуштеном тунелу старе железничке пруге а бензинска пумпа која заузима централни део предметног 

простора није више у функцији. 

Администрације која је заступљена кроз делатности Месне заједнице, Туристичке организације и 

поште која је организована у делу објекта у коме се одвија и трговина и друге централне функције. 

Туристичких садржаја који су заступљени у објектима за туристички смештај, угоститељство и 

продаја сувенира. Сви ови објекти  на предметном простору егзистирају дужи низ година и претрпели су 

мале интервенције у погледу побољшања услова коришћења а што није дало значајног напредка у развоју 

бање. Како до сада није било адекватног планског документа интервенције на објектима као и изградња 

вршени су без потребне документације и одобрења за градњу. 

Комуналних делатности које су углавном заступљене у објектима који подржавају инфраструктуру и 

као месно гробље. 

Школства и то основног четвороразредног образовања. Школа представља испоставу чија матична 

школа је ОШ «Ратко Митровић» из Чачка и наставу тренутно похађају два ученика. Део школских 

просторија је у функцији Здравственог центра Чачак који у непосредној близини има своје просторије са 

бањско лечилишним садржајима. 

Здравства које је поред бањског дела заступљено и кроз Дом здравља. 

Спорта и рекреације који се одвијају на прилично неуређеним и неорганизованим површинама. 
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Манастира Благовештење који у оквиру предметног простора заузима значајно место 

како у постојању комплекса тако и у погледу својине над земљиштем. 

Зеленила које је заступљено у виду шумске вегетације, зеленила у форланду реке, аутохтоне 

вегетације, уређених зелених површина, као и зеленила које је организовано у оквиру доминантних намена 

које подржава.  

Саобраћајних површина које су заступљене у виду државног пута I реда, напуштене трасе 

магистралног пута која ће овим планом добити карактер насељске саобраћајнице, као и саобраћајница које 

се развијају кроз насеље и на које се ослањају саобраћајно-манипулативне површине које прожимају 

предметни простор. Кроз предметни простор развија се и траса железничке пруге која својим коридором 

заштите ограничава предметни простор. 

Водотока и то дела реке Западне Мораве која целом дужином тангира предметни простор и која 

заједно са одводним каналом из Хидроелектране представља значајан просторни мотив.  

Неизграђених површина које прожимају читав простор и које у већим површинама без ограничења 

остављају могућност за планирање адекватних садржаја. 

Изграђени објекти у оквиру предметног простора су прилично стари и готово да сви припадају истом 

периоду градње. На мањем броју објеката вршене су интервенције и то у смислу побољшања услова 

коришћења, а како није постојала планска документација у овом простору у новијем периоду није било 

значајније градње па чак ни оне без одобрења за градњу. Интервенције се препознају на објектима у 

функцији Хидроелектране, као и на мањем броју објеката у функцији туризма, па постојећи објекти својим 

квалитетом и садржајима не представљају значајна ограничења у даљем планирању.  

Објекти јавне намене су заступљени кроз објекте у функцији здравства и школства, као и објеката у 

функцији Хидроелектране. 

Површине јавне намене у оквиру предметног простора препознате су као:  

- саобраћајне површине и то: државни пут првог А реда бр.4, напуштена траса магистралног пута М-5, 

насељске саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине, површине у функцији железнице 

- уређене зелене површине  

 - река Западна Морава 

 - гробље 

 - одводни канал у функцији хидроелектране 

Површине јавне намене углавном нису катастарски дефинисане или већ опредељена јавна површина 

није спроведена (као што је случај са државним путем Iреда). Поједине саобраћајнице изграђене су ван 

припадајуће катастарске парцеле, а што је случај и са реком Западном Моравом која на појединим местима 

знатно напустила своју катастарску парцелу. 

 

2.1.2. Подела на целине – урбанистичке блокове  унутар простора плана 

 

Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења у Плану генералнерегулације 

простор унутар границе обухвата Плана је према преовлађујућој наменипростора, урбанистичким 

показатељима и другим карактеристикама подељен накарактеристичне урбанистичке целине  - у оквиру 

којих се налазе функционалне зоне које у плану прате одговарајући урбанистички показатељи дефинисани 

кроз блокове.Планом генералне регулације блокови су идентификовани нумерацијом. 

Урбанистичка целина 1 укупне површине 9.55ха обухвата простор јужно од старе трасе магистралног 

пута М- 5 (обухватајући и пут) до јужне границе захвата плана према општини Лучани. У оквиру ове целине 

издвајају се:  

– зона туристичких садржаја – блокови 1.1; 1.2; 1.4; 1.5 и део блока 1.3;  

– зона туристичко – спортско - рекреативних садржаја – блок 1.6 

– зона спортско – рекреативних садржаја – блок 1.7 

– зона централних садржаја део блока 1.3 

– зона зеленила уз реку 

– зона водотока – део реке Мораве 

Урбанистичка целина 2 укупне површине 11.11ха омеђена је са југа и југоистока старом трасом 

магистралног пута М-5, са истока границом плана према општини Лучани, са севера државним путем IА 

реда бр.4 а са северозапада и запада границом захвата плана. 

У оквиру ове целине издвајају се:  

– зона бањско - здравствених садржаја – блокови 2.4; 2.5 и 2.6 

– зона здравствених садржаја – део блока 2.5 

– зона стамбено – туристичких садржаја – блокови 2.1; 2.3 и 2.7 
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– зона пословања у функцији хидроелектране – блок 2.2 

– зона комплекса Манастира Благовештење –  

– зона уређеног зеленила  

– зона шумског комплекса 

– зона водотока – одводни канал хидроелектране 

– гробље 

Урбанистичка целина 3 укупне површине 11.44ха омеђена је са југа трасом државног пута  

(обухватајући пут) са југоистока и истока границом плана према општини Лучани и даље са севера и 

северозапада границом плана. У оквиру ове целине издвајају се:  

–  површина у функцији државног пута IA реда бр.4 (преузето из ПДР за изградњу магистралног пута 

М5 Ужице – Чачак деоноца – обилазница Овчар Бања)  

– зона пружног појаса  

– зона спортско – рекреативних садржаја 

– зона туристичких садржаја 

– зона стамбено – туристичких садржаја  

– зона зеленила уз реку 

– зона аутохтоне вегетације  

– зона шумског комплекса 

 У оквиру сваке целине заступљене су саобраћајне површине у виду коловоза, тротоара, јавних 

паркинга, пешачко – бициклистичких стаза, јавних платоа као и површине у функцији комуналних садржаја 

који подржавају планирану инфраструктуру. 

 

2.2.6. Намена простора и биланс површина 

 

2.2.6.1.Намена простора  

Анализом постојећег стања и процене развојних могућности, а на основу стечених обавеза, услова и 

смерница ПП - а, дошло се до решења саобраћајне мреже са претежним наменама у оквиру предметног 

простораи поделе земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште. 

• Јавно грађевинско земљиште је намењено за саобраћајне површине (улице, пружни појас, површину 

у функцији државног пута И А реда бр.4 и јавне платое) и површине јавне намене и коришћења (просторе 

изграђене или намењене за изградњу јавних објеката од општег интереса). У оквиру јавног грађевинског 

земљишта се налазе: 

 

o Саобраћајне површине 

У оквиру јавног грађевинског земљишта – постојећих и планираних улица планирана јеизградња 

саобраћајне инфраструктуре (коловози, тротоари, јавни паркинзи, пешачко бициклистичка стаза) у складу 

сарангом саобраћајнице, као и комуналне инфраструктуре (електроенергетска, термотехничка 

ителекомуникациона мрежа са објектима, водоводна и канализациона мрежа). 

Мрежа улица које се развијају кроз насеље повезана је са државним путем  у две тачке а такође је 

успоставњена и саобраћајна веза са делом који се налази на левој обали Мораве, припада Општини Лучани 

и где треба развијати садржаје који ће функционално употпунити Овчар Бању (спортско рекреативни 

садржаји, ауто камп и сл.). Осим колске планом је предвиђена и веза пешачким комуникацијама (два висећа 

моста) и  пешачо бициклистичком стазом преко постојећег моста. 

Деоница напуштеног магистралног пута М5 овим планом добија карактер општинске саобраћајнице. 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА ЛОКАЦИЈЕ 

 

Овчар Бања се налази у средишту Овчарско - Кабларске клисуре, кроз коју протиче река Западна 

Морава. Смештена је на надморској висини од 279 m и окружена је шумовитим планинама Овчаром и 

Kабларом. Kлима је умерено-континентална. Овчар Бања је удаљена 18 km од Чачка и 160 km од Београда 

до које се може доћи државним путeм I-Б реда, број 23 и железничком пругом Београд – Бар. 

Лековита вода Овчар Бање (температура од 35 до 38°C) садржи макроелементе калцијум и натријум и 

микроелементе калијум, литијум, рубидијум, цезијум, стронцијум, баријум, јод, бром, кобалт, фосфор, 

флуор и манган. Лечење се састоји од купања у термоминералној води и облагања оболелих делова тела. 

Терапије се спроводе под надзором лекара специјалиста. При лечењу се користе алнеолошка, физикална и 

хидротерапија, масажа и медикаментоза. 
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 Организација и постојећа изграђеност насеља Овчар Бања је таква да део насеља у овом планском 

обухвату је и сада, а тако ће и остати,  део који се наслања 

и у инфраструктурном смислу и у свим другим основним садржајима, на централни део насеља на 

територији града Чачка. 

Део насеља Овчар Бање који припада општини Лучани, у постојећем стању, нема ни један активан 

објекат или садржај туристичке намене осим нешто изграђених индивидуалних стамбених објеката за 

повремени боравак – викенд кућа. 

У јужном, периферном делу насеља, уз Бањски поток, има неколико стамбених објеката (4 – 5), 

домицилног  становништва. 

Овај део насеља, делује неуређено, без иједног активног јавног простора или садржаја, са викенд 

кућама у непосредној близини сеоских домаћинстава. 

Путну мрежу планског подручја чине приступне саобраћајнице у оквиру викенд-насеља, као и 

некатегорисани пут којим је, у смеру југа, остварена саобраћајна веза са приступним путевима села 

Дучаловићи. Ширине ових саобраћајница износе од 2,5 метара до 4,5  метара, што је мање од минимално 

прописане ширине ( 5,5 метара) за двосмерни саобраћај. Коловозне конструкције предметних саобраћајница 

спадају у флексибилне (са асфалтним засторима), односно макадамске (са туцаничким засторима). 

Одводњавање саобраћајница није адекватно решено, односне не постоји мрежа канала, као ни систем 

атмосферске канализације. 

Једина саобраћајна веза (коју могу користити моторна возила) са мрежом јавних путева, остварена је 

бетонским цевастим пропустом преко реке Западне Мораве, ширине 3,5 метара. Ниска кота нивелете овог 

пропуста, узрок је прекида саобраћаја за време повишеног водостаја. Пешачки саобраћај се одвија и 

висећим мостом, узводно од цевастог пропуста. 

Траса Старе пруге која омогућава приступ цркви-пећини Кађеници, је недоступна, јер не постоји 

коловозна конструкција на бившем железничком мосту.  

Приступ Бањском потоку је онемогућен због непостојања пешачке комуникације. Пешачка стаза која 

води до манастира Света Тројица се у доњем делу грана и омогућава приступ манастиру из два правца: из 

викенд-насеља и са државног пута I-Б реда бр. 23 (деоница Чачак-Пожега).  

У оквиру ауто-кампа постоји једна уређена паркинг-скупина, капацитета 10 паркинг-места. 

 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА 
 

Начин коришћења земљишта на подручју Плана дефинисан је кроз следеће градације учешћа одређене 

функције (намене) у конкретном простору,које препознаје и прописује План вишег реда: 

- Намене и активности које претежно учествују у организацији простора; 

 - Намене и активности које допуњују одређену претежну намену или активност у простору; 

 - Намене и активности које прате одређену претежну и допунску намену или активност у простору. 

Веома је важно напоменути да је избор садржаја и активности које се комбинују и могу коегзистирати 

у простору вршен на основу три критеријума компатибилности, комплементарности и неопходности 

коегзистенције функција у одређеном простору. 

Прва два критеријума опредељују врсту активности, тј.одређен пакет активности које се пласирају у 

простор уз минималне негативне ефекте у имплементацији и будућој експлоатацији простора. Са друге 

стране, критеријум неопходности садржаја дефинише обавезне садржаје које се морају наћи уз одређену 

активност и оне могу бити, у зависности од степена неопходности, или претежне, или допунске у одређеном 

простору. 

По критеријуму комплементарности и компатибилности дефинисане су функције и активности које 

допуњују одређене претежне активности, међутим, нису неопходне да се нађу у простору, већ квалитативно 

оплемењују одвијање одређене активности, или се природно јављају уз одређене претежне намене, као 

последица концентрације људи, интензитета коришћења простора. 

Критеријум компатибилности даје највећу слободу у смислу неопходности неког садржаја да се нађе 

уз неку активност. Он заправо дефинише пратеће активности, тј. оне функције које нису неопходне да се 

нађу у простору уз доминантну намену, али су пожељне да се десе, ради реализације већег броја интереса и 

укупног квалитета простора. 

Од укупне површине планског обухвата 67,84 хa. највећи део  63,77% чине шуме, затим у мањем 

обиму пољопривредно земљиште 15,25% и у најмањем проценту је изграђено земљиште 6,26%. 

У планском обухвату је 6,87 хa. водног земљишта.  
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У наредној табели је приказан постојећи начин коришћења земљишта са његовом 

власничком структуром. 

 

Табела 3: Постојеће коришћење земљишта 

р.б. Намена земљишта Површина 

ha 

Власник % 

I Грађевинско земљиште    

1. Ауто камп 1,18  1,73 

  1,17 Ауто-мото савез Србије  

  0,01 Аутопревоз ад Чачак  

     

2. Породично 

становање/рурално 

0,89 приватно 1,31 

3. Викенд становање 1,22 приватно 1,79 

4. Приступни пут 0,96 Општина Лучани 1,41 

 Укупно грађевинско 

земљиште 

4,25  6,26 

II Остало земљиште    

1. Шумско земљиште 43,26  63,77 

  24,5 СПЦ  

  12,7 СШ  

  4,36 приватно  

2. Пољопривредно земљиште 10,35  15,25 

  9,46 СПЦ  

  0,16 СШ  

  0,73 приватно  

3. Неплодно земљиште 2,68  3,95 

  0,47 СПЦ  

  2,1 СШ  

  0,11 приватно  

4. Водно земљиште 6,87  10,13 

 Западна Морава 5,71 ЈП „Србијаводе"  

 Бањички поток 1,16   

5. Железничко земљиште 2,13 ЈП „Железнице Србије" 3,14 

 Укупно остало земљиште 61,89  93,73 

 Површина Плана 67,84  100 

 

Из претходне табеле се може видети да су највећи власници  земљишта у планском обухвату, око 52% 

Српска православна црква, затим око 23% ЈП “Србијашума” и око 11% је приватно власништво. 

 

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА И ПРОБЛЕМИ 

 

Ограничења и проблеми у развоју насеља произилазе из датих природних услова (морфологија терена) 

и створених услова, везаних за одвијање функција у појединим деловима. 

Конфигурација терена представља једну од полазнх тачка у развоју насеља. Планом је обухваћен 

простор са равним тереном али и са тереном који је у знатном паду.  

Главни проблеми и ограничења се могу свести на неколико основних оцена: 

 - да иако постоје релативно повољни природни услови за развој и ширење дела  насељадосадашња 

изградња није усклађена са његовим природним и створеним ограничењима и могућностима; 

 - неодговарајућим управљањем ресурса - термалних вода као основе бањског туризма – угрожен је 

целокупан термални потенцијал насеља; 

 - евидентни су проблеми због нерегулисаног корита Западне Мораве, проблеми нерешених 

повремених, бујичних водотокова; 

 - лоша постојећа саобраћајна мрежа и недостатак јавне површине за паркирање су ограничавајући 

фактори за развој туризма као основе привредног развоја овог дела насеља; 
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 - недостајућа инфраструктура (водоводна и канализациона мрежа, 

електроенергетика); 

 - евидентни су  проблеми и претње у очувању и заштити животне средине и природе као значајних 

фактора бањског простора; 

 - уместо смањивања конфликата у основним правцима развоја бањског места долази до све 

израженијих просторних конфликата. 

 

ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

 Основни циљеви израде и доношења  Плана су: 

- препознавање туристичке понуде бањско лечилишног насеља; 

- плански развој туризма усклађен са очувањем животне средине и унапређењем природних 

вредности – одрживи развој; 

* заштита и рационално коришћење термоминералних извора који представљају примарну вредност и 

природну реткост; 

* иницирање и стимулисање развоја активности комплементарних туризму; 

* подизање нивоа угоститељских услуга; 

* планирање и опремање здравствено лечилишног комплекса; 

* санација и уређење заштићених културно историјских споменика; 

* планирање објеката за ловни и риболовни туризам; 

* повећање нивоа саобраћајне и комуналне  инфраструктуре која је од  примарног значаја за даље 

функционисање дела бање и формирање њеног дефинитивног просторног карактера; 

* дефинисање правила уређења и правила грађења; 

* одређивање површина јавне намене; 

* стварање услова за изградњу различитим типова објеката становања који ће са пратећим садржајима 

у свом склопу бити део туристичке бањске понуде; 

* стварање услова за изградњу спортско рекреативних садржаја са пратећим комерцијалним 

садржајима; 

* заштита природне и културне баштине и унапређење животне средине. 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 

 

ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

Граница Плана генералне регулације одређена је на основу одлуке о изради Плана. Приликом 

прилагођавања границе Плана реалним условима на терену и концепту планског решења, дошло је до 

одступања предложене границе Плана у односу на границу из одлуке од 2,71 % односно 1,84 ha (подручје 

Плана према граници из одлуке заузима површину од око 66 ha док је подручје Плана према предложеном 

концепту планског решења, 67,84 ha). 

Површином грађевинског подручја обухваћене су површине дела насеља Овчар бање: површине јавне 

намене, површине остале намене и остало земљиште у грађевинском подручју. Овако одређено, 

грађевинско подручје има површину од 12,03 ha. Ван грађевинско подручје чине површине под 

пољопривредним, шумским земљиштем и водно. 

Изграћене површине, као и оне које се планирају за изгрању, у оквиру граница Плана чине једну 

компактну грађевинску и урбанистичку целину, без издвојених, засебних изграђених делова. 

 
 ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

          Граница грађевинског подручја креће од тромеђе к.п. бр. 3/1, 5/1 и 6/4 па иде границом к.п. бр.  3/1, па 

стиже до планиране регулације пута коју прати ка западу у дужини од око 60 метара, ломи се пресеца 

планирани пут обухвата планирану раскрсницу па потом иде ка устоку пратећи планирану регулацију пута 

у дужини од око 410 метара, а потом наставља спољном регулацијом реке(не обухвата је) у дужини од око 

190 метара, а онда прати границу к.п. бр. 12/20, пресеца к.п. бр. 2146/2, 13/31, долази до планиране 

регулације пута и прати је у дужини од око 120 метара, а затим планирану регулацију потока прати у 

дужини од око 350 метара, потом се ломи ка западу, пресеца поток и прати регулацију пута, а онда се 
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поново ломи ка југу и прати регулацију саобраћајнице у дужини од око 260 метара. Ломи се, 

обухвата планирану раскрсницу а потом прати границу к.п. бр. 737/9, 738/3, 738/2, 737/4, долази до 

регулације пута и прати је ка северу у дужини од око 270 метара а потом прати границу к.п. бр. 743/13, 

743/12, 743/15, прати регулацију планираног пута у дужини од око 12 метара, па прати границу к.п. бр.  

743/25, 743/11, 743/10, 743/20, 743/8, 743/22, 743/7, 743/18, 743/3, 743/4, 712/3, 743/14, 712/1, 3/13, 713/3, 

713/2, 6/2, 5/1, па од јужног угла к.п. бр. 5/2 иде право на југозапад  у дужини од 4,7 метара, а онда 

северозападно у дужини од око 55 метара па затим право на тромеђу к.п. бр. 5/6, 5/7 и 6/4. Онда наставља 

границом к.п. бр.  5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/1 и стиже до тромеђе к.п. бр.  3/1, 5/1 и 6/4 одакле је опис и 

почео. 
 

 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

           Јавна намена се односи на комуналне површине, јавно зеленило и објекте спорта и рекреације. 

          У планском периоду се не очекује значајније проширење јавних садржаја у обухвату плана, осим 

саобраћајне и комуналне инфраструктурев. Укупна површина јавних садржаја је 10,09 ha односно 14,87 % 

површине Плана. 
 

 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

           Грађевинско земљиште осталих намена (укупне површине 7,53haодносно 11,10 % површине Плана) 

заузима преостале површине намењене претежно становању и комерцијалним садржајима у функцији 

туризма. Такође, друге јавне функције, односно намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу 

бити организоване и на земљишту које није одређено за површине јавне намене (образовање, социјална 

заштита, информисање, здрвство, култура, спорт, зеленило...). 
 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

У оквиру грађевинског подручја (24,13 ha) поред површина јавне намене и површина остале намене 

постоји и остало земљиште у грађевинском подручју. 

Остало земљиште у грађевинском подручју чине водно земљиште. 
 

• Водно земљиште 
 

Водно земљиште у оквиру грађевинског подручја чини река Западна Морава и Бањски поток. 

 Река Западна Морава тече између планина Овчар (северно) и Каблар (јужно); овде река 

пробија Овчарско-кабларску клисуру. Западна Морава је преграђена у клисури и још једном одмах након 

тога, и тако су настала вештачка језера Међувршјеи Овчарско-кабларско језеро.  Реке Западна Морава 

припада црноморском сливу. 

 Овим Планом се забрањује затрпавање повремених водених токова. Забрањује се зацевљење потока 

и повремених водених токова. Дозвољено је зацевљење на појединачним местима, код укрштања са 

саобраћајном инфраструктуром и на краћим појединим деоницама за потребе проширања површина јавне 

намене.  
 

 ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Ван грађевинског подручја је укупно 43,71 ха. То је шумско земљиште и пољопривредно земљиште. 

Пољопривредно земљиште се у оквиру плана налази у јужном делу на просторима које није оправдано 

инфраструктурно опремати, углавном због услова терена.  

 
 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 Површине шумског земљишта обухватају просторе изван граница грађевинског подручја. Шумско 

земљиште обухвата знатну површину плана која износи 42,01 hа што представља 61,99% од укупне 

површине планског подручја. Власничка структура над шумским земљиштем је различита. Нај већим делом 

шуме припадају ЈП ''Србија шуме'' и Српској православној цркви а мали проценат је у приватном 

власништву. 

 Шуме и шумска тла представљају исконски рурални облик коришћења тла на ободним деловима 

плана. Уједно шуме представљају физичко ограничење ширења грађевинског подручја и обезбеђују 

еколошки баланс значајан за цело насеље. 

Шуме имају значај у заштити од ерозије и ублажавање бујичних  вода који су значајно присутни на 

овом подручју. 

 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%B2%D1%80%D1%88%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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 Пољопривредно земљиште обухвата површину од око 0,84 ha и заузима део 

земљишта изван грађевинског подручја. То је претежно земљиште средње класе бонитета. Ове површине су 

ливаде и пашњаци. Парцеле су претежно различитих величина. 

 

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
 

На основу анализе постојећег стања и процене развоја, узимајући у обзир ограничења, просторне 

могућности планирања саобраћаја и комуналне инфраструктуре, простор обухваћен Планом подељен је на 

три зоне. 

Просторне целине су даље подељене на зоне према просторној диспозицији. Просторне целине 

представљају заокружену насељску целину са одређеном претежном наменом и функцијама на нивоу 

насеља и саме целине.  

 

1. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА I : Зона туристичко - комерцијалних услуга 
 

У овој зони се налази површина спорт и рекреацију као и угоститељско туристички садржаји.  

Садржаји који су планирани у склопу ових зона су:  

- Хотели  

- Омладинско село 

- Спорт и рекреација 

На претежно равном терену формирани су правилни блокови. Подручје зоне је минимално изграђено, 

у овом делу се налази напуштени ауто-камп и урушени делови базена и објеката који су били пратећи 

садржаји. 

 Ова подцелина представља централни део планског обухвата са основном наменом за  комерцијално 

– туристичке садржаје.  

 

2. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА II: Зона станбено - туристичких садржаја 

         Планом генералне регулације обухваћен је јужни део насеља Овчар бање. Просторна целина 2 - Зона 

стамбено-туристичких садржај  налази се у источном делу Плана. Обухвата простор уз реку Зпадну 

Мортаву која  планом добија нову регулацију са лепо уређеним површинамаи бициклистичком стазом.  

Ова зона је већим делом изграђена са објектима за повремено становање-викенд куће. Поред викенд 

кућа у просторној целини 2 планирају се објекти здравственог туризма као и стамбено туристички објекти.   

Реализација планских циљева у погледу становања решаваће се реконстукцијом постојеће насељске 

зоне и пренаменом постојећих површина за потребе становања. Ове активности одвијаће се паралелно, у 

складу са потребама насеља. У овој зони предвиђене допунске и пратеће намене у виду услуга. Мора бити 

обезбеђен висок степен уређења слободних површина, а сами објекти треба да имају уједначене 

архитектонске вредности и основне карактеристике. Планом ће викенд становање, кроз правила уређења и 

грађења бити анализирано и дефинисано. 

 

3. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА III: Зона становања  

       Формирана је уз општински пут. Ово је општа стамбена зона са претежном ниском густином становања 

до 120 ста/ha карактерише је претежно неизграђено подручје. Нацртом плана се планира формирање нових 

стамбених блокова. Мањи стамбени блокови потпуно или делимично изграђени. 

 

БИЛАНС НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

Табела 4: Упередни биланс површина 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

Постојеће стање Планирано стање 

ha % ha % 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1.Саобраћајне површине 
 

Путно земљиште 0,96 1,41 5,43 8,00 

                                                ∑ 0,96 1,41 5,43 8,00 
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2.Kомуналне површине 

Трафостанице           /        /       0,09       0,13 

                                               ∑   / / 0,09   0,13 

3.Спорт и рекреација  

Спорт и рекреација           / / 0,93 1,37 

Уређено зеленило            / / 0,06 0,09 

Заштитно зеленило           / / 3,24 4,77 

Зеленило уз водоток           / / 0,34 0,50 

                                                  ∑           / / 4,57 6,73 

4.Ауток камп        1,18 1,74        / / 

∑        1,18 1,74        / / 

свега – површине јавне намене 2,14 3,15 10,09 14,87 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

1. Становање  

Становање ниске густине 0,89 1,31   1,42 2,09 

Повремено становање-викенд куће 1,22      1,80  2,07 3,05 

Туристички садржаји-хотели  /        /   1,19 1,75 

Туристички садржаји-здравствени туризам        /        /  1,00 1,47 

Туристички садржаји-апартмани / /   0,39 0,57 

Туристички садржаји-омладинско село          /        /      1,46      2,15 

                                                      ∑       2,11    3,11 7,53 11,10 

свега – површине остале намене       4,25      6,26     7,53 11,10 

ОСТАЛО  ЗЕМЉИШТЕ У  ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ    

Западна Морава        5,71      8,42 6,11 9,00 

Бањски поток      1,16     1,71 0,40 0,59 

свега – осталог земљишта у грађевинском 

подручју 
      6,87     10,31 6,51 9,59 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ       13,26     19,54      24,13   35,57 

ВАН ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

Пољупривредно земљиште 10,35 15,25  0,84     1,23 

Шумско земљиште     41,55      61,26    42,01     61,99 

Неплодно земљиште       2,68      3,95        /       / 

Водно земљиште, Бањски поток        /       /      0,86     1,27 

                                                 ∑ 54,58      80,46 43,71 64,43 

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 67,84 100 67,84 100 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

Планирано грађевинско подручје је проистекло из досадашњег просторног развоја, као и на основу 

анализа за плански период до 2030. године урађених. Увећање грађевинског подручја евидентирано је у 

односу на постојеће стање у деловима изграђеног подручја, плански дефинисано као заокружене целине 

стамбених и туристичких зона. На тај начин се пружа могућност планирања различитих облика туризма и 

становања, према посебним просторним и функционалним карактеристикама локација у оквиру насеља.  

Планом се дефинишу површине за развој саобраћајне инфраструктуре, што за циљ има побољшање 

просторне организације насеља, инфраструктурно опремање, ефикаснију повезаност која омогућава 

равномерни регионални и просторни развој планског подручја, ефикасније повезивање зона унутар 

грађевинског подручја. Развој и унапређење површина јавних намена се односи на побољшање услова 

коришћења и приступачности садржаја, у складу са потребама грађана.  

Заштита животне средине је једно од решења које пружа План, у смислу заштите простора у 

границама прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. 
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УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ 

САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

           На територији Плана, површине јавних намена би обухватале простор саобраћајних површина, 

комуналне, инфраструктурне објекте, спорт и рекреација  и јавне зелене површине. 

          За све намене у оквиру комплекса, потребно је: 

- озеленети све слободне просторе. Травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за 

интензивно гађење; 

-  бетонирати или поплочати пешачке стазе плочама отпорним на клизање; 

- организовати паркирање у оквиру сопствене парцеле ван површине јавног пута, у зони улаза; 

- у комплексу је забрањена изградња других објеката, који би могли да угрозе животну средину и 

основну намену простора. 

   Планом нису предвиђене нове површине за објекте јавне намене.  

o       Јавне функције и службе 

        То су објекти који се односе на комуналне површине, јавно зеленило и објекте спорта и рекреације. 

У оквиру јавних садржаја налазе се следећe институције, објекти и површине: 

Комуналне површине и објекти: 

- трафостанице-постојећа 

Зеленило 

- уређено зеленило  

- заштитно зеленило 

-зеленило уз водоток 

Саобраћајне површине: 

- путно земљиште 

Спорт и рекреација: 

- спортско рекреативни садржаји 

        Постојећи објекти се могу задржати у постојећем стању уз могућност минималне доградње у циљу 

комплетирања постојећих садржаја али, могућа је и изградња новог објекта уз поштовање урбанистичких 

параметара предвиђених овим планом.  

       Дозвољени су радови на реконструкцији, изградњи и доградњи истих, уз могућност изградње пратећих 

комуналних и других садржаја и објеката у функцији основне намене простора. 

 
 СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ЗЕЛЕНИЛО 

 

Спорт и рекреација 

Објекти физичке културе, спорта и рекреације су пратећи садржаји насеља, за које се обезбеђују посебне 

површине, са специјалним условима. Ближи услови за ове објектепрописани су Законом о спорту (''Сл. 

гласник РС'', бр.24/11) и Правилником о условима за обављање спортских активности и делатности (''Сл. 

гласник РС'', бр.30/99). 

За задовољавање потреба из области физичке културе постоји само руиниран објекат базена. Базен је 

димензија 15х27,5 m, поред базена постоје и помоћни објекти али су и они као и сам базен у веома лошем 

стању. Простор на коме се налази комплекс планиран је за туристичко комерцијалне садржаје. 

У првом реду планско опредељење је развој спорта и рекреације као површине јавне намене, за све 

становнике и туристе подручја плана у различитим видовима (игралишта и терени за активно бављење 

спортом, отворени терени за мале спортове на нивоу целине или блока, игралишта и вежбалишта на 

отвореном, шеталишта, бициклистичке стазе објекти који су у функцији спорта на води (кајак стаза која се 

може организовати на току реке Мораве).Уређеност површина, безбедност коришћења и приступачност су 

основни елементи будућег уређења у изградње спортских садржаја. Спорт и рекреација у обухвату Плана се 

одвијају у оквиру самосталних и интегрисаних рекреативних површина (рекреативни простори који се 

планирају и уређују у оквиру примарне намене – туристичких садржаја, становање, итд.). 

За спорт и рекреацију планира се: 

− омогућава се и изградња спортских терена у приватном власништву (фитнес клубови, тениски 

терени, куглане, базени и др). У зависности од потреба потенцијалних корисника, могуће је спортске 

терене и објекте реализовати и у оквиру туристичких објеката и комплекса и др. 

− спортско-рекреативни садржаји су дозвољени у оквиру зелених површина као пратеће функције.  
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− спортски објекти – отворени и затворени терени за мале спортове, тениски терени, 

дечија игралишта могу се наћи у свим стамбеним зонама.  

Зеленило 

Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место. Јавне зелене површине су 

слободно доступне свим грађанима и таквим начином коришћења задовољавају се најосновније социјалне 

потребе.  

 Неопходне ургентне мере су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија са свих категорија 

зелених површина, ревитализација и нега већ постојећих зелених површина, припреме за спровођење мера 

неге и конверзије изданачких шума у виши узгојни облик, санирање клизишта, пошумљавање на правцу 

дивље изградње и пошумљавање у зонама заштите вода. 

          Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног зеленила 

поштујући принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру стамбених, мешовитих, 

индустријских зона и других урбанистичких елемената града, уз повећање степена озелењености.  

        С тим у вези утврђена је обавеза уређивања и озелењавања индивидуалних окућница. У систем зелених 

површина улазе и површине намењене бањско туристичким садржајима где је проценат изграђености до 

30%, а проценат уређених зелених површина 50%. 

Као закључак се намеће да је повећање степена зеленила на подручју плана обавезно остварити повећањем 

јавних зелених површина и урећењем и повећањем осталих зелених и шумских површина. У планском 

периоду планирано је подизање око 50hа зелених површина (и површине јавне намене и остале намене). 

  Поред Планом дефинисаних локација за зеленило (свих врста), плановима детаљне разраде 

могу се 

планирати нове зелене површине у свим просторним целинама и у оквиру свих намена. 

 Основно опредељење је повећање површина уређеног зеленла свих врста, уз истоверемено 

одржавање, обнављање и унапређење стања постојећих зелених површина. 

Планом је зеленило категорисано на следећи начин:  

– Паркови  

– Скверови 

– Остало јавно зеленило (линеарно зеленило и зеленило у оквиру површина јавних намена) 

– Зеленило специфичног карактера (зеленило већих целина – радни, здравствени, туристички...) 

– Блоковско зеленило  

– Заштитно зеленило  

– Остало зеленило 

– Зеленило ван грађевинског подручја (шуме и шумско земљиште) 

o Скверови 

Под појмом сквера обухваћене су зелене површине које се налазе у изграђеном градском ткиву, и 

користе се за пешачки транзит, краткотрајан одмор и игру. Иако мале зелене површине представљају важну 

зелену инфраструктуру градског језгра.  

Разликује се: сквер испред јавних објеката, сквер у стамбеним насељима, сквер у оквиру 

саобраћајница и паркинг простора и др. У односу на начин озелењавања могу да буду: партерног типа 

(травњаци, цветњаци), полуотворени (партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) и затворени (где 

преовлађују високо дрвеће и шибље). 

o Зеленило уз водоток 

Уз све водтоке, тамо где постоје просторне могућности, планирано је зеленило, које може имати и 

рекреативни карактер. Планирано је 0,34 hа зеленила уз водотоке. 

Зеленило уз водоток се уређује на исти начин као и уређено зеленило. Највећа површина водног 

зеленила је уз Реку Мораву а нешто мањe употезу око Бањског парка, са претежно парковски уређеним 

површинама у оквиру којих се могу наћи спортски терени за мале спортове, игралишта за децу, стазе за 

бициклизам и трчање, пешачке стазе, справе за вежбање.... Ови простори морају да буду минимално 

инфраструктурно опремљени водоводом и канализацијом и струјом, са обавезном осветљењем простора за 

спорт и рекреацију. Од објеката овде се могу градити, поред објеката у функцији спорта, и угоститељско-

туристички објекти, објекти услуга и трговине. 

o Зеленило уз саобраћајнице - путно зеленило 

Под појмом путног зеленила обухваћене су зелене површине које се налазе у оквиру путног 

земљишта, а уз саобраћајницу.  

У односу на начин озелењавања могу да буду: партерног типа (травњаци, цветњаци), полуотворени 

(партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) и затворени (где преовлађују високо дрвеће и шибље). 

На графичким прилозима овог плана нису све површине посебно графички издвојени, али су као део 
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путног зеленила планирани у оквиру путног земљишта и обавезно је уређивање свих 

површина уз саобраћајнице. Преко путног зеленила се остварује приступ парцелама остале намене са 

саобраћајницом. На делу приступа, путно зеленило може бити под застором у ширини колског и пешачког 

прилаза парцели. 

Код подизања нових површина важе следећи услови: 

- уважавати правце пешачког кретања, 

- растиње не смеје да угрожава безбедност саобраћаја. 

- високо и жбунасто растиње, као и изградња објеката се може дозволити само тамо где објекти и 

растиње не угрожавају прегледност саобраћајних површина, 

- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера, 

- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна, 

- у оквиру путног зеленила могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од општег интереса 

утврђени на основу закона, 

- зеленило треба да буде репрезентативно, 

- планирати учешће цветних површина до 5%, 

- вртно-архитектонскеелементеимобилијарсквераприлагодититипусквера. 

Дозвољени су следећи радови: санитарна сеча стабала, реконструкција цветњака, нова садња, 

реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, реконструкција постојећих 

објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање фонтана. Скверове треба опремити 

стандардном инфраструкгуром и, према потреби, системом за наводњавање. 

o Линеарно зеленило  

Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са 

планиранимизелениломизокружењаусистемзеленила. 

Изборврстазадрвореднозеленилоприлагодитиусловима: 

– једностраниилиобостранидрвореди, 

– прекинутенизовепопунитиистомврстом, 

– зановедрворедекориститиврстесадоброразвијеномиформираномкруном, 

снажнимкореновимсистемомиправимдебломнајмање 2,8-3mвисине, 

– уулицамагдеусловизахтевајуурадитиреконструкцијудрворедногзеленилафазномзаменомстарихстаба

ла. 

o Зеленило специфичног карактера  

Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање 

специфичних целина. 

Такве зелене површине као елемент у обликовању простора имају и функционални значај: 

– зелене површине саобраћајница и паркинг површина 

– зеленило у оквиру стамбених намена 

o        Површине заштитног зеленила 

          Главна функција ових површина је побољшање микроклиматских услова, ублажавање доминантних 

ветрова, неповољног дејства саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије. Оне могу да служе као 

средство за ограничење дивље градње али и као резервна површина за касније, планско, ширење. 

        Заштитно зеленило формирати на локацији вододозахвата, уз водотоки на другим површинама на 

којима се предвиђа рекултивација. 

        Циљ је да се заштитно зеленило повеже са осталим зеленилом ради стварања континуалног зеленила 

равномерно распоређеног по целој територији. 

        Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљно-географским, фито-центолошким и станишним 

условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне 

услове. 

  У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста 

прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила 

 - зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати на брзорастућим, 

широколисним лишћарима и примешаним четинарима 

 - дечје установе озелењавати високодекоративним врстама интересантних морфолошких 

карактеристика 

 - зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врста засновати на 

аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући жалосне форме. 

          Заштитно зеленило дрворедног типа или живе ограде обавезни су садржаји уређења. Фрагменти шума 

у грађевинском подручју се задржавају и уређују као локације са приоритетном заштитном функцијом. 
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o Правила коришћења зелених површина 

         На компактним зеленим површинама: заштитно зеленило забрањена је изградња објеката 

високоградње. Могућа је изградња објеката и мреже инфраструктуре, у складу са условима надлежних 

институција, уз услов визуелног прилагођавања амбијенту зеленила и уређењу и враћању земљишта и 

површина у првобитно стање пре извођења радова. Могуће је постављање мањих приземних монтажно-

демонтажних објеката, бруто површине до 10m², намене која представља допунску намену основној намени 

зелене површине. 

o Блоковско зеленило  

Важансегментуконцепцијиозелењавањанасељајеблоковскозеленило. 

Узонамапородичног становањаозелењавањемпарцелаобезбедитиоптималноучешћезеленила. 

Уоквирублоковскогзелениламогусенаћиигралиштазадецу, мањиспортскитерени, 

угоститељскиобјекти, комуналнаинфраструктура. Обавезнајеминималнаопремапарковскиммобилијаром 

(клупе, кантезаотпатке...). 

Постојеће зеленило у оквиру неизграђених парцела, приликом изградње објеката сачувати у 

максималној мери. Ово се посебно односи на Омладинског кампа где није дозвољено крчење постојећег 

високог растиња, већ се планирани објекти морају уклопити у постојећу вегетацију. На парцели се може 

дозволити сеча мање вредних стабала. 

 
 КОМУНАЛН ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 Саобраћајна инфраструктура 

Границама планског подручја, обухваћен је део насеља Овчар Бања на десној обали реке Западне 

Мораве, док је важећим Планом генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“, број 06-93/13-I, од 29.05.2013. године), обухваћен део насеља Овчар Бања на левој обали. 

Државни путеви 

Деоница државног пута I-Б реда, број 23 (петља „Појате“ - Крушевац - Врњци -Краљево - Прељина - 

Чачак - Пожега - Ужице - Кокин Брод – Пријепоље - граница СРБ/ЦГ- Гостун), се налази у североисточном 

делу планског подручја и њена дужина износи 160 метара (од стационаже Км 106+246.00 до стационаже Km 

106+406.00). Предметна деоница државног пута се налази између саобраћајних чворова : 

- број 2315,  Паковраће (Марковица), на стационажи Km 97+599.00 

- број 2316,  Кратовска стена, на стационажи Km 115+544.00. 

У планском обухвату се налази трокрака површинска раскрсница, типа II (са издвојеним тракама за 

скретање лево, а без траке за скретање десно, на главном саобраћајном правцу). Раскрсница се налази на 

стационажи Km 106+316.00 (у референтном систему државног пута I-Б реда, број 23) и преко ње се 

остварује саобраћајна веза насеља Овчар Бања са мрежом државних путева.  

Споредни саобраћајни правац ове раскрснице је деоница некадашњег магистралног пута М-5, чија је 

траса пролазила кроз насеље Овчар Бања (са прелазом преко реке Западна Морава бившим железничким 

мостом са челичном конструкцијом, дужине 130 метара). Ова саобраћајница, након изградње обилазног 

путног правца (са тунелом) и преусмеравања транзитног саобраћаја из насеља на обилазницу, постаје део 

насељске мреже саобраћајница Овчар Бање, са рангом сабирне улице.  

Новоизграђена деоница државног пута I-Б реда (од стационаже Km 106+316.00), број 23, у планском 

обухвату има геометријски попречни профил, који садржи коловозну траку ширине 7.7 метара (са две 

саобраћајне траке ширине по 3.5 метара и две ивичне траке ширине по 0.35 метара). Задржана (стара) траса 

државног пута I-Б реда (до стационаже Км 106+316.00), има геометријски попречни профил, који садржи 

коловозну траку ширине 7.5 метара (са две саобраћајне траке ширине по 3.5 метара и две ивичне траке 

ширине по 0.25 метара). 

На државном путу I-Б реда, број 23 (петља „Појате“ - Крушевац - Врњци -Краљево - Прељина - Чачак 

- Пожега - Ужице - Кокин Брод – Пријепоље - граница СРБ/ЦГ- Гостун), чија се деоница (дужине 160 

метара) налази у планском обухвату, нема планираних прикључака, док се постојећи прикључак (трокрака 

раскрсница) задржава без измена. У складу с тим, управљач државног пута I-Б реда, број 23 (ЈП Путеви 

Србије) нема посебних услова који се односе на израду овог Плана. 

Секундарна саобраћајна мрежа 

Секундарну путну мрежу планског подручја, чине приступне саобраћајнице у оквиру викенд-насеља, 

као и општински пут II реда, број 106 (ранг и ознака преузети из ППО Лучани), којим је, у смеру југа, 

остварена саобраћајна веза са приступним путевима села Дучаловићи. Ширине ових саобраћајница износе 

од 2,5 метара до 4,5  метара, што је мање од минимално прописане ширине ( 5,0 метара) за двосмерни 

саобраћај. Коловозне конструкције предметних саобраћајница спадају у флексибилне (са асфалтним 
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засторима), односно макадамске (са туцаничким засторима). Одводњавање саобраћајница 

није адекватно решено, односне не постоји мрежа канала за одводњавање, као ни систем атмосферске 

канализације. 

Једина саобраћајна веза (за моторни саобраћај) са мрежом јавних путева, остварена је неусловним 

бетонским мостом преко реке Западне Мораве, дужине око 85,0 метара, ширине око 4,3 метара, без 

заштитних ограда (мост је изграђен у форми више надовезаних плочастих пропуста, распона око 3,5 

метара). Ниска кота нивелете овог моста, узрок је прекида саобраћаја за време повишеног водостаја. 

Пешачки саобраћај се одвија и висећим мостом, око 80 метара узводно од бетонског моста. 

Како је непостојање адекватне саобраћајна везе планског подручја са мрежом јавних путева примарни 

проблем, неопходна је изградња моста на реци Западној Морави. Планом генералне регулације за део 

насеља Овчар Бања који се налази на територији општине Лучани планира се изградња моста преко реке 

Западна Морава (у продужетку улице Нова-1 из важећег Плана (за део насеља на левој обали Западне 

Мораве) као и  пешачко-бициклистичке стазе (преко постојећег моста). Предметни планирани објекти ће 

омогућити саобраћајну везу планског подручја са државним путем пута I-Б реда, број 23 (петља „Појате“ - 

Крушевац - Врњци -Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Кокин Брод – Пријепоље - граница 

СРБ/ЦГ- Гостун). 

Кота планираног моста у осовини износи 285,00 метара надморске висине и усвојена је на основу 

оријентационе коте стогодишњих вода од 283,00 м.н.в. (Водни услови Јавног водопривредног предузећа 

„Србијаводе“, Београд) и минималне заштитне висине између коте стогодишњих вода и доње коте 

распонске конструкције моста, која износи 1,0 метар (Опште смернице за пројектовање мостова-ЈП Путеви 

Србије).  

Са јужне стране планског обухвата је могуће остварити саобраћајну везу са државним путем пута II-Б 

реда бр. 408 (Паковраће-Лучани), као и са манастиром Света Тројица (посредно преко мреже приступних 

путева села Дучаловићи). У том циљу је предвиђена потпуна реконструкција постојећег општинског пута 

ОП-106, односно изградња савремене коловозне конструкције и проширење,  уз примену адекватних 

пројектних елемената. У циљу смањења трошкова грађења, имајући у виду неповољну конфигурацију 

терена,  предвићена је ширина коловоза од 5.0 метара, са банкинама (бермама) ширине по 1.0 метар.  

Између темених тачака Т-101 и Т-104, општински пут се укршта са планираним коритом Бањског 

потока (ширине 6,0 метара) под неповољним углом, што условљава изградњу цевастог пропуста. Због 

бујичног карактера Бањског потока, пропуст мора бити димензиониран за максималан проток високих вода, 

у складу са хидрауличким прорачуном. 

Између темених тачака Т-114 и Т-120, због неповољних топографских карактеристика терена, планирани 

попречни профил општинског пута је сужен. На тој деоници, дужине око 120,0 метара, ширина коловоза 

износи 3,0 метара, док су ширине ригола и берми, односно банкина по 0,5 метара. Укупна ширина суженог 

попречног профила износи 4,5 метара. (Задржавање константног попречног пресека и на овој деоници, 

имало би за последицу знатан обим земљаних радова, као и изградњу потпорних зидова, висина и до 4,0 

метара, што би са економског становишта било неоправдано). На овој деоници је предвиђен једносмеран 

саобраћај, наизменично по смеровима 

Предвиђена је реконструкција постојећих саобраћајница у викенд-насељу, као и изградња нових у 

складу са планираним садржајима, са циљем омогућавања безбедног двосмерног, односно једносмерног 

саобраћаја.  

На местима где изградња планираног профила  угрожава постојеће објекте, реализација пуног 

профила вршиће се фазно. У првој фази попречни профил се може редуковати на рачун тротоара 

(променљива ширина тротоара  у зависности колико има места). У другој фази када се испуне неопходни 

услови у простору изводе се пуни профили саобраћајница. 

Планирани мостови за моторни саобраћај на Бањском потоку се налазе између осовинских тачака : 

1. О2 – О4 (мост дужине око 10,0 метара, ширине 8,5 метара); 

2. О20 – О19 (мост дужине око 9,0 метара, ширине 8,0 метара); 

3. О24 – О25 (мост дужине око 8,0 метара, ширине 3,0 метара). 

Постојећи мост између тачака О29 – О30 је планиран за проширење на 5,0 метара (дужине 6,0 метара). 

Бициклистички саобраћај 

У недостатку бициклистичких трака, бициклистички саобраћај се одвија десном страном коловоза у 

оквиру регулација улица или коловозом на заједничким колско-пешачким површинама.  

У складу са просторним могућностима, планиране су двосмерне бициклистичке стазе на следећим 

правцима :  

1. бивши железнички мост и траса укинуте пруге узаног колосека (у циљу омогућавања приступа 

цркви-пећини Кађеници), дужине око 1100,0 метара;  
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2. планирани бетонски мост за пешаке и бициклисте на Западној Морави (у циљу 

повезивања површина за бициклистички саобраћај са обе стране реке), дужине око 85,0 метара.  

На месту садашњег пропуста, преко Бањског потока планиран је мост за бициклистичко-пешачки 

саобраћај, између темених тачака Т41 – Т43 (мост дужине око 9,0 метара, ширине 4,0 метара). 

Пешачки саобраћај 

Пешачки саобраћај се одвија тротоарима у оквиру регулација улица или (у недостатку тротоара), 

коловозом на заједничким колско-пешачким површинама. Тротоари се изводе са стране коловоза, по 

правилу као обострани, издигнути у односу на коловозну површину за висину ивичњака.  

У циљу омогућавања приступа атрактивним локацијама, планиране су следеће пешачке стазе : 

1. изградња пешачке стазе на левој обали Бањског потока, уз повезивање стазе са општинским путем 

(на почетку и крају пешачке стазе, код темених тачака Т120 и Т136); 

2. непосредно уз планиране бициклистичке стазе : 

    - пешачка стаза до цркве-пећине Кађенице (траса укинуте пруге узаног колосека), дужине око 

1100,0 метара. 

    - пешачка стаза преко постојећег бетонског моста на Западној Морави, дужине око 85,0 метара. 

3. на десној обали Западне Мораве (у зони Дебеле горе, Лисне стене и Глоговца),  као део 

обалоутврде, укупне дужине око 1400,0 метара. 

На ушћу Бањског потока у Западну Мораву, планиран је мост за пешачки саобраћај, дужине 11,0 

метара и ширине 2,5 метара.  

Задржавају се постојеће пешачко-планинарска стазе : 

- стаза до манастира Света Тројица, повезана са мрежом приступних саобраћајница код осовинске 

тачке О9, док је њен други крак повезан (постојећим бетонским степеништем, непосредно поред бившег 

железничког моста) са споредним саобраћајним правцем трокраке површинске раскрснице на државном 

путу I-Б реда, број 23 (планирано је и обнављање овог, клизиштем оштећеног, крака пешачко-планинарске 

стазе). 

-  стаза „Дебела гора“, у западном делу планског подручја која се у доњем делу грана у два крака, тако 

да је омогућен приступ из правца висећег моста, као и са планиране бициклистичко-пешачке стазе до 

пећине-цркве Кађенице. 

Све набројане пешачке стазе (осим бициклистичко-пешачке стазе до „Кађенице“ - са коловозном 

конструкцијом од каменог збијеног матаријала) је потребно задржати у садашњем (природном) стању. 

Изградња било каквих коловозних конструкција осталих стаза би имале негативан утицај на природни 

амбијент. Неопходно је, на стази поред Бањског потока, предвидети уградњу ограда са рукохватима у 

зонама стрмих обала (у циљу повећања нивоа безбедности посетилаца), као и степеника од природног 

материјала (дрво), у зонама стрмог терена.    

Мирујући саобраћај 

У оквиру ауто-кампа постоји једна уређена паркинг-скупина, капацитета 10 паркинг-места. 

У складу са планираним садржајима, биће предвиђене самосталне паркиг скупине са потребним 

бројем паркиг-места за путничка возила и аутобусе. 

Паркинг простор је могуће организовати као: 

- отворен паркинг  

- део или цела површина за паркирање може бити у објекту.  

Потребан број паркинг места, у зависности од планиране намене, дати су у следећој табели : 

Табела 5: Нормативи за паркирање 

НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ 

БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА 

становање • 1,1 ПМ по стану  

• кроз израду ПДР-а или УП у складу са Уредбом о стандардима 

и нормативима за планирано пројектовање,грађење, коришћење 

и одржавање станова за социјално становање, на основу Закона 

о социјалном становању (Сл. Гласник РС 72/09) за социјално и 

непрофитно становање 

комерцијални садржаји • 1ПМ на 50m2продајног простора трговинских садржаја 

• 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора 

• 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 
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• 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

• 1ПМ на 50m2корисног простора пословних јединица или 1ПМ 

по пословној јединици, за случај кад је корисна површина 

пословне јединице мања од 50 m2. 

спортски објекти и 

комплекси 

• 1ПМ на 2 запослена+1ПМ на сваког играча и члана управе+ 1 

ПМ на 10 седишта, за стадионе и спортске хале 

• 1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра 

• за аутобусе 1ПМ на 100 седишта 

комплекси јавних зелених 

површина 

• посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду 

инфраструктурни објекти 

и комплекси 

• у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког 

процеса 

 

Одбрамбени насип 

Имајући у виду да се десна обала Западне Мораве (површине око 2,6 хектара) узводно од ушћа 

Бањског потока налази испод нивоа коте стогодишњих вода (H=283,0 м.н.в.), неопходно је плавно подручје 

заштити насипом. Изградња одбрамбеног насипа је планирана на десној обали Западне Мораве (дужине око 

275,0 метара) и дуж леве обале Бањског потока (дужине око 55,0 метара). У циљу уштеде простора, 

одбрамбени насипи представљају уједно и доњи строј мреже приступних саобраћајница (између тачака : 

О16 – О2 – О4 и тачака Т40-О2). 

Како одбрамбени насип представља препреку гравитационој евакуацији атмосферских вода са 

околног земљишта, неопходно је омогућити одводњавање тих површина системом атмосферске 

канализације. Уколико се насипањем земљаног материјала и попуњавањем простора између насипа, коте 

околног терена подигну, односно изједначе са котама крунице насипа, биће омогућено одводњавање 

околних површина гравитационим путем. 

Клизишта 

Десна обала Западне Мораве у зони Дебеле горе и од Лисне стене до бившег железничког моста 

(деоница некадашњег магистралног пута М-5), у укупној дужини око 1000 метара, је угрожена ерозијом 

воде и формирањем клизишта.  

Делови пешачко-планинарске стазе које повезују десну обалу Западне Мораве, односно државни пут 

I-Б реда, број 23 са манастиром Света Тројица, су оштећени клизиштима и нису проходни. 

Током 2017. године су извршени радови на заштити десне обале Западне Мораве набачајима 

необрађеног камена. Како су клизишта још увек активна, неопходно је извршити њихову санацију.    
 

Одводњавање 

На подручју Овчар Бање не постоји систем кишне канализације. Евакуациија воде са коловоза и 

тротоара и других површина јавне намене се врши системом отворених канала. За систем отворених канала 

у профилу улица су издвојене потребне површине за смештај ових објеката. 

Планирани систем кишне канализација се улива у предвиђени реципијент-колектор (уз обавезну 

уградњу сепаратора за пречишћавање), на обали реке Западне Мораве, односно Бањског потока. 

Генерално  нивелационо решење уличне мреже заснива се на следећим претпоставкама: 

- обезбедити одвођење кишних вода према саобраћајницама, са којих ће их прихватити кишна 

канализација, односно систем канала за одводњавање и одвести у реципијент; 

- максимални нагиби за сабирне улице износе 7 (изузетно 10%)  и за секундарне улице 10 

(изузетно 14%). 

 
Водоснабдевање и одвођење отпадних вода 

 

Правила уређења 

Водоводна мрежа 

У Плану генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка, пројектним решењем 

пријема воде са система „Рзав“ предвиђено је прикључење МЗ Овчар Бања. У постојећем плану предвиђена 

је изградња прстенасте мреже, а пројектно решење за овај план је да се снабдевање водом врши такође 

прстенастом мрежом и да се планирани цевовод веже на цевовод предвиђен претходним планом. На тај 

начин би биле задовољене потребе свих потрошача, као и противпожарна заштита. Минимални пречник 
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цевовода је 110mm. Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни притисак од 10 бари. На 

потребним местима предвидети надземне хидранте.  

Фекална канализација 

У Плану генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка Предвиђена је фекална 

канализација која прикупља отпадне воде са десне стране канала и преко моста одводи на леву страну 

канала где прихвата отпадне воде са те стране и све скупа одводи на уређај за пречишћавање. Уређај за 

пречишћавање отпадних вода планиран је у оквиру обухвата плана на кп.бр. 2333/3 КО Врнчани. Приликом 

израде ПГР Овчар Бање на територији Општине Лучани могуће је наћи повољнију локацију како би се 

адекватно прихватиле све отпадне воде са подручја Овчар Бање. Фекална канализација обрађена у овом 

плану се састоји од мреже канализационих цеви минималног пречника 200 mm. Канализационе цеви су од 

тврдог ПВЦ материјала. На потребним местима предвиђени су ревизиони силази са ливено гвозденим 

поклопцима. Канализационе цеви поставити у ров одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у 

слојевима од 30cm са потребним квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања износи 1m. 

Тамо где се не планира изградња фекалне канализације мора се предвидети заштита подземних вода 

условљавањем изградње водонепропусних подземних резервоара за прикупљање санитарних отпадних вода 

и њиховим одвожењем у јавну канализацију града Чачка. Сви објекти у којима се обавља производња и 

постоје технолошке отпадне воде морају имати посебно издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) 

којима се регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију. Где је то могуће 

треба предвидети фекалну канализацију коју треба одвести на уређај за пречишћавање. Канализационе цеви 

су од тврдог ПВЦ материјала. 

Атмосферска  канализација 

Потребно је планирати изградњу главних колектора за евакуацију атмосферских вода, као и 

предвидети слободан коридор малих потока или природних водојажа са повременим током, чија улога је 

веома значајна у одводњавању – одвођењу површинских вода са терена до већег реципијента. 

Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ материјала. На потребним местима предвиђени су ревизиони силази 

са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе цеви поставити у ров одговарајуће ширине. Затрпавање 

вршити шљунком у слојевима од 30cm са потребним квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања 

износи 1m. 

Регулација Западне Мраве 

У обухвату плана најзначајнији природни водоток је Западна Морава која се у већем делу ( низводном 

делу ) обухвата плана налази у зони успора акумулације електране ''Међувршје''. По „Генералном пројекту 

уређења Западне Мораве“,  Института Јарослав Черни из Београда 2008 године, дата је апсолутна кота 

водостаја при протицају H = 283.00 мнм. 

Како је десна обала Западне Мораве угрожена ерозивним дејством воде, које за последицу има и 

формирање два клизишта (у зони Дебеле горе и Лисне стене), неопходно је предвидети трајну заштиту овог 

дела речне обале. У том циљу препоручује се да се обала утврдити изградњом степенастог потпорног зида 

од габиона. Гравитациони потпорни зидови овог типа ће својом тежином спречити даље клизање тла, а 

својом еластичношћу онемогућити негативан утицај воде на стабилност речне обале. 

 
Електроенергетска инфраструктура 

 

Постојеће стање 

Планско подручје насеља Овчар бања поседује одговарајуће електроенергетске објекте који 

задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје се напаја елекричном енергијом на 

напонском нивоу 35кV преко ТС 35/10кV „Овчар бања” инсталисане снаге 1+1,6МVА. Трафостаница 

35/10кV је повезана надземним далеководима 35кV из правца ТС 35/10кV „Лучани” и ХЕ „Овчар бања” на 

граници планског подручја. Према Плану развоја преносног система за период од 2017. године до 2026. 

године и Плану инвестиција у обухвату предметног плана није планирана изградња електроенергетске 

инфраструктуре у власништву ЈП „Електромрежа Србије” 

Напајање целокупног подручја електричном енергијом је реализовано преко једне ТС 35/10kV у 

централном делу насеља: 

1. ТС 35/10кV „Овчар бања” - инст. снаге 1х1000+1х1600кVА (шифра ТС 12024) 

Електродистрибутивна средњенапонска мрежа 35 и 10кV је у технички задовољавајућем стању, и 

задовољава садашње потребе постојећих потрошача. Средњенапонски објекти напонског нивоа 10kV биће 

заступљени и у наредном периоду.  

Планско подручје је већим делом предвиђено за породично и викенд становање, а напајање 

ел.енергијом се врши из следећих ТС 10/0.4kV: 
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- „Камп”   - тип “БТС”, 1х100 kVА, шифра ТС: 12515 

- „Планинарски дом” - тип “БТС”, 1х100 kVА, шифра ТС: 12514  

- „Овчар Бања”  - тип “БТС”, 1х630 kVА, шифра ТС: 12513 

- „Тунел”  - тип “БТС”, 1х630 kVА, шифра ТС: 12781 

- „Преображење” - тип “СБТС”, 1х50 kVА, шифра ТС: 12782 

- „Сретење”  - тип “СБТС”, 1х50 kVА, шифра ТС: 12783 

- „Тројице”  - тип “СБТС”, 1х50 kVА, шифра ТС: 12510 

Трафостанице су лоциране у планском подручју или у близини планског подручја, а прикључене су на 

напојну ТС 35/10 кабловским 10kV водовима типа IPO 13-A 150/10, NPO 13-A 150/10, IPO 13 70/10, IPO 13 

95/10, као и надземним 10kV водовима на бетонским и дрвеним стубовима са проводником Ал-ч 3х50mm2 и 

Ал-ч 3х25mm2. 

На планском подручју се у наредном периоду предвиђа породично и повремено (викенд) становања уз 

задржавање постојећих и изградњу нових објеката. Такође планирано је развијање спорта и рекреације као и 

туристичких садржаја у центру насеља. Очекује се умерен пораст потрошње електричне енергије с'обзиром 

да ће се иста ангажовати за напајање наведених садржаја, што је могуће обезбедити изградњом нових ТС 

10/0,4kV снаге до 630кVA и напојних кабловских водова 10кV.  

Постојећа нисконапонска мрежа је делимично каблирана, реконструисана, тј. изграђена подземним 

1кV кабловима и на бетонским стубовима проводником типа Ал-ч 4х50mm2. Како је укупна дужина у овом 

делу сса 8km, реконструкцијом је обухваћено око 3km.  

Распоред и напајање електроенергетских објеката (далеководи 35кV и 10кV, трафостанице 35/10кV, 

10/0,4кVи НН мрежа 0,4кV) је приказан на ситуационом плану – графички прилог, у складу са добијеним 

условима надлежне ЕПС Дистрибуције. 

У тренутку израде Плана генералне регулације подручја Овчар бања издати су услови за планско 

подручје од стране Електропривреде Србије – ЕПС Дистрибуције, Огранак Чачак као и услови ЈП 

Електромрежа Србије бр. 130-00-УТД-003-655/2017-002. 

Правила уређења 

Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и прилагођена потребама 

програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са одредбама из планова вишег реда, односно 

Просторног плана Републике Србије. Такође, морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који 

су дали одређене смернице и дефинисали поставке и циљеве.  

Планско подручје је намењено породичном и викенд становању, као и једним делом  за ширење 

спорта и рекреације и туристичке понуде у насељу Овчар бања. Остала намена површина је водно 

земљиште у централном делу планског подручја, као и шумско и мањим делом пољопривредно земљиште. 

У делу планског подручја ограничена је изградња објеката због близине надземних водова 35 и 10kV који 

туда пролазе.  

На местима преласка надземног ДВ 35kV од ХЕ “Овчар бања” до ТС 35/10 “Овчар бања”   преко дела 

планског подручја предвиђеног за изградњу хотела и омладинског села, извршити измештање постојећег 

надземног вода 35kV. Каблирање дела далековода 35кV од ТС 35/10kV“Овчар бања” до постојећег ДВ стуба 

уз реку Западна Морава извести кабловским водовима 35kV типа XHE 49-A одговарајућег пресека, након 

чега ће се стећи услов за укидање деонице постојећег ДВ 35kV који угрожава изградњу планских садржаја у 

централном делу насеља. Могуће је укидање надземних водова 10кV изведених голим Ал-ч проводницима 

који сметају градњи планираних садржаја у планском подручју, уз услов да се изграде кабловски водови на 

тим деоницама и реши напајање свих ТС 10/0,4кV које се напајају са ових водова. Кабловске водове 10kV 

градити проводницима типа NPO 13-A 3x150 mm2 или XHE 49-A 3x(1x150)mm2.Предвидети  измештање 

дела подземних 10kV каблова који услед проширења саобраћајница остају у коловозу, новoм трасом у 

регулационом појасу уз саобраћајнице. Предвидети реконструкцију постојећих надземних водова 10кV 

заменом дотрајалих дрвених стубова новим армирано – бетонским типа 12/315, 12/1000, 12/1600, заменом 

изолатора и заменом проводника недовољног пресека новим Ал-ч ужетом пресека 50mm2 или употребом 

средњенапонског самоносивог кабловског снопа одговарајућег пресека. 

У наредном периоду, очекује се умерен раст потрошње ел. енергије, па је неопходна изградња нових 

електроенергетских објеката средњег напона: трафо-станице 10/0,4кV типа монтажно-бетонске (МБТС) 

снаге 1х630кVA, чиме ће се омогућити безбедно и квалитетно напајање објеката који ће се градити на 

планском подручју. Предвиђена је изградња једне нове слободностојеће, типске МБТС коју треба лоцирати 

у централном делу насеља уз будући хотелски комплекс. Такође предвидети проширење постојеће БТС 
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10/0,4“Камп” до вредности снаге 1х630кVA. Прикључак нове МБТС извести кабловским 

водовима 10kV типа NPO 13-A 3x150 mm2 или XHE 49-A 3x(1x150)mm2 по принципу улаз-излаз из БТС 

10/0,4“Камп”. За наведену МБТС 10/0,4кV потребно је планом резервисати локацију димензија 10х10m, као 

и коридор за прикључне водове 10кV. Поред планиране ТС 10/0,4кV уколико се појаве инвеститори за 

градњу објеката са великом захтеваном снагом, биће потребно градити и друге ТС, а које у тренутку израде 

плана није могуће предвидети на основу планова надлежне електродистрибуције и уз израду урбанистичког 

пројекта. У ту сврху могуће је проширење и повећање капацитета постојеће ТС 35/10 “Овчар бања”, у 

складу са техничким условима надлежне електродистрибуције.    

Нисконапонска мрежа у насељу Овчар бања у планском подручју је делимично каблирана, 

реконструисана, изграђена подземним 1кV кабловима и на армирано бетонским стубовима са Aл-че 

проводницима пресека 50mm2, а делом на дрвеним дотрајалим стубовима. Потребно је нисконапонску 

мрежу на дрвеним стубовима реконструисати, односно извршити замену стубова бетонским и повећање 

пресека проводника уз доградњу јавне расвете. Такође потребна је изградња и нове нисконапонске мреже за 

напајање објеката. Реконструисану и новоизграђену нисконапонску мрежу градити као надземну на 

типским армирано-бетонским стубовима 9/250, 9/1000 и 9/1600 и са самоносећим кабловским снопом 

Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm², 1kV. На тај начин обезбедиће се недостајућа ел.енергија, смањити губици 

ел.енергије и повећати безбедност и квалитет напајања. 

По потреби, за објекте веће снаге нисконапонску мрежу је могуће градити као кабловску, каблом типа 

ХР00-А и РР00-А одговарајућег пресека. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно 

одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3, а надземну нисконапонску мрежу треба градити у 

свему према препоруци T.П. бр.8 и „Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 

надземних водова“ (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92). 

Прикључци нових објеката са новоизграђене или реконструисане надземне мреже се врше кабловским 

снопом Х00-A 4х16mm² или кабловским водовима сличним типу РР00-А одговарајућег пресека. Прикључци 

потрошача ел.енергије на Е.Д. мрежу вршиће се сагласно одредбама техничких препорука Е.Д. Србије 

бр.ТП13 и ТП13-а. 

Све саобраћајнице у комплексу, у насељеном делу, морају имати јавну расвету која се реализује 

уградњом светиљки на стубове надземне мреже и са напајањем из ТС 10/0.4kV преко додатних водова 

2х16mm2.  У делу где се врши изградња нове као и реконструкција постојеће нисконапонске мреже 

извршити изградњу инсталације јавне расвете заједно са нисконапонском мрежом користећи самоносиви 

кабловски сноп Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm², 1kV. У делу где је нисконапонска мрежа изведена подземно – 

кабловски као и за осветљавање планиране пешачке стазе уз реку у јужном делу планског подручја, јавну 

расвету градити на металним цевастим стубовима напојеним каблом типа РР00-А 4х25mm2. Избор стубова 

као и типа светиљке за јавно осветљење планираног простора као и њихов тачан положај биће дефинисан 

главним пројектима јавног осветљења. Треба користити економичне светлосне изворе као што су 

натријумове светиљке високог притиска, метал-халогене светиљке и ЛЕД светиљке одговарајуће снаге, које 

ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност осветљења. У планираним ТС 10/0.4kV или у 

посебним слободностојећим орманима у непосредној близини трафостанице, треба уградити одговарајућу 

опрему за напајање и управљање јавном расветом као и за мерење потрошње ел. енергије за ове намене. 

 

Обновљиви извори енергије 

"Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП" из 1987 године који су ЈП ЗЕПС 

израдили "Енергопројект Хидроинжењеринг" и Институт "Јарослав Черни", на територији општине Лучани 

предвиђена је могућност изградње три мале хидроелектране на расположивим водотоцима Бјелице и 

Вучковице у сливу Западне Мораве, а карактеристике истих су прецизиране катастарским листовима бр. 

417, 418 и 419. 

Табела 6: Размештај  и капацитет потенцијалних малих хидроелектрана на водотоковима 

Општи подаци 
 

Снага 

(kW) 
Напомена 

Ред. 

бр. 
Назив МХЕ Водоток Слив 

1. „Просина” Вучковица 
Западна 

Морава 
160 

Предвиђено Кастром МХЕ из 

1974 
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(Каталошки лист бр. 419) 

2. „Тадићи” Бјалица 
Западна 

Морава 
235 

Предвиђено Кастром МХЕ из 

1974 

(Каталошки лист бр. 417) 

3. 
„Доњи 

Дубац” 
Бјелица 

Западна 

Морава 
125 

Предвиђено Кастром МХЕ из 

1974 

(Каталошки лист бр. 418) 

Напомена: Пре реализације треба извршити анализу изводљивости, због могуће промене у простору и 

хидрологији у периоду 1974 – 2017 год.  

Поред наведених потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана могућа је изградња МХЕ 

и на другим локацијама уз прибављање услова заштите природе и водних услова и неугрожавање осталих 

корисника простора. Изградња  МХЕ није дозвољена на Бањском потоку. Потребно је прибавити техничке 

услове надлежне електродистрибуције за прикључење на електроенергетски систем. 

Подаци из катастра малих хидроелектрана често не одговарају у потпуности стварном стању на терену 

и не би их требало стриктно примењивати у данашњим условима без техно-економске и еколошке 

евалуације решења, као и расположивог потенција водотока. Након ревизије списка МХЕ добиће се 

прецизније локације и створити бољи предуслови за даљу реализацију ових пројеката. 

 

ГРАФИЧКИ ПЛАН 

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених и 

реконструисаних електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 7 План мреже и 

објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500. 

 
Топлификација и гасификација 

 

Правила уређења  

Основни циљ развоја енергетике на подручју обухваћени Планом генералне регулације да омогући 

њен одрживи развој усклађен са енергетским економским, еколошким и другим специфичностима локалне 

заједнице. Целоподручје богато термоминералном водом тако да јемогуће отварати поред постојећих 

бунара на територији Овчар бање (општина Чачак) и нове бушотине како би се покриле све потребе за 

грејање и санитарну воду свих постојећих и нових објеката. Потребно је урадити додатна истраживања како 

би се утврдио капацитет термалних вода за потребе насеља.  

Целокупну термотехничку мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 

прописима и стандардима за извођење инсталација ове врсте. 

Цевоводе полагати где год је могуће у зелене површине поред саобраћајница или пешачких стаза или 

у тротоаре у појасу регулације. Испод саобраћајница и пешачких стаза цевоводе постављати у заштитне 

бетонске канале. Цевоводе полагати на најмањој дубини 1m. При укрштању са другим врстама инсталација 

обавезно се придржавати важећих прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација и 

на местима укрштања постављати заштитне цеви. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени 

односно под правим углом. 

При паралелном полагању цеви за грејање и воду са енергетским кабловима дозвољено је полагање у 

хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5m. Није дозвољено паралелно 

вођење цеви за грејање и санитарну воду изнад или испод електроенергетског кабла. Дозвољено је 

укрштање под правим углом уз вођење рачуна о растојању између инсталација и заштити цеви на месту 

укрштања. 

Након монтаже цевовода потребно је поставити траку упозорења дуж целе трасе цевовода за грејање и 

санитарну воду. 

 
Електронска комуникациона инфраструктура 

 

Правила уређења  

Премакритеријумупокомесесматрадајеод 45 до 50 инсталисанихтелефонскихприкључакана 100 

становникаподручјетелекомуникационодоброразвијено.На подручју Овчар Бањеобухваћеним планом ПГР 

Овчар Бање постоји  комутациони дигитални чвор ИП МСАН Овчар Бања. 

Упланскомпериоду,  неопходнојеизвршитипроширењекомутационогипреносног 

системакаоиизградњуновог, напредметномподручју, мултисервисногприступногчворa (мини ИПАН),  
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довољногинсталисаногкапацитетадаминималнозадовољипоменутикритеријум. Овим новим 

уређајем приближило би се  корисницима на дужину претплатничке петље до 0,5 км, а како би им се 

пружиле што квалитетније услуге (ПОТС, ВДСЛ, ИПТВ и др). У наредном периоду на подручју Овчар Бање 

обухваћеним предметним ПГР Овчар Бање , треба извршити децентрализацију приступне мреже са циљем 

да се максимално приближи корисницима, како би се пружиле што квалитетније услуге нарочито у 

пружању услуга преноса података и телевизије. Такође се планира и изградња оптичког кабла за повезивање 

мултисервисног приступног чвора мини ИПАН-а. 

Одабирлокацијeзапостављањемултисервисногприступнoгчвора мини ИПАН-а, 

урадитипокритеријумудадужинапретплатничкепетљедонајудаљенихкорисниканебудевећаод 0,5 km. 

Проширењефикснемеснетелефонскемреже на подручју обухваћеним 

планомтребавршитикрозизградњунових подземних примарних кабловскихподручјасаизводнимбетонским 

стубовимаиваздушном разводноммрежом. 

Условииограничењакоддаљегпланирањаипројектовањамрежетелекомуникационихинсталацијасу: 

- свителефонскикомутациониуређајисупотпунодигитални; 

- свипреноснисистемисудигитални; 

- фикснамеснателефонскапримарна мрежаје подземна асекундарнајеваздушна; 

- мобилнамеснателефонскамрежајевисокорасположиваширокопојасна; 

- свирадиосистеми, упогледутехничкихуслова, 

суусаглашенисаодредбамазаконаизобластителекомуникација; 

- кућнакабловскаинсталацијаћебитиизведенаускладусаодредбамаупутствазаструктурнокаблирање; 

- приликомпројектовањамрежетелекомуникационихинсталацијапотребнојеусвемусепридржавативаже

ћихтехничкихупутставаЗЈПТТидругихусловаизаконскихпрописаизобластителекомуникација. 

Постојећестањемеснетелефонскемрежепосматраногподручја, поквантитету, 

задовољаватренутнепотребеалипоквалитету, упланскомпериоду, 

требаизвршитидоградњуистеуциљусмањења дужине претплатничке петље како би им се пружиле што 

квалитетније услуге. 

 

Стратегијаразвојателекомуникација 

Предлог стратегије развоја телекомуникација у Србији у својим приоритетима садржи укидање двојничких 

прикључака, дигитализацију мреже и увођење IP сервиса преко развоја ADSL прикључака. 

ПланиранајемиграцијасаTDM комутацијанакомутацијупакета. 

Потребезаостваривањемсервисаtriple play,односноостваривањемвисокихбитскихпротока (чакдо 100 Мb/s), 

узроковалајепотребузасмањивањемпретплатничкепетљедо 0,5 km уградскимнасељима. 

Овојемогућеостваритидубљимуласкомоптичкихкабловауприступнумрежуиувођењемновихприступнихуређа

јауприступнумрежу – мултисервиснихприступнихчворова (МСАН, мини 

ИПАН).Овоистовременозахтеваизградњуновеприступнемрежеиосавремењавањепостојеће. 

Приступнамрежаморабитиграђенатакодазадовољиследећезахтеве: 

- Прикључењеновихпретплатника, ускладусалистамазахтевазановимвезама; 

- Раздвајањепостојећихдвојникаиобезбеђење 100% дигитализацијекомутационемреже; 

- Реализацију широкопојасних сервиса и захтева резиденцијалних мањих и средњих бизнис 

корисника коришћењем технологија ADSL 2+, SHDSL АТМ и VDSL 2; 

- Реализацију tripl play сервиса (POTS, приступ интернету са већим протоком, дистрибуција ТВ 

програма и филмова, интерактивне игре). Tripl play сервис захтева далеко веће пропусне опсеге у 

приступној мрежи од оних који су до сада коришћени. Потребно је обезбедити пропусни опсег од бар 20 

Mbit/s по кориснику како би се омогућио tripl play преко DSL технологије. 

Телекомуникациони предајници радиорелејни системи и телекомуникациони објекти мобилне телефоније 

(базне радио станице) 

             На подручју обухваћеним планом ПГР Овчар Бања постоји Базна станица. У плану је изградња 

нових БС која ће покривати реон обухваћен планом ПГР Овчар Бања. Положај и број нових базних станица 

дат је према условима Телекома Србије  бр. 374255/2-2017 од 26.10.2017.  Приликом изградње строго треба 

водити рачуна о правилу градње. 

            У циљу заштите од нејонизујећег зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја и 

припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније и телекомуникационих предајника на 

објектима болница, породилишта и других здравствених установа, дечијих вртића, предшколских установа, 

школа, домова и простора дечијих игралишта, односно површина неизграђених парцела намењених према 

урбанистичком плану за наведене намене, у складу са препорукама Светске здравствене организације. 
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            Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније и 

телекомуникационих предајника од објеката болница, породилишта и других здравствених установа, 

дечијих вртића, предшколских установа, школа, домова и простора дечијих игралишта , односно ивице 

парцеле дечијег вртића и дечијих игралишта, не може бити мањи од 50 m. 

             Антенски системи базних станица мобилне телефоније и телекомуникационих предајника у зонама 

повећане осетљивости, могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под 

условом да: 

- се постављају на крову највишег објекта у окружењу; 

- удаљеност антенског система и стамбеног објекта у окружењу износи најмање 30 m; 

- удаљеност антенског система и стамбених објеката у окружењу може бити мања од 30 m, искључиво 

када висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10 m.       

          При избору локације за постављање антенских система базних станица  мобилне телефоније и 

телекомуникационих предајника узети у обзир следеће: 

       - могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, 

грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова  и сл.; 

       - неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа; избегавати просторе 

излетишта и планираних спортско рекреативних садржаја, заштићена природна добра, заштићене културно 

историјске целине, парковске површине, туристичке зоне и сл.; 

       - узети у обзир визуелну усклађеност приликом избора локације, избора дизајна и боје антенских 

система у односу на окружење. 

 

2.1.4.      САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

Одлагање отпада планирано је у заједничким контејнерима за сепаратно прикупљање отпада. Одвоз отпада 

вршити у складу са општим актом општине Лучани а с обзиром на карактер предметног простора препорука 

је да се одвоз врши свакодневно. 

На подручју овог плана потребно је постављање канти за одпатке на свим површинама јавне намене према 

потребама и процењеним количинама отпада. Могуће је формирање ниши, у оквиру саме парцеле јавне 

намене, за контејнере у које ће се празнити канте. Нише за контејнере треба да буду доступне возилу за 

пражњење контејнера. Нише је могуће оградити и формирати зелени појас као визуелну заштиту.  

У циљу рационализације простора успоставити систем подземних контејнера за комунални отпад у близини 

већих туристичких комплекса нарочито у ЦЕЛИНИ I. 

 

2.2.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 

На основу анализе постојеће намене и тенденције развоја, узимајући у обзир планирану намену као и 

ограничења, просторне могућности саобраћаја и комуналне инфраструктуре, планиране су површине 

осталих намена са преовлађујућом наменом – комерцијални садржаји у функцији туризма, уз могућност 

грађења објеката чија је намена компатибилна са основном наменом. 

Укупна површина осталих намена износи 7,53 hа, односно 11,10 %  површине Плана. 

У ову категорију намена спадају све намене које нису обухваћене претходним правилима уређења а 

које су заступљене на територији Плана као претежне намене (становање, туризам), али као и компатибилне 

намене. Према површини највише је заступљено туристичких садржаја са својим карактеристичним 

типолошким разноликостима. 

Површине осталих намена су дефинисане као: 

1. Становање  

–  Становање ниске густине;     

–  Викенд становање. 

2. Туризам       

– Tуристички садржаји – Хотели;     

– Tуристички садржаји – Здравствени туризам; 

– Tуристички садржаји – Апартмани; 

– Tуристички садржаји – Омладинско село. 

 
2.2.1.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕСИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 

 

Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређивања простора овог плана, јесте 

унутрашња трансформација ткива као и изградња на новим локацијама са инфраструктурним опремањем. 

Основне концепцијске замисли о просторној организацији и уређењу насеља, дате су у следећим тачкама: 
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– Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и 

инфраструктурном опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине; 

– Унутрашња трансформација насеља и стварање услова за планирано ширење грађевинског 

подручја; 

– Уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности даљих 

интервенција у насељу; 

– Континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 

наменама површина; 

– Интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог 

раздвајања. 

Анализом природних и створених карактеристика простора плана може се закључити: 

– дапостоје ограничавајућиприродни услови за будући развој; 

– дасупостојећесаобраћајневезесацентриомиглавнимправцимакаокружењуповољне, 

алидајесекундарнасаобраћајнамрежанедовољноизграђена нарочито у рубним деловима подручја 

Плана; 

– данепостојезначајнипроблемиипретњеуочувањуизаштитиживотнесрединеиприродепостојећомип

ланираномурбанизацијомподручја. 

 
2.2.2.ТУРИЗАМ 

Туризам је као претежна намена планиран на површини од 6,11 hа. Као основна намена, туризам је 

планиран у централном делу насеља а као допунска у свим осталим целинама. 

Туризам је једна од перспективно најзначајнија делатност подручја плана и целе општине. Из тог 

разлога потребни су додатни напори свих субјеката да се, у првом реду подручје Овчар бања подигне на 

знатно виши ниво туристичке понуде, а затим контактна подручја и други туристички ресурси општине. 

У плану се као основна намена туризам јавља као: 

 

– Tуристички садржаји - Хотели   ; 

– Tуристички садржаји – Здравствени туризам; 

                –  Tуристички садржаји – Апартмани; 

                –  Tуристички садржаји – Омладинско село. 

 

2.2.3. СТАНОВАЊЕ 

        На основу анализе постојеће намене и степена искоришћености грађевинског земљишта као и 

просторних могућности према валоризацији простора за ширење насеља, очекиваног броја становника, 

односно домаћинстава, дугорочни концепт размештаја зона становања обезбеђује да свако домаћинство има 

стан, који је одговарајући по величини и опремљености, а да смештајни капацитети буду већи за 10% од 

очекиваног броја домаћинстава. 

       Густине становања су дефинисане према планираним површинама за становање и према наслеђеном 

стању планирања. У ове површине нису ушле површине планиране за друге наме не у оквиру зона. 

       Становање није планирано као једина функција, већ као претежна намена простора, где су дозвољене 

све остале намене које су компатибилне становању. Компатибилност намена је дата табеларно у поглављу  

„Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру подручја Плана“. 

Концепт уређења стамбених структура подразумева дефинисање регулационих и нивелационих 

карактеристика простора, регулацију зона, инфраструктурно опремање простора, повезивање на градске 

комуналне мреже, увођење рекреативних простора,  кроз уређење и понуду садржаја централних и јавних 

функција. 

• Tипологија стамбеног ткива  

Основни тип становања на подручју плана је породично становање. У односу на просторну дистрибуцију 

основни тип становања се налази и на стабилним и на нестабилним теренима. Тако да је становање као 

основна намена је дефинисана у две категорије: 

–  Становање ниске густине   ; 

–  Викенд станова  ња. 

Уз основну, могуће је формирати и неку другу намену која не угрожава становање (нпр. трговине, 

угоститељство, мање канцеларије..), као и јавне намене и зеленило. Становање није планирано као једина 

функција, већ као претежна намена простора, где су дозвољене све остале намене које су комплементарне 

становању. Становање се уређује делимичним погушћавањем, реконструкцијом, санацијом и доградњом 

постојећег стамбеног фонда, као и изградњом новог у планираним зонама становања. У областима које су 
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већим делом изграђене стамбеним објектима, реконструкцију постојећих и изградњу нових 

објеката треба вршити у складу са основним карактером подручја и визуелним идентитетом изграђене 

урбане целине.  

 

•               СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА 

Овај тип становања представљ постојеће становање. Становање ниских густина заступљено је у свим 

целинама осим у целини I. То је облик породичног становања на већим парцелама.  Становање ниских 

густина на оваквим парцелама подразумева могућност формирања стамбеног и економског дворишта. 

          Постојећи објекти породичног становања се могу реконструисати ускладу са правилима датим за 

изградњу нових објеката овог становања.. Могућа је изградња и пословних објеката по параметрима датим 

за породично становање ниске густине становања. Претежни тип изградње је слободностојећи објекти на 

парцели. 

           Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом паркирања 

за породично становање, односно пословање у породичном становању. 

           Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи уз становање у рубним подручијима. 

Компатибилне намене становању 

Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске, односно као 

потребне и пожељне. 

–  Јавне службе и зеленило свих врста, су намене које се могу наћи уз становање без посебних 

ограничења. 

–  Услужне делатности су пожељне у свим стамбеним зонама. Ограничења се односе код делатности 

са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, трговине грађевинским 

материјалом и сл.), већи угоститељски објекти; магацини, складишта... Овакве објекте треба лоцирати у 

улазно-излазним зонама из насеља. Обавезна је примена заштитних мера од буке, вибрација, аерозагађења... 

–  Спортски објекти, терени и дечија игралишта могу се наћи у стамбеној зони. Потребно је 

предвидети заштиту од буке око отворених терена. Водити рачуна о безбедном коришћењу свих објеката 

посебно отворених игралишта (ограђивање према саобраћајницама и сл.) 

–  Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не угрожавају 

становање и животну средину. Занатски тип производње (мањег капацитета и чисте технологије) је 

дозвољен у свим зонама. Све производне делатности се морају обављати у затвореним посебно опремљеним 

просторима.  

–  Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи уз становање у рубним подцелинама, у 

зонама становања ниских густина.  

 Одређене намене из постојећег стања које нису компатибилне становању и својим функционисањем 

угрожавају становање и животну средину, треба дислоцирати у одговарајућу зону  и извршити  пренамену 

или реконструкцију објекта.  

 

2.2.4.  ЗЕЛЕНИЛО 

         Не постоје значајније зелене површине које су у приватном власништву осим шумског земљишта. 

Зеленило у оквиру приватних парцела је углавном неуређено, постоји просторна могућност формирања 

значајнијих уређених зелених површина у постојећем грађевинском земљишту на већ изграђеним 

парцелама што може допринети укупном квалитету живљења. Након формирања и уређења овог зеленила 

те површине ће се укључити и унапредити укупни систем зеленила у насељу. 

         Реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових потребно је обезбедити простор за зеленило. Све 

постојеће зелене површине власници су обавезни да уређују, а све слободне површине у оквиру парцела да 

озелене.  

        За све врсте и површине зеленила водити рачуна о константном одржавању и обнављању зеленог 

фонда. 

        Зелене површине појединачних парцела у оквиру породичног становања имају важну улогу са 

санитарно-хигијенског становишта, а пружају и интимније повезивање човека са природом.  Врт око куће 

обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и ствара могућност активног одмора.  

         У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном одмору или 

игри деце, повртњак, воћњак и сл. 

         Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - 

архитектонски елементи као и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у 

складу са околним пејзажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и 
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шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да чини добро урађен и 

негован травњак.  

         Због специфичног облика постојеће грађевинске парцеле у насељу ( парцеле су углавном релативно 

правилног, издуженог правоугаоника ) на којима су објекти грађени у предњем делу парцеле, према улици, 

постављени на регулационој линији, формиран је значајан део задњег дворишта на парцели па је на тим 

просторима врло важно формирати мале, уређене и полуинтимне зелене оазе, у приватном власништву али 

са могућношћу међусобног физичког повезивања. Циљ је формирање квалитетних и компактних зелених 

површина у оквиру блокова индивидуалног становања које би, заједно са осталим зеленим површинама у 

насељу (углавном јавним) у значајној мери унапредиле квалитет живота становника ових блокова. 

        Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.  

        Основна улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и 

рекреација.Ове зелене површине треба повезивати са осталим категоријама зеленила у јединствен систем, а 

пешачким стазама остварити најкраће правце ка околним садржајима.  

        Тамо где има просторних могућности, зелене површине треба уредити стазама и мобилијаром. 

Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне, увезене. Озелењавање мора да буде 

вишефункционално: заштита од ветра и буке, визуелна и просторна баријера, засен, стварање пријатног 

амбијента за боравак и рад. 

         Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће се и заштитити од планираних грађевинских 

интервенција, у хоризонталном и вертикланом смислу. 

          Озелењавање вршити  садницама које су отпорне на загађивање, орезивање, ентомолошка и 

фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и компактне крошње. 

 

2.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 
2.3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 

 

Плански обухват Плана генералне регулације за део насеља Овчар бања на територији опшгине 

Лучани налази се у режимима заштите другог и трећег степена Предела изузетних одлика (ПИО) 

„Овчарско-Кабларска клисура“. ПИО „Овчарско-Кабларска клисура'' је еколошки значајно подручје 

„Овчарско- Кабларска клисура'' еколошке мреже Републике Србије (ЕМРС). Западна Морава и други, мањи 

водотоци са приобалним појасевима у природном и блиско-природном стању, као и предеони елементи 

унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и 

сл.) у границама Плана, имају улогу еколошких коридора еколошке мреже РС. 

       Сходно свему овоме важе следећи услови заштите природе: 

 Неопходне су мере за заштиту земљишта од ерозије, а посебно на простору  постојећих активних 

клизишта, које је потребно санирати на прописан начин. 

 У режиму заштите другог степена, забрањена је изградње објеката, каптирања извора и захватања 

воде из Бањског потока; 

 Потрбно је максимално очување и зашгитита приобалне и рипаријалне вегетације Западне Мораве, 

Бањског потока и Тројичког потока и омогућити љихову континуалну повезаносл због одржавања 

функције еколошких коридора; 

 У зони Бањског потока, у ширини од 20 m од деве и десне обале водотока, забрањују се следеће 

активности које могу угрозити или нарушити ток, обалску зону и бигрену акумулацију: 

експлоатација бигра, камена, шљунка и других минералних сировина, отварање лозајмишта земље, 

одлагање и депоновање земљишта и другог материјала, каптирање извора или делова водотока и 

планирање мини хидроелектрана; 

 Предвидети очување шумских површина, постојећих квалитетних зелених површина, група стабала 

и појединачних стабла, као и међа и живица у границама Плана; 

 У граници Плана очувати стабла на којима су постављене четири вештачке дупље за шумску сову 

Strix aluco и прописати прибављање посебних услова заштите природе за радове и активности у зони 

полупречника 100m од стабала; 

 Забрањено је уношење страних, инвазивних врста биљака, осим за потребе спречавања ерозије и 

клизишта, За наше поднебље детерминисане као инвазивне су следеће врсте: Acer negundo 

(јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia(багрем), 

Ailanthus ahissima (кисело дрво), Proximo: americana (америчгси јасен), Fraxmus petmsylvanica 

(пенсилванс!си јасен), Celiis occidentalis (амерички копривић), Vlmus pwuila (ситнолисни или 
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сибирски брест), Pnnms padus (сремза), Primus serotina (касна сремза), Parthenocissm 

quinquefolia(петолисни бршљан) итд. 

 На местима укрштања еколошких коридора са мрежом инфраструктуре, предвидети посебна 

техничка решења за неометано кретање дивљих врста према посебним условима Завода; 

- При осветљавању јавних површина, применити одговарајућа техничка решења у складу са 

функцијом локације и потребама јавних површина, а изворе светлости јавне расвете на зеленим 

површинама усмерити ка тлу; 

- Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела 

животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и друштвених развојних 

планова, програма, пројеката и основа са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих 

ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже; 

 

- Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 

минеролошко-петрографског порекла, одмах прекинути радове и обавестити Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине. 

 

2.3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ  НАСЛЕЂА 

 

Према Условима Завода за заштиту споменика културе Краљева (бр.11/2од08.01.2018.) унутар 

граница обухвата плана нема регистрованих културних добара. 

- У непосредној близини граница плана, на десној обали реке Западна Морава налази се локалитет са 
археолошким садржајем Пећина Кађеница (43° 53' 51.9" 20° 10’ 01 6"); 

- Пројектовање нових садржаја и уређење простора према Кађеници не смеју деградирати природне 
затечене облике и могу бити само у функцији осигурања прилаза Пећини. Пробијање нових путних 
праваца или проширење постојећих може се пројектовати само уз услове и сагласносг Завода у 
Краљеву; 

- Постојање лековигих извора или вода - Бањски поток, може да индицира и постојање културних 

слојева из прошлости, будући да овакви простори представљају погодна места за настањивање 

људи. За радове на овом простору прописује се мера стручног конзерваторског надзора приликом 

извођења било каквих земљаних радова; 

- Стручно лице Завода има право да пропише заштитна археолошка истраживања или континуирано 

праћење радова уколико процени да је локалитет угрожен предвиђеним радовима, што ће бити 

прописано допуном услова; 

- Уколико се на остатку простора Плана наиђе на археолошки материјал приликом земљаних радова 

обуставити радове и обавестити надлежну службу заштите; 

- Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен; 

- Стручно лице Завода има право да пропише заштитна археолошка истраживања или праћење радова 

уколико процени даје археолошки локалитетугрожен. 

 
2.3.3. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

На основу одлуке о изради План генералне регулације за део насеља Овчар Бања на територији 

општине Лучани, потребно је приступити изради Стратешке процене утицаја на животну средину.  

Планским решењима је неопходно унапредити постојеће стање основних медијума животне средине, 

што ће се остварити изградњом недостајућих инфраструктурних објеката и система у функцији заштите 

животне средине, поштовањем стандарда и норматива законске регулативе, формирањем базе података о 

локалним загађивачима и успостављању еколошки одговорног понашања свих правних и физичких лица 

чије активности могу у извесној мери допринети деградацији животне средине и умањити или у потпуности 

елиминисати постојеће изворе негативних утицаја на квалитет животне средине. 

O Мере заштите животне средине 

       Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 

природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања 

животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних 

утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру 

планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне 
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средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на датом 

простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

        Концепција заштите животне средине заснива се на усклађивању потреба развоја и очувања, односно 

заштите његових ресурса и природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним 

генерацијама омогући задовољање њихових потреба и побољшање квалитета живота. Стратегија заштите 

животне средине се заснива на начелима интегралности и превенције приликом привођења простора намени 

и изградње нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих главних планских решења, 

програма, пројеката и активности за спровођење плана, нарочито у односу на рационалност коришћења 

ресурса, могуће угрожавање животне средине и ефикасност спровођења мера заштите.  

Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног укупног квалитета, а посредно и 

њених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог света. Овај циљ оствариће се спровођењем 

низа мера различитог карактера: 

− Нормативно-правно мере: доношење општих нормативно-правних аката општинске управе о 

заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите, поступака и активности, 

критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у случају непоштовања Закона; 

израда годишњег програма заштите животне средине; успостављање мерних пунктова и услова 

праћења загађивача; забрана и ограничавање изградње објеката који су потенцијални велики 

загађивачи; 

− Техничко-технолошке мере: избор одговарајућег технолошког процеса у складу са захтевима и 

условима заштите животне средине и заштите природе, као и уградња, контрола употребе и 

одржавања инсталација и постројења за пречишћавање отпадних вода; 

− Урбанистичко-планске мере: правилан избор локације, распоред објеката и активности уз уважавање 

микролокацијских карактеристика предметних локација; успостављање зоне заштите (зеленила) око 

саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила; овде се посебно наглашава израда елабората 

процена утицаја на животну средину којим ће се оцењивати планска и пројектна решења у односу на 

захтеве животне средине, у складу са законом; 

− Економске мере: обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања циљева заштите животне 

средине планског подручја кроз наплату накнаде ''еколошке таксе'', накнаде заузимања грађевинског 

земљишта. 

         У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује изградња објеката који би 

својим постојањем или употребом непосредно или на други начин угрожавали живот, здравље и рад људи 

или пак угрожавали животну средину. Забрањује се уређивање и коришћење земљишта које би могло имати 

штетне последице на живот, здравље и рад људи, односно штетне последице на окружење. 

        Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима, а могући негативни ефекти планских 

решења максимално умањили, потребно је спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних 

утицаја плана на животну средину. На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског 

подручја са својим окружењем, планираних активности у планском подручју процењених могућих 

негативних утицаја на квалитет животне средине, утврђене су адекватне мере заштите. 

o Мере заштите ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха 

оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

– инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим возилима друмског 

саобраћаја; 

– одређеним мерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на прелазана алтернативне 

изворе загревања; 

– повезивање индивидуалних лижишта и котларница на дањински систем грејања где постоји 

топловодна мрежа, како би се смањило оптерећење чађи и сумпордиоксида пореклом од ложења, у 

зимском периоду; 

– очување и унапређење постојећих шумских и парковских површина унутар насеља у обухвату 

Плана, подизање дрвореда и очување постојећих дрвореда, нарочито дуж саобраћајница и у 

стамбеним зонама, претежно врстама које нису алергени; 

– унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на рационалнијој употреби 

енергије и повећању енергетске ефикасности; 

– обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка обрада хране (свих врста); 

– спречити  градњу објеката који могу угрозити околину, односно који користе токсичне, или у 

процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне мирисе и сл.; 
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– реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим 

еколошким принципима према европским стандардима; 

приликом грађевинских радова на изградњи привредних и комерцијалнихобјеката током летњих месеци 

посебну пажњу усмерити ка смањењу 

– запрашености честицама грађевинског отпада местимичним заливањемповршина на којима је 

депонован грађевински шут и остали отпад; 

– успостављање мониторинга свих параметара квалитета ваздуха у обухвату Плана, у складу са 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр. 11/10, 75/10 и 

63/13); 

– обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 

– редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом; 

– стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине. 

 

o        Мере заштите вода  

Приоритетне активности са становишта заштите вода у наредном планском периоду односиће се на 

адекватну заштиту вода  што ће се остварити применом следећих мера заштите: 

– обавезна је континуирана контрола  квалитета воде за пиће, доградња водоводне мреже и где год је 

то могуће њено повезивање  у прстен због повољног хидрауличког рада система; 

– избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом дасе спречи свака 

могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околнипростор, што подразумева адекватну 

отпорност цевовода и прикључака на свемеханичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту 

обезбеђењаодговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивостигеолошке 

средине у подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бубрењематеријала и др.); 

– изградњу саобраћајних површина (интерне саобраћајнице, паркинзи и сл.)вршити са 

водонепропусним материјалима отпорним на нафту и нафтнедеривате и са ивичњацима којима ће се 

спречити одливање воде сасаобраћајаних површина на околно земљиште приликом њиховог 

одржавањаили за време падавина; 

– атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) могу себез претходног 

пречишћавања слободно испуштати у околне зелене површине; 

– није дозвољено депоновање било каквог материјала на обалама водотока, 

– забрањено је  упуштање загађених и потенцијално загађених атмосферских и свих отпадних вода, 

без претходног третмана до нивоа за захтевану класу водотокова, према Уредби о категорозацији 

водотока и Уредби о класификацији вода и забраном депоновања било каквог отпада у приобаљу; 

− евидентирати и предвидети елиминацију и санацију свих неконтролисаних излива отпадних вода у 

реку Западне Мораве и Бањског потока као реципијент. 

−  континуирани мониторинг здравствене исправности површинских вода у обухвату планова; 

– отпадне воде из ресторана и хотела где постоји могућност појаве масти и уља морају проћи кроз 

третман предпречишћавања (сепратор масти и уља) до нивоа квалитета фекалних отпадних вода; 

– забранити  упуштање било каквих вода  у напуштене бунаре или на друга места где би такве воде 

могле доћи у контакт са подземним водама; 

– неопходно је планирати и спровести низ мера санационо-уређајног карактера са нагласком на 

хортикултурним интервенцијама и уклањању или обликовању естетски незадовољавајућих 

елеменате простора; 

– неопходна је едукација становништва и потрошача ради смањења примарногзагађења, увођењем 

контроле квалитета воде за пиће из локалних бунара од стране стручних служби; 

– неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације,власници на време 

морају да знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне системе за 

пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду веће од ефективних трошкова 

пречишћавања отпадних вода. 

 

o Мере заштите земљишта 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 

– обавезно је спровести систематско/периодично праћење квалитета земљишта; 

– санација и рекултивација деградираних површина (простор дивљих сметлишта на ободу град, 

деградираних локација бивших фабричких кругова и околине); 

– очувати економску и екосистемску функцију земљишта спровођењем техничких и биолошких 

радова и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима; 
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– ремедијација земљишта деградиранох поплавама (стабилизација косина обала ради 

санације клизишта и заштите од плављења); 

– обавезно је прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње канализационе 

инфраструктуре;  

– обавезна је израда пројекта канализације, а након тога и реализација истог; 

– замена свих азбестно цементних цеви за водоснабдевање одговарајућим цевима од нових 

материјала; 

– избегавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта у друге намене; избегавање 

планирања производних зона у близини пољопривредних површина са интензивном пољопривредном 

производњом; евидентирање правца ширења насеља на рачун пољопривредног земљишта  

– забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада; 

– обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија; 

– ако дође до хаваријског изливања горива, уља и сл. обавезно је уклањање дела загађеног земљишта 

и његова санација заменом и затрпавањем. 

 

O  Мере за управљање отпадом  

       На заштићеном подручју Овчарско- Кабларске клисуре у режиму III степена заштите забрањено је 

депоновати комунални и индустријски отпад, шут, секундарне сировине итд. 

Одлагање отпада планирано је у заједничким контејнерима за сепаратно прикупљање отпада. Одвоз отпада 

вршити у складу са општим актом општине Лучани а с обзиром на карактер предметног простора препорука 

је да се одвоз врши свакодневно. 

      У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  

 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада; 

 у зони планираних намена дефинисати позиције и капацитете контејнера за одлагање чврстог 

отпада; 

 грађевински отпад који може да настане приликом реализације инфраструктурних инсталација, 

саобраћајница и осталих објеката, обавезно је уредно прикупити на локацији, разврстати и класирати по 

карактеру и пореклу а затим безбедно допремити до за то предвиђене локације; 

 угинуле животиње и кућне љубимце, кланични отпад, отпад из објеката за узгој животиња, збринути 

на прописан начин; 

 потенцирати и стимулисати разврставања комуналног отпада од стране локалног становништва на 

месту одлагања; 

 препотучљива је едукација становништва, јавних служби и бизнис сектора о значају и начинима 

исправног поступања са отпадом (кампање, оглашавања, промотивни материјали, брошуре); 

 одредити локације за постављање групе контејнера за комунални отпад и примарно одвајање на 

јавним површинама (за рециклабилне компоненте), ограђивање и наткривање, визуелно усклађено са 

околином; 

 успоставити систем подземних контејнера за комунални отпад у ЦЕЛИНИ I у  циљу 

рационализације простора; 

 поставити судове за смеће на канделабрима или бетонском постољу, где је то потребно, као и 

одговарајуће посуде за смеће са пепељаром за опушке цигарета. 

 

o  Мере заштите од буке  

        Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо 

другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог 

нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. 

Јачина буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу 

чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 

        Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите: 

- планирање намене простора на начин да режим коришћења простора не угрози функцију становања; 

- обавезу примене система и конструкција са звучном изолацијом и антизвучном заштитом код 

постојећих, изграђених објеката са некомпатибилном наменом простора; 

- забрану промене намене простора у некомпатибилну намену према планском документу, нарочито 

уколико може угрозити функцију становања; 

- обавезу предузимања техничких мера на изворима буке, одабир извора буке са нижим  вредностима 

емисије буке, примену звучне изолације и звучних баријера где је то могуће; 
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занатске и друге радионице и погоне за обраду метала, дрвета, камена, пластике и 
сл. у којима се обављају бучне радне операције (ковање, закивање, резање, брушење, 
дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл.) се непланирају у зонама становања; код 
предметних делатности забрањује се рад при отвореним вратима или прозорима. У таквим 
објектима обавезна је звучна изолација објекта и инсталисање система принудне 
вентилације која није бучна; 
 у угоститељским и сличним објектима забавног карактера (кафане, кафићи, играонице и 

сл.) који су у близини стамбених објеката, условити обављање активности у затвореном 
простору са затвореним вратима и принудном вентилацијом и утврдити обавезу израде 
звучне изолације предметних објеката, односно постављање антизвучних баријера код 
постојећих објеката где је то могуће; 

 код саобраћајница са повећаном фреквенцијом саобраћаја у зонама повећане осетљивости 
предвиђају се звучне баријере, озелењавање, успостављање дрвореда где је то могуће; 

 дефинисање препоруке и правила градње у погледу избора материјала, система и 
конструкција са антизвучном заштитом; 

 реализовање акустичког зонирања и утврђивање посебних режима коришћења појединих 
зона према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта и планираним 
наменама простора, према Правилнику о методологији за одређивање акустичких зона 
("Сл.гласник PC", бр.72/10), и то: 

1. подручја  за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно 
историјски локалитети, велики паркови; 

2. туристичка подручја, кампови и школске зоне; 
3. чисто стамбена подручја; 
4. пословно стамбена подручја, трговачко стамбена подручја и дечја игралишта; 
5. градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са 

становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница; 
6. индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без 

стамбених зграда. 
 

Табела 7:Граничне вредности индикатора буке* на отвореном просторуниво буке у dB(Aу границама 

обухвата Плана) 

Зоне Намена простора Највиши дозвољени ниво 
спољашње буке dB(A) 

 

 

 

 
Дан                      Ноћ 

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

50 40 

II Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне 

50 45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV Пословно-стамбена  подручја,  трговинско  -  
стамбена подручја, дечја игралишта 

60 50 

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

65 55 

VI Индустријска,    складишна    и    сервисна    подручја    
и транспортни терминали без становања 

На граници зоне бука не сме 
прелазити нивое у зони са којом 
се граничи 

* индикатор  буке је акустичка величина којом се описује бука у животној средини и изражава се у 

dB(A).Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свихизвора буке на посматраној 

локацији. 

 

-акустичко зонирање и одређивање тихих зона, односно заштићених подручја у којима су 
прописане граничне вредности од 50 dB (А) у току дана, односно 40 dB (A) у току ноћи. 

-приступање изради локалног акционог плана заштите од буке у животној средини. 
 -наставак мониторинга буке у складу са годишњим Програмима мониторинга, уциљу 

утврђивања свеобухватне слике о нивоу буке на простору обухвата плана. 
 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  14/2019   40 

2.3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА 

 

Негативанутицајпрвенственоодпроизводних, аиоднекихуслужнихделатностисеможеочекиватиузонама 

пословања и услугакаоидужоптерећенихинфраструктурнихкоридора. 

Постојећиобјектикојинезадовољавајукритеријумезазаштитнаодстојањаморајуприменитинајбољерасположив

етехнологиједабисвојенегативнеутицајенаоколинусвелиуграницесвојепарцеле. Уколикотонијемогуће, 

морајусепреоријентисатинаеколошкиприхватљивијупроизводњуилиизвршитипремештањесвојепроизводњен

апогоднулокацију. 

Планиратиистимулисатиразвојделатностикојесезаснивајуначистимтехнологијама. 

Премапотенцијалномеколошкомоптерећењудозвољава се изградњапривреднихпредузећа, 

чиједелатностинесмејуугрожаватиквалитетчинилацаживотнесрединеуокружењу (вода, ваздухземља) 

изнадзакономдозвољенихнивоа. 

         У оквиру подручја плана не могу се налазити делатности и услуге: 

– за које је обавезна израда студије о процени утицаја на животну средину „Листа 1“  Уредбе о 

утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину; 

–  друге са „Листе 2“ Уредбе за које надлежни орган утврди кроз израду процене утицаја на животну 

средину да утицаја има; 

У оквиру подручја плана се могу налазити делатности и услуге: 

– друге са „Листе 2“ Уредбе за које надлежни орган утврди кроз израду процене утицаја на животну 

средину да утицаја нема; 

– све друге које не загађују ваздух и које не изазивају прекомерну буку и вибрације. 

 
2.3.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

o Заштита од пожара 

        У планским решењима, односно прописаним правилима уређења и грађења у обухвату Плана, 

уграђене су превентивне мере заштите од пожара, и то у смислу: 

– обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење пожара; 

– обезбеђења оптималне удаљености стамбених објеката и површина јавне намене од индустријских и 

производних зона; 

– прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима, у складу са 

прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада; 

– капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује довољне количине 

воде; 

– планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна возила прописаним 

појасевима регулације обезбеђује приступ објектима; 

– правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је обавеза обезбеђивања 

приступа ватрогасним возилима.  

         У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања појавних пожара. 

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати  следеће смернице: 

− при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите; 

− правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката смањити 

опасност преношења пожара; 

− у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте; 

− лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним условима уз 

одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од пожара. 

         Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом одредаба важећих 

закона који се односе на заштиту од пожара (Закона о заштити од пожара, Закона о ванредним ситуацијама, 

Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара). 

 

o Заштита од елементарних непогода и техничко технолошких несрећа 
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          Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање 

или ублажавање штетног дејства непогода, мере које се предузимају у случају непосредне безбедносне 

опасности или када наступе елементарне непогоде и мере ублажавања и отклањања последица, пре свега 

изазваних штета. 

           Планско подручје изложено је готово свим елементарним непогодама различитог интензитета, 

нарочито опасности од ванредних и опасних метеоролошких појава, клизишта, ерозије, пожара, земљотреса 

и др. 

          Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем превентивних и заштитних 

мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних метеоролошких појава (јаких пљускова кише и 

града, електричних пражњења и олујних ветрова) у пољопривредној производњи, насељима, привредним 

капацитетима и на далеководима. 

Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених“ појасева, прикупљањем 

и одвођењем атмосферских вода, као и изградњом 

асфалтног коловоза и појачаним одржавањем 

путева, обезбедиће се доступност насеља у периоду 

трајања и отклањања последица 

елементарних непогода. 

Реконструкцијом далековода на основу утврђеног 

оптерећења услед залеђивања обезбедиће се 

сигурније снабдевања подручја 

електроенергијом и безбедна 

експлоатација електроенергетских објеката у 

зимском периоду. 

Биолошким и техничким радовима на 

површинама угроженим екцесивном, јаком и 

средњом ерозијом обезбедиће се антиерозиона 

заштита подручја.  

 

 

 

 

o Заштита од земљотреса 

Подручјеплана генералне 

регулацијесеналазиусеизмичкојзони8оMCSдо 9оMCSскале 

Због постојања одређеног сеизмичког ризика, применом превентивних мера није у потпуности могуће 

остварити потпуну заштиту људи и објеката. Зато се техничким мерама прописују услови и дефинишу 

оперативне мере спасавања, рашчишћавања рушевина као и збрињавање угроженог становништва. У 

дефинисаним планским решењима, односно правилима урећења и грађења прописаним овим Планом, узети 

су у обзир сви чиниоци који имају утицај на смањење последица изазаваних могућим земљотресом - 

изграђеност, спратност објеката, густина насељености, мрежа неизграђених површина и др. Исти су 

дефинисани у оптималним, односно дозвољеним границама, чиме се утицај могуће елементарне непогоде 

максимално умањује.  

Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања 

објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким 

подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење повредивости територије, 

уграђене су у планска решења, при чему су  дефинисане све безбедне површине на слободном простору - 

паркови, тргови, игралишта, које би у случају земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, 

склањање и збрињавање становништва. Овим се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и минимална 

оштећења грађевинских објеката, односно континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду након 

земљотреса.  

Основнесмерницекојетребапримењиватисуследеће: 

– обезбедитидовољнослободнихповршинакојепрожимајуурбанеструктуре, 

апосебноводитирачунаогабаритима, спратности, лоцирањуифундирањуобјеката; 

– главнекоридорекомуналнеинфраструктурепотребнојеводитидужсаобраћајницаикроззеленеповршине

инаодговарајућемодстојањуодграђевина; 

– обавезна јепримена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих иизградњи нових 

објеката. 
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         Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго 

поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно истраживање терена. 

         С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и усаглашена са 

светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у примени је Правилник о техничким 

нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 

31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   

 

o Заштита од атмосферских непогода 

Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је одржавати, односно 

прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати објекте – зграде и ограде, које ће ометати проток 

воде до ушћа у веће водотоке. 

Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног и 

благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера. 

Грађевинско  техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи самих објеката 

или израдом нових. 

Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене за градњу. 

Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса, постижу се врло добри 

резултати од заштите ветра. 

Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је потребно да се 

добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска висина и сл.). 

 Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању локације за нове 

објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току годишњег доба и сл. су веома 

важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове велике штете (стварање наноса или лавина). 

 Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено упозоравање 

становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време. 

 

o Заштита од акцидентних загађења 

         Акциденти се могу десити на станициза снабдевање горивом код непрописног складиштења, утовара, 

истовара или транспорта запаљивих материја и коришћења застареле технологије код претакања.  

Заову врстуобјекатана основу овог Плана, у складу са законском процедуром, утврђује се потреба израде 

Студије о процени утицаја на животну средину и свакодневна контрола примене прописаних мера заштите. 

          У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема опасности по 

шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и експлозивних материјала није 

дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката 

за саобраћајнице, односно у поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним 

материјама, као и складиштењу, претовару и транспорту нафтних деривата. 

          Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање непречишћених 

употребљених отпадних вода на отворене површине, као и код индустриjских погона. Спречавање 

ациденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење превентивних мера и мера строгог 

надзора и контроле. 

Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и хемијске суфозије, 

клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике акцидентних ситуација – релативно брза, 

велика оштећења објеката инфра и супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се 

правовременом анализом стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем 

адекватних правила изградње, коришћења и уређења простора. 

         У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за територију Плана 

генералне регулације. 

 

o Заштита од нејонизујућих зрачења1– обухвата услове и мере заштите здравља људи и заштите 

животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих 

зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. 

         По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним системима 

(кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, које се 

стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, а зависе од висине напона, 

јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима 

                                                           
1 Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  14/2019   43 

мобилне телефоније. Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је 

евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и 

најсавременијих технологија, а у складу са прописима. 

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 

– дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у 

близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима одржавања 

објеката износи Keff = 10 kV/m, 

– дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката или у 

близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима одржавања 

објеката износи Beff = 500 μТ. 

 

Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења прописане су Законом о заштити од 

нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09): 

• прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;  

• откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;  

• одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса;  

• обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од 

нејонизујућих зрачења;  

• вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;  

• означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења на 

прописани начин;  

• спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса 

на прописани начин;  

• примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;  

• контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених 

мера заштите од нејонизујућих зрачења;  

• обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и праћење 

нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;  

• образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у 

животној средини;  

• информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима и мерама 

заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.  

Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја енергетске инфраструктуре, који 

су табеларно приказани. 

Табела 8:Препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја инфраструктуре2 

Електромрежа и објекти 

Мрежа / 

објекат 

Заштитна зона / појас 

 

Правила / могућност изградње 

Далековод  

35 kV 

Минимум 8m, обострано 

од хоризонталне 

пројекције далековода. 

Забрањена је изградња стамбених, 

угоститељских и производних објеката, а 

евентуална изградња испод и у близини 

далековода условљена је Техничким прописима 

за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 kV до 400 kV 

(''Службени лист СФРЈ'', број 65/88). 
Обавезна је израда елабората, у коме се даје 

тачан однос предметног далековода и објекта 

који ће се градити, уз задовољење техничких 

прописа. За градњу објеката испод и у близини 

далековода потребна је сагласност 

''Електромрежа Србије'' или надлежног 

електродистибутивног предузећа. 

Далековод  

10 kV 

Минимум 5m, обострано 

од хоризонталне 

пројекције далековода. 

                                                           
2Препоруке су дате за све енергетске системе различитих енергетских система, тако да имају општи (универзалини) 
карактер и у том смислу коресподентни су планираним објектима и инфраструктурним мрежама 
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За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења 

нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног 

електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична 

ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према 

Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 

У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја и припадајућег 

антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима:болница,породилишта,дечијих 

вртића,школа, простора дечијих игралишта. 

Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу се постављати 

на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да: 

– се поставља на крову највишег објекта у окружењу; 

– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи најмање 30m; 

– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може бити мања од 

30m,искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне површине објекта у 

окружењу износи најмање 10m; 

– минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније и телекомуникационих 

предајника од објеката болница, породилишта и других здравствених установа, дечијих вртића, 

предшколских установа, школа, домова и простора дечијих игралишта, односно ивица парцеле 

дечијег вртића и дечијих игралишта, не може бити мања од 50 m. 

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у 

обзир следеће: 

– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, 

грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова 

и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе 

излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине 

и сл. 

Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће утврдити потребу 

израде Студије о процени утицаја. 

 

o       Услови заштите од ратних дејстава 

        У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 

значајних за одбрану земље („Сл.лист.СРЈ, бр. 85/15,) Управа за Инфраструктуру Министарства одбране, 

условима тј. обавештењем бр.3539-6 од 26.12.2017.год), поставља услове и захтева за прилагођавање 

потребама одбране земље. 

         Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у условима непосредне 

ратне опасности, задатак је надлежних служби Министарства одбране и цивилне заштите. Решењем система 

саобраћаја, пре свега, и планираним профилима саобраћајница, омогућена је израда ових планова и 

формирање алтернативних праваца. 

  У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних добара, који су 

дефинисани кроз: 

- повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање 

два правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у случају разарања једног 

од праваца; 

- прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално функционисање 

насеља и могућност несметане евакуације  становништва, коришћењем алтернативних праваца. 

 Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих услова: 

- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима рушења и 

пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од домета рушења и 

пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне површине које прожимају изграђену структуру  

насеља; 
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- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и 

брзе промене  праваца саобраћајних токова; 

- обезбедити поуздано функционисање инфраструктурне мреже (ПТТ линије, електроенергетска 

мрежа и водовод) у ванредним приликама; 

- обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз изградњу ојачаних 

подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде не могу да имају негативан утицај. 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС" бр.111/09, 92/11 и 93/2012)важе 

следећа правила: 

- као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други 

инфраструктурни објекти испод површина тла, прилагођени за склањање; 

- инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима 

прилагоди те објекте за склањање људи; 

- приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се 

ојачана плоча која може издржати урушавање објекта. 

 

2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

У складу са Правилником 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. 22/2015) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких 

површина, прилаза до јавних објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката, за јавно коришћење и 

др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних 

и инвалидних лица. 

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана јесусви објекти 

намењени за јавно коришћење као  и саобраћајни објекти. 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена или је мање 

уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта 

врши се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm; 

2) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76 cm 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу  до објекта врши се 

применом рампи тако да : 

– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка растојања до 

(до 6m); 

– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m; 

– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање 

дужине 150cm; 

– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака, чиста 

ширина рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm; 

– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са обе стране 

двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, односно 90 cm; 

– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. 

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, док се 

постојаће препреке видно обележавају. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз је 

постављен под правим углом према тротоару. За савладавање  висинске разлике између коловоза и тротоара  

користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са 

максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 

10%. 

Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или тла, или ако то 

није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима  не сме бити мања од 1,5 cm за 

унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу. 

 

2.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
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Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се 

примењују у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким 

мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног 

комфора и стандарда.Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања 

енергетске ефикасности су: 

- замена необновљивих енергената обновљивим; 

- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним  

- изолација простора који се греје; 

- замена дотрајале столарије у просторима који се греју;  

- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије; 

- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл.  

Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и организационе 

мере.   

Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 

- дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и 

ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у градском, приградском 

и међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и смањења негативних утицаја на животну 

средину и Програма увођења информационих система; 

- иновација возног парка у свим секторима ; старост возног парка је поред других и са аспекта 

енергетске ефикасности једно од кључних питања.   

Сектор зградарства - У овом сектору дефинисане су следеће мере и активности, које је потребно 

реализовати у поступку спровођења Плана генералне регулације: 

- увођење нових видова и облика загревања (прелазак са грејања на електричну енергију);  

- употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица у домаћинствима и пословним објектима; 

- примена СРПС и других пратећих стандарда о пројектовању  стамбених зграда и термичкој заштити, 

чиме је могуће смањити пројектну инсталисану снагу за грејање за 30-40 % и остварити приближно толику 

уштеду у енергији за грејање; 

- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу потрошње топлотне 

енергије увођењем додатних уређаја; 

- оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених зграда. 

 

2.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

За ПОДЦЕЛИНУ ЦЕЛИНУ  1. - Зона туристичко - комерцијалних услуга минимални степен комуналне 

опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске 

дозволе, подразумева: 

 Решен излаз на јавну саобраћајницу;  

 Услове за електроенергетски прикључак;  

 Услове за прикључење на градски водовод или обезбеђење водоснабдевања изградњом сопственог 

бунара уколико не постоје услови за прикључење на градски водовод;  

 Услове за прикључење на градску канализациону мрежу или изградња водонепропусне септичке 

јаме до изградње канализационе мреже.  

 

За ПОДЦЕЛИНУ ЦЕЛИНУ 2. - Зона станбено - туристичких садржаја минимални степен комуналне 

опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске 

дозволе, подразумева: 

 Решен излаз на јавну саобраћајницу;  

 Услове за електроенергетски прикључак;  

 Услове за прикључење на градски водовод или обезбеђење водоснабдевања изградњом сопственог 

бунара уколико не постоје услови за прикључење на градски водовод;  

 Услове за прикључење на градску канализациону мрежу или изградња водонепропусне септичке 

јаме до изградње канализационе мреже.  

За ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ 3.- Зона становањаминимални степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, 

подразумева: 

− Решен излаз на јавну саобраћајницу;  

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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− Услове за електроенергетски прикључак;  

− Услове за прикључење на градски водовод или обезбеђење водоснабдевања изградњом сопственог 

бунара уколико не постоје услови за прикључење на градски водовод;  

− Услове за прикључење на градску канализациону мрежу или изградња водонепропусне септичке 

јаме до изградње канализационе мреже. 

2.7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 
 

Правила утврђена овим Планом су правила за изградњу објеката на територији планског обухвата. 

Код директног спровођења плана и израде урбанистичког пројекта правила су обавезујућа. 

Општа правила изградње и регулације примењиваће се на основу важеће законске регулативе, а 

посебна  правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана овим планом, у складу са 

локалним условима. 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

3.1.  ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

 

 Наменедефинисанеграфичкимприлогом бр. 5. "Планирана намена површина" 

представљајупреовлађујућу, доминантнунаменунатомпростору, штозначидазаузимајунајмање 50% 

површинеблокаукојојјеозначенатанамена.  

– Сваканаменаподразумеваидругекомпатибилненамене. 

– На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може бити и 

доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне намене важе 

правила грађења  намене која се гради. 

– ................................................................................................................................. На основу 

правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења  добијају се услови уређења и 

капацитет парцеле (блока). 

– ................................................................................................................................. Постојећи 

објекти који имају параметре (висину објекат, индекс заузетости) веће од максимално прописаних у 

плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим параметрима осим у појединачним 

случајевима дефинисаних правилима овог плана. 

– ................................................................................................................................. Постојећи 

објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се не могу дограђивати са 

постојећом наменом. У случају промене намене у компатибилну намену важе правила за 

новунамену објекта. 

Подручје плана подељено је на просторне целине, према положају, времену настајања, морфолошким 

и другим карактеристикама, и подцелине као специфични делови просторних целинау оквиру којих су 

прописана правила уређења и правила грађења  (графичкиприлогбр.6. 5. "Планирана намена површина'').  

У оквиру грађевинског подручја дефинисане су површине јавне намене и површине осталих намена. 

Планиране површине за јавне намене обухватају постојеће земљиште и земљиште планирано за 

изградњу: 

 

o Објеката јавних функција и служби: 

1. Комуналне површине и објекти: 

 Трафостанице-постојећа 

2. Зеленило 

− Уређено зеленило  

− Заштитно зеленило 

− Зеленило уз водоток 

3. Саобраћајне површине: 

− Путно земљиште 

4. Спорт и рекреација: 

− Спортско рекреативни садржаји 

 

o Површине осталих намена намењене су за : 

1. Становање  
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–  Становање ниске густине     

–  Викенд становање 

2. Туризам       

– Tуристички садржаји - Хотели     

– Tуристички садржаји – Здравствени туризам 

– Tуристички садржаји – Апартмани 

– Tуристички садржаји – Омладинско село 

 

Остале површине у грађевинском подручју планиране су за: 

o  Водно земљиште 

 

Ван грађевинског подручја су: 

o Шуме и шумско земљиште 

o  Пољопривредно земљиште 

 

3.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

Општим правилима уређењаи грађења дефинисана су правила која се примењују као основ приликом 

спровођења предметног плана генералне регулације, као и основ за правила за непосредно спровођење 

предметног плана генералне регулације (израдом урбанистичког пројекта). 

Општа правила уређења и грађења односесенасвенамене и зоне 

исвеврстеградскихблоковаунутартихнамена. 

 

3.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

o ОПШТА ПРАВИЛА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ 

Регулација просторасе заснива на систему елемената регулације, и то: 

– урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости,  спратност објекта); 

– урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија 

саобраћајнице, гранична линија зоне); 

– правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање ограде, 

паркирање и гаражирање и др.). 

За урбанистичке параметре: индекс заузетости и спратност објеката, у плану су дате максималне 

вредности који се код директног спровођења плана не могу прекорачити осим ако то није посебно 

прописано за одређену зону, намену или посебан случај. 

За урбанистичке параметре: величина парцеле, удаљења грађевинске линије (сва удаљења), проценат 

зеленила, број паркинг места, у плану су дате минималне вредности који се код директног спровођења 

плана не могу прекорачити осим ако то није посебно прописано за одређену зону, намену или посебан 

случај. 

– Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање 

саобраћајне мреже. 

– Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

– Уколико планирана линија регулације на делу планираном за тротоар или објекат за одводњавање 

прелази преко једног дела објекта, тротоари се на том делу не изводе, могу се изводити радови на 

адаптацији, санацији, инвестиционом и текућем одржавању и реконструкцији када се не издају 

локациjски услови. Уколико се планира реконструкција објекта који прелази регулациону линију 

када се издају локацијски услови, радови се могу изводити на делу који не прелази регулациону 

линију. 

– Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ 

мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације. 

– Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, 

паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, 

нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.). 

– Саобраћајним решењем датим у Плану, обезбеђен је несметан пролаз, извођење и функционисање 

коловоза свих саобраћајница у обухвату Плана. Због неажурности расположивих подлога постоји 
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могућност минималног одступања геометрије саобраћајница планског решења у 

односу на фактичко стање. Из овога произилази да се ширина тротоара, приликом извођења 

саобраћајнице, прилагођава условима на терену а одводњавање са коловозних површина се решава 

такође у зависности од локалних просторних могућности и уз сагласност управљача јавног пута на 

техничко решење. 

 

Нивелација 

Планомједефинисананивелацијајавнихповршина; 

висинскекотенараскрсницамаулицасубазниелементизадефинисањенивелацијеосталихтачакакојеседобијајуи

нтерполовањем. Нивелацијајегенерална, 

приизрадипројектнедокументацијеонасеможепрецизнијеитачниједефинисатиускладусатехничкимзахтевима

ирешењима.Нивелацијаповршинадатајеуграфичкимприлозима под бројем 4. „Регулационо нивелациони 

план“. 

 

Правила за регулацију блока 

Регулација блока, односно његова величина и облик, дефинишу се одређивањем регулационих линија. 

Планом генералне регулације графички је дефинисана мрежа блокова према расположивим катастарским 

подлогама, ситуационом снимку и ортофото снимку. 

Регулационалинијаблокајелинијакоја раздваја површинејавне намене (улице, тргови, приступи) 

иосталеповршинеблока.  

Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него само преовлађујућа. 

Висина новог објекта условљена је преовлађујућом висином објеката у блоку и објеката у наспрамном 

блоку. 

У блоковима где су висине објеката уједначене, екстремно ниски појединачни објекти приликом 

доградње или замене новим (осим за објекте који су под неким видом заштите) могу се усагласити са 

преовлађујућом висином објеката у блоку, без обзира на урбанистичке параметре блока, који, у том случају, 

могу бити и прекорачени.  

У правилима грађења вертикална регулација је дата као максимална за одређену намену. 

 

Правила за положај објеката  

Положај објектау блоку регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу 

на:регулацијублока, бочнесуседнепарцеле.  

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:  

– не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,  

– не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре, 

– не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним 

парцелама.    

Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта. Основа објекта 

може бити мања од максималне границе градње осим у поједимим зонама где је прописано обавезно 

постављање објекта на грађевинску односно регулациону линију.  

Грађевинска линија  може да буде наодговарајућој регулационој линији, или да буде повучена од 

регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).  

Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у систему функционисања 

саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже) и  комуналних постројења дефинише се у појасу 

регулације јавних површина. 

Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у систему 

функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из оквира регулационе линије.  

У  односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени: 

– слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле  

– у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле  

– у непрекинутом низу (ивична градња) када објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле, 

на потезима где је већ формирана таква градња као што су улазни правци у градски центар.  

На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним парцелама изводе се без 

могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику.  
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Свипостојећиобјектизадржавајупостојећеграђевинскелиниједозаменеобјектановим. Све 

нове интервенције на постојећим објектима, морају да се ускладе са  правилима дефинисаним у правилима 

за интервенције на постојећим објектима за сваку намену.  

Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних 

грађевинским линијама. Одступања делова објеката од овог правила дефинисана су на следећи начин: 

– Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија приземља и 

подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на грађевинску односно 

регулациону линију. 

– Подземнаграђевинскалинијанесмедапрелазиграницепарцеле. 

Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са бочним и задњом 

границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са регулационом или са надземном 

грађевинском линијом у складу са правилима зоне. 

Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапајуеркеринаобјектима могу прелазити 

регулациону линију: 

– максимално 0,6m од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3,5m и то максимално на 40% 

површине уличне фасаде и на минималној висини од 4 m изнад тротоара; 

– максимално 1,0m ако је тротоар већи од 3,5m, а ширина улице већа од 15,0m и то на максимално 

50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 4,0m изнад тротоара; 

– линија олука, односно крова, према улици не сме прећи линију венца.  

Дозвољена је изградња еркера на објектима, чија се грађевинска линија поклапа са регулационом, 

уколико је ширина регулације минимално 12,0 m. 

Нису дозвољени еркери ван грађевинске линије на делу објектапремаунутрашњемдворишту као ни 

према бочним границама парцела, односно према суседним објектима.  

Испред регулационе линије зграде, у простору јавне саобраћајнице, не могу се накнадно градити 

степеништа и улази. 

Излогтрговинскерадњеможебитипрепуштенуодносунаграђевинскулинијумаксимално 30 cm, 

подусловомдајеминимална ширинатротоара 3,0m.  

 

o ПРАВИЛА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ У БЛОКУ 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 

која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 

Условизамогућетрансформације (парцелацију и препарцелацију) парцелаближесудефинисани 

уоквируправила грађења за поједине зоне односно намене са истим правилима грађења. 

Променаграницапостојећепарцелеиформирањеновихсевршинаосновуопштихправилаза парцелацију и 

препарцелацију инаосновупосебнихправилазаодређенунаменуитипблока, 

дефинисаниховимправилимаграђења. Новоформиранепарцелетребадаимајугеометријскуформу 

штоближуправоугаоникуилидругомобликукојијеприлагођентерену, планиранојнамениитипуизградње.   

Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела врши се под следећим условима: 

– подела се врши у оквиру граница парцеле; 

– приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких 

површина, преко парцеле приступног пута; 

– поделом се не могу формирати парцеле које су субстандардне у погледу величине и начина градње у 

односу на планирани тип изградње. 

Акосеграђевинскапарцеланеослања, односно нема прилаз директнонајавнусаобраћајницу, 

њенавезасајавномсаобраћајницомсеостварујепрекоприступногпутамаксималнедужине 50 m 

чијајеминимална ширина: 

 

1) за становање  ............................................................................................................... 4,5m 

2) за производно занатство, грађевинарство и складишта  ......................................... 5,0m 

3) за услужно-пословне делатности   ............................................................................ 4,5m 

4) за приватне пролазе  ................................................................................................... 3,0m 

5) за пешачке стазе  ........................................................................................................ 1,5m 
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Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у 

оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном 

саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

Спајање две или више постојећих катастарских парцела ради формирања једне или више 

грађевинских парцела врши се под следећим условима: 

– спајање се врши у оквиру граница целих парцела, а граница новоформиранепарцеле обухвата све 

парцеле које се спајају; 

– спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и тип блока се не могу мењати, а 

капацитет се одређује према новој површини; 

– спајањем се формира парцела на којој тип изградње, без обзира на величину парцеле, треба да буде 

у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите. 

 Парцелацијом и препарцелацијом две или више постојећих катастарских парцела могу се формирати 

две или више грађевинских парцела по правилима за спајање парцела и поделу парцела. 

Дозвољава се формирање грађевинске парцела спајањем катастарских парцела које се налазе у 

различитим зонама уколико су намене међусобно компатибилне. 

Парцелација и препарцелација у постојећим изграђеним блоковима, где није 

извршеноформирање грађевинских парцела, обавезно је, тако да грађевинска парцела обухвата, осим 

објекта и  потребан паркинг простор и припадајуће зеленило. 

 На основу пројекта препарцелацијена већем броју катастарских парцела може се образовати једна 

или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу. 

 На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границe парцеле, 

припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања катастарске 

парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације. Приликом израде 

пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја 

суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од 

парцеле којој се припаја. 

 

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле. 

За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката или уређаја, 

може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене планским документом за 

ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова 

или хаварије. 

 
          3.2.2. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА 

 

Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне намене и 

компатибилних намена парцеле. 

 

o Постојећи објекти који премашују урбанистичке параметре 

Код интервенције на постојећим објектима које не испуњавају неке од услова везаних за неопходна 

растојања од граница парцела и од суседних објеката, као и оних који прелазе спратност и индексе 

изграђености и индексе заузетости, могуће су измене у складу са правилима дефинисаним у правилима за 

интервенције на постојећим објектима за сваку намену 

Могуће  је планирање и изградња више објеката  на једној парцели:  

– уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне парцеле; 

– уколико је то предвиђено посебним правилима за зону или  

– ако је тако дефинисано одговарајућом детаљнијом разрадом.  

Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не могу 

прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од граница парцеле, а 

међусобна одстојања објеката не могу бити мања него што је то код објеката на одговарајућим суседним 

парцелама.  

За породично становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња помоћних објеката 

(гаража, остава и сл). Уколико је објекат са предбаштом повучен у односу на регулациону линију, гаража 

може бити у унутрашњости парцеле, на истој линији са објектом. Маневарски простор за приступ паркинг 

местима мора бити на парцели. Остали помоћни објекти не могу бити на регулационој линији. Неопходна 
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растојања која важе за стамбени објекат важе и за помоћне објекте, осим ако је у постојећем 

стању другачије.  

Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово правило се односи на 

надземне објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, цистерне и сл. 

o Постојећи објекти на парцелама намењеним за површине јавне намене 

Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина, коридорима 

саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних објеката, морају се уклонити. 

 

o Правила за изградњу нових објеката 

Објекат се својим најистуренијим делом на тлу поставља на грађевинску линију. 

Нови објекат се наслања на калкане суседних објеката у пуној површини калкана и не сме бити већи 

од габарита постојећег калкана. Уколико је  суседни објекат предвиђена за замену, у лошем грађевинском 

стању, или својим изгледом не одговара планираној структури, габарит новогобјекта може бити и већи од 

суседног. 

На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним парцелама изводе се без 

могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику или сагласност суседа.  

За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, санитарни чворови и 

сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. Приликом пројектовања 

новог објекта поштовати положај и димензије светларника постојећег  суседног објекта, и пресликати га у 

пуној ширини. Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара  0,5m2 

светларника, при чему он не може бити мањи од  6,0m2.  

Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина може бити 

умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина светларника рачуна се у неизграђени 

део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m. Не дозвољава се отварање прозора 

или вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ светларнику и 

одводњавање  атмосферских вода.  Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. 

Ако је стационарни саобраћај решен на парцели, у приземљу објекта обавезно се планира колски 

пролаз минималне ширине 3,5 m.  

У случају да је стационарни саобраћај на нивоу блока решен изградњом гараже или паркинг простора 

у унутрашњости блока, приступ  се може  остварити кроз приземље објекта, са минималном ширином 

пролаза од 6,0m за двосмерни саобраћај, а 3,5m за једносмерни. 

 

Обликовање завршне етаже и крова 

Последња етажа се може извести као пуна, са косим, равним или плитким косим кровом (до 15 

степени) са одговарајућим кровним покривачем и атиком до дозвољене висине венца, као поткровље, 

мансарда или повучена етажа.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 

озелењен, у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, односно без поткровља. 

Поткровље: висинаназиткапоткровнеетажеизносинајвише 

1.6mрачунајућиодкотеподапоткровнеетажедотачкепреломакровнекосине. Нагиб кровних равни прилагодити 

врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45º. 

Мансардникровморабитиискључивоугабаритуобјекта (безпрепуста) 

пројектованкаотрадиционалнимансардникровуписануполукруг, 

максималнависинапреломакосинемансардногкроваизноси 2.2mодкотеподапоткровља. 

Прозорскиотворина поткровљу и мансардном крову 

семогурешаватикаокровнебаџеиликровнипрозори. 

Уоквирукровнебаџемогусеформиратиизлазинатерасуилилођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени 

са елементима фасаде. 

 

Одређивање висине објекта                           

Правила о висини објекта важе за изградњу нових зграда, за доградњу и за доградњу постојећих 

зграда. 

Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од коте приступне 

саобраћајнице.  Код грађевинских парцела у нагибу  висина се дефинише удаљењем од коте средње линије 

фронта грађевинске парцеле. Изражава се у метрима дужним.  
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Угаона зграда може да буде виша од суседних зграда, у зони угла, али не више од 

једне етаже.  

Упосебнимслучајевима, уулицамакојевећ имајуформиранувисинскурегулацију, 

илијеонавиднозапочетанаглавнимдеоницаматихулица, висинановихзградасеусклађијесазатеченом 

висинском регулацијом. Усклађивање висине постојећих и планираних објеката се односи на висину венца 

објекта. Одступање од 1/5 спратне висине (ниже или више од венца постојећег објекта) се рачуна за складно 

повезивање. 

Приликом пројектовања објеката који се налазе на граници са зоном мање спратности обезбедити 

складно повезивање венаца на објектима, степеновањем спратности, везним елементима или елементима на 

фасади. 

Одређивање коте приземља  

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертиклане осе објекта. 

Кота приземља планираних објеката може бити макс. 1,2 m виша од нулте коте. 

Котаприземљапланиранихобјекатанаравномтеренунеможебитинижаоднултекоте. 

Котаприземљапланиранихобјекатанастрмомтеренусанагибомодулице (наниже), 

кадајенултакотанижаоднивелетејавногпута, можебитимаксимум 1,2 mнижаодкотенивелетејавногпута. 

Котаприземљапланиранихобјекатанастрмомтеренусанагибомкаулици (навише), уколико је кота 

терена више од 2.0 m виша од однивелете јавног пута, може бити максимум 3.2 mвиша од коте нивелете 

јавног пута. 

Настрмомтеренусанагибом, којипратинагибсабраћајнице, 

котаприземљасеодређујеутачкисакојејеостваренприлазобјекту, апреманаведенимелементима. 

Ако парцела на стрмом терену излази на два могућа прилаза (горњи и доњи), одређују се и две коте 

приземља од којих се утврђује дозвољена спратност посебно за делове зграде оријенисане на горњу и доњу 

прилазну зону. Друга правила грађења важе у потпуности и за овај случај. 

Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је 

максимално 1.2 m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са 

смањеном способношћу кретања. 

Кодизграђенихобјекатазадржавајусепостојећекоте приземља. 

 

o Правилазаинтервенцијенапостојећимобјектима 

Све интервенције (радови) на објектима морају бити у складу са правилима овог плана и мерама 

заштите уколико постоје за предметни простор. За св еинтервенције на постојећим објектима потребно је да 

инвеститоруфазиизрадепројектнедокументацијеприбависагласностауторапројектаобјектаилиструковногудр

ужења. За све интервенције на објектима под заштитом меродавни су услови надлежне институције за 

заштиту културних добара. 

Надзиђивање постојећих објеката је могуће ако се истраживањима утврди да је исти фундиран на 

одговарајући начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати штетне последице по објекат. 

Доградња постојећих објеката захтева правилан избор дубине и начина темељења. Постојеће објекте, 

односно њихове темеље штитити адекватним геотехничким мерама. 

Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног простора и помоћних простора у објекту у пословни 

простор и обратно, као и побољшавање услова становања (изградња купатила, замена инсталација, увођење 

централног грејања и сл.).  

У случају доградње, доградње, реконструкцију (уколико се повећава број независних функционалних 

јединица у објекту тј. број станова или пословног простора), пренамане помоћног простора у независну 

стамбену јединицу или  

пословни простор као и остале интервенције на објекту које имају за последицу увећавање броја 

независних стамбених или пословних јединица мора се обезбедити потребан број паркинг места према 

нормативима за сваку нову функционалну стамбену или пословну јединицу. 

Тавански простор се може претворити у стамбени, али само као јединствени део простора последње 

етаже, чиме се формира поткровље без назитка.  

Додавање крова на објекту са равним кровом - без поткровља 

Додавање крова на објекту са равним кровом без поткровља ради се у случају лошег стања равног 

крова, те је постављање плитког косог крова са максималним нагибом  до 15% оптимално решење.Нову 

кровну конструкцију треба поставити повлачењем иза венца или зидане ограде равног крова. Уколико то 

није могуће, може се поставити на венац зграде, али није дозвољено истурање крова ван равни фасаде, 

односно кров не сме да излази из габарита зграде. 
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Висина слемена надзиданог дела не сме прећи максималну висину слемена вишег суседа 

који се планом задржава.  

Додавање крова на згради са равним кровом -  са поткровљем 

У случајевима када сам објекат или окружење има такве архитектонске карактеристике да појава 

косих и мансардних кровова не нарушава карактер објекта или целине, могуће је применити и додавање 

крова са корисним поткровљем.  

Промена намене подрума 

Промена намене  подрума је накнадна интервенција  којом се  подрумске просторије  у постојећем 

објекту повезују са спољним простором или другим деловима зграде са намером да се добије нови користан 

простор намењен за пословне садржаје, станарске оставе, помоћне просторије, ТС, магацински простор и 

др. Улаз, односно денивелисани приступ подрумским просторијама, мора се обезбедити у оквиру 

припадајуће парцеле објекта. Становање у подруму се не дозвољава.   

Доградња новог дела зграде 

Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима за парцеле типа 

блока у којем се интервенција изводи. 

Новосаграђени делови објекта морају својим димензијама, материјалима и стилом да се уклапају како 

са старијим објектом, тако и са околним објектима.  

Надзиђивање предметних објеката је могуће ако се истраживањима утврди да је исти фундиран на 

одговарајући начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати штетне последице по објекат. 

Усупротномпотребнојеспровестиодговарајућеинтервенцијенатемељимакаосанационемереилипакутерену, 

какобисеомогућилоприхватањедодатногоптерећења. 

Такође је могућа и накнадна изградња подрумских просторија уколико геомеханички услови терена и 

ниво подземних вода то дозвољавају, са намером да се добије нови користан простор намењен за гаражe, 

пословне садржаје, станарске оставе, помоћне просторије, ТС, магацински простор и др. Улаз, односно 

денивелисани приступ подрумским просторијама, мора се обезбедити у оквиру припадајуће парцеле 

објекта. Становање у подруму се не дозвољава.    

 

Реконструкција и доградња објекта у циљу изградње  конзолних тераса 

Дозвољена је накнадна доградња конзолних тераса једновремено за цео објекат, према јединственом 

пројекту на који се мора прибавити сагласност аутора објекта или или ако то није могуће, одговарајуће 

струковне организације. 

Доградња вертикалних комуникација (степеништа и лифтова) 

Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се у свим зонама под условом 

да предметна интервенција не угрожава функционисање и статичку стабилност  постојећег објекта  и 

објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од 

спољних утицаја. 

Затварање отвотрних делова објекта (балкона, лођа, тераса, пролаза и колонада) 

У блоковима породичног становања, дозвољено је затварање тераса, лођа и веранди, под условом да 

овом интервенцијом неће бити угрожени објекти суседних парцела (правило о минималном растојању 

између објеката). 

Не дозвољава се затварање простора приземне етаже уколико је она повучена у односу на горње 

спратове. Није дозвољено простор између стубова колонаде затварати и претварати у користан простор. 

Не дозвољава се затварање пролаза у унутрашњи део блока, било да се тај пролаз остварује кроз 

приземље објекта или између два физички одвојена објекта. 

 
3.3.3. КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 

 

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које омогућавају 

функционисање резличитих активности и остваривање различитих потреба уз максимално раздвајање, 

функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности које се могу очекивати у њима. 

Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% означеног простора (блока 

или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне kao и комплементарне намене у 

функцији основне намене као допунске или пратеће, или као самосталне.  

Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да су 

просторне целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције (намене). У оквиру 
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просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим 

функционисањем. Целине су такође формиране тако да су конфликти између суседних целина сведени на 

минимум. 

Подручје плана подељено је на зоне и просторне целине, према положају, времену настајања, 

морфолошким и другим карактеристикама, у оквиру којих су прописана правила уређења и правила грађења  

за  објекте  јавне намене и за површине које нису јавног карактера.  

ПринципорганизацијенаменаипросторнихцелинанаподручјуПланајеизвршентакодасупросторнецелине

заправопросторноодређенеизаокружнекомпатибилнефинкције (намене). 

Уоквирупросторнецелиненемогусенаћинаменекојеједнадругуугрожавајусвојимфункционисањем. 

Такођесуцелинеформиранетакодасеконфликтиизмеђусуседнихцелинасведенинаминимум. 

Унареднојтабелијеприказанакомпатибилностнамена, односнокојасенаменакаопратећа, 

допунскаилиосновнаможенаћиуоквирупретежненамене, аданаграфичкомприлогунијеприказана. 

Табела бр.9: Компатибилност намена 

     ……...ОВАНАМЕНА 
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Јавнеслужбе 
 X  X X X     

Зеленило X  X1 X X   X2   

Спортирекреација  X   X   X   

Комуналниобјекти X X   X      

Саобраћај и 

инфраструктура 
X X  X       

Становање X X X X X  X X3  X4 

Туризам X X X5 X X X  X   

Верски објекти  X   X      

Водноземљиште   X X8  X   X8  X 

Пољопри.и 

шумскоземљиште 
 X X9 X X   X9   

* - означаваодређенаограничењакојасудефинисанауправилимауређењаиграђењазапојединачненамене. 

 

Х1 - Зеленило - спорт и рекреација / у оквиру зеленила се могу наћи спртско рекреативни садржаји и 

мањи објекти у зависности од врсте зеленила; 

Х2 - Зеленило - туризам - услуге и пословање / у овиру зеленила се могу наћи туристички садржаји и 

објекти, као и мањи објекти услуга и угоститељства у зависности од врсте зеленила; 

Х3 - Становање - туризам / у стамбеним зонама се може наћи туризам као засебна намена или као 

допунска становању; 

Х4 - Становање - пољопривреда / копатибилно је само у просторној целини IV као становање ниске 

густине, код постојећих мешовитих домаћинстава; 

Х5 - Мешовите намене - спорт и рекреација / спорт и рекреација у мешовитим наменама се може 

појавити у склопу објекта мешовите намене, али и као засебан објекат;  

Х6 - Услуге - туризам / туризам се појављује у услугама у зависности од врсте туризма; 

Х7 - Услуге - производња / у услугама може бити само оне производње која неће утицати производним 

процесом на услуге и животно окружење; 

Х8 - Водно земљиште - спор и рекреација – услуге и пословање - туризам / на водном земљишту могу 

бити отворени терени; 

Х9 - Шуме и шумско земљиште - спорт и рекреација.  
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3.3. ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ КАДА ЈЕ МОГУЋЕ ОДСТУПИТИ ОД ОПШТИХ ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА 

 

– Сви објети који су изграђени на парцелама мањим од овим планом минимално прописаних, а већим 

од 1 ара, могу се дограђивати у циљу повећања корисног стамбеног простора по урбанистичким 

правилима датим у Плану за одређену намену умањеним за 10% и максималном спратношћу П+1, 

осим у случају изградње у непрекинутом низу где се спратност усклађује са суседним објетима.  

– Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре из овог 

плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама зоне градње, може се надградити у 

постојећем габариту, максимално једну етажу. 

 

3.3. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

3.3.3. ОПШТА ПРАВИЛА 

 

   Могућа је и реконструкција или доградња постојећих објеката како би се задовољиле потребе становника 

и побољшао квалитет живота. 

       Реконструкција постојећих објеката је дозвољена по правилима за изградњу нових објеката, и то: 

- грађевинска парцела за сваку појединачну планирану јавну намену је дефинисана на графичком 

прилогу бр.4 "План регулације површина јавне намене" Р 1:2 500; 

- положај објекта према регулационој линији је одређен грађевинском линијом, како је то приказано 

на графичком прилогу бр. 3.1-3.3 "Регулационо нивелациони план"; 

-  могућа изградња подрума, уз предходну проверу нивоа подземних вода. 

 

      Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се 

постављају у појасу регулације  јавних саобраћајница  или у  приступном путу ако је сукорисничка или 

приватна својина.  

      Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних система 

постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање међусобних 

односа са власником (корисником) парцела. 

      Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да: 

 не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене  коришћења земљишта; 

 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; 

 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре; 

 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама; 

 укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев, 

постављеном подбушивањем управно на осу пута. Заштитна цев је на дубини од 1.35 m од коте 

коловоза а дужина је за по 3.0 m већа од крајњих тачака попречног профила пута; 

 паралелно вођење је могуће на 3.0 m од крајњих тачака попречног профила пута или од ивица 

коловоза или мање уз пројекат мера заштите пута од хаварије. 

       Објекти који се налазе у заштитном појасу инфраструктурних коридора обилазнице или појасу 

далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без могућности доградње или  изградње у том појасу.  

        За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила урбанистичке 

регулације из важећег Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 

гласник РС“, бр.22/2015). 

 

Општи услови за изградњу објеката јавне намене: 

- поштовање локација свих планираних садржаја јавне намене; 

- јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору и дају 

препознатљив печат насељу; 

- поред физичких структура у формирању просторно - функционалних целина важну улогу треба да 

имају и отворени простори и паркови; 

- обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољњим или унутрашњим 

рампама, минималне ширине 90 cm. 

       Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за одговарајуће јавне 

делатности, која ће се обављати у објекту 
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       Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима 

локације (спратности до П+2 зависно од функције) 

        Комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и прилагођен условима 

локације и окружењем. 

         Обзиром на садашњи број корисника план не предвиђа даље проширење јавних објеката, међутим 

уколико се јави потреба за неким видом доградње или евентуалне изградње новог објекта на парцели важе 

следећа правила грађења: 

- Могуће пратеће намене у оквиру парцеле су друге јавне површине и јавни објекти, зеленило, 

спортско-рекреативни садржаји мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.), 

комерцијални садржаји (али само као пратеће намене основној намени); 

- Намена објеката чија је градња забрањена у оквиру комплекса је изградња било каквих  објеката 

(објеката мешовитог пословања и приврећивања), који би могли да угрозе животну средину и 

основну намену (процена ризика); 

- Забрањено је обављање делатности у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, 

отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину и не представљају намену 

компатибилну основној намени; 

- Грађевинска линија: Минимално удаљење грађевинске линије објеката у односу на регулациону 

линију приказано је на графичком приказу прилогу бр. 3.1-3.3 "Регулационо нивелациони план"; 

-  Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 3,5 m; 

- Најмања међусобна удаљеност објеката у оквиру парцеле износи минимално половину висине вишег 

објекта; 

- Врста објеката обзиром на начин изградње је слободностојећи ( објекат не додирује ни једну  линију 

грађевинске парцеле). 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

- Дозвољена је изградња више објеката у склопу планираног комплекса; 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката у склопу планираног комплекса, али искључиво у складу 

са планираном наменом. 

Архитектура и обликовање: 

Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и непосредним 

окружењем, али уједно да задовољава све потребне нормативе датих у  правилама уређења. 

Стандарди приступачности: 

У процесу пројектовања придржавати се Правилника о условима за планирање и пројектовање 

објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.  

 
3.3.4. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Својом слободном доступношћу и начином коришћења, јавне зелене површине би требало да 

испуњавају најважније социјалне функције. У ове просторе спадају следећи плански елементи система 

зеленила: паркови, улично зеленило и зелене површине око јавних објеката. 

Улично зеленило ће бити формирано уз саобраћајнице чији улични профили дозвољавају формирање 

линијског зеленила ради раздвајања пешачких токова и ободних зграда од колског саобраћаја и стварању 

повољних санитарно-хигијенских и микроклиматских услова са циљем повезивања свих категорија 

зеленила у јединствен систем. Ово зеленило има заштитни карактер. У ширим уличним профилима могуће 

је озелењавање простора употребом више врста дрвећа и грмља примењујући слободан распоред мањих и 

већих групација и појединачних стабала. 

        Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под линијским зеленилом. 

        Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 m и 3,5 m. Ради 

безбедности саобраћаја, дрвеће садити на удаљености од 2 mод ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице 

траке. 

       Растојање стабала од објекта не би требало да буде мање од 4,5 m. 

Растојање између дворедих садница је најмање 5 m а у зависности од врсте креће се између 5-15 m. 

       Код озелењавања улица водити рачуна да зеленило не сме представљати препреку за кретање 

саобраћаја и пешака као и да не сме смањити прегледност саобраћаја. 

       При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да, сем декоративних својстава, буду 

прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, 

прашину и гасове...) 
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Зелене површине јавних објеката посебно третирати и уредити на начин који ће омогућити 

интегрисање зеленила у укупну архитектноску композицију јавног објекта. 

У оквиру зелених површина јавне намене није дозвољена изградња осим изградња објеката инфраструктуре. 

Дозвољени урбанистички параметри: 

Дозвољена је мања изградња, водећи рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним површинама и 

то максимално: 

 

Индекс заузетости  до 10% 

 

Спратност објеката: 

-  спратност објеката је  до П+0. 

 

Грађевинска линија: 

      Објекте лоцирати унутар парцеле и не мање од 5mод регулационе линије саобраћајнице. 

 

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: 

 - слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). 

 

Слободне површине: 

      У укупном билансу површине комплекса,  алеје, путеви, платои и стазе треба да заузму до 20% 

површине. Најмање 70% површине комплекса треба да буде под зеленилом. 

Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној вегетацији; на 

местима где је то могуће формирати визурне тачке. На површинама намењеним заштитном зеленилу садити 

врсту зеленила које је посебно отпорно на загађење и штетне утицајеиз околине. 

 

Ограђивање: 

     Парцела се не ограђује осим за објекте у функцији туризма, културе, спорта и рекреације, као и постојећи 

стамбени или пословни објекти. 

 
3.3.3. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 

Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији 

спорта и рекреације је условљено прописаним нормативима за величину спортских терена на отвореном и 

затвореном простору у зависности од  врсте планиране спортске активности. 

Доминантна намена: Спорт и рекреација 

 

Врста и намена објеката. У оквиру целине дозвољава се изградња објеката спорта и рекреације, 

комерцијалних и туристичко-угоститељских садржаја са смештајним капацитетима, као пратећих садржаја 

основне намене комплекса. 

У оквиру спортских и спортско-рекреативних комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се 

наћи и специјализоване школе или клубови (фудбалски, аеро клуб и сл.). 

Могући садржаји у оквиру целине су: 

- вишенаменска спортска хала и мањи спортски објекти; 

-  спортски терени, терени за мале спортове, базени и сл.; 

-  остали садржаји (трим стазе, стаза здравља, шеталишта, справе за вежбање уприроди, површине за 

играње деце, простори за одмор и сл.); 

-  зеленило; 

-  локали (угоститељство, туризам, трговина); 

-  паркинг простор и друге манипулативне површине. 

Могуће пратеће намене: пословне и  комерцијалне делатности (угоститељство, услуге), објекти за 

јавну употребу (култура и сл),  јавни wc, зеленило.  

Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини је изградња у оквиру комплекса било каквих  

објеката, који би могли да угрозе животну средину и основну намену (Процена ризика). Забрањени су 

објекти привређивања и мешовитог пословања.  

У целини није дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других делатности 

рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката сервисно 

- услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке гараже и сл.). 
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Дозвољени урбанистички параметри: 

− индекс заузетости: 

− за затворене објекте  до 25% 

- за отворене објекте до 50% 

− Укупан индекс заузетости, рачунајући објекте и спортске терене је максимално 50%(отворени и 

затворени објекти и терени).  

− Максимални степен искоришћености парцеле је 70% (рачунајући све  објекте и платое са 

саобраћајницама, стазама и спортским теренима). Проценат учешћа зеленила у склопу ове целине је 

мин 30%.  

 

Спратност објеката максимално П+0 

 

Паркирање 1ПМ/100m2 комплекса 

Проценат озелењених површина Минимално  30% 

 

Потребно је водити рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним површинама. 

Најмања медусобна удаљеност објеката у овој зони је 4,0 m, односно минимално половину висине 

вишег објекта. 

Најмања медусобна удаљеност објеката од  суседних парцела у овој зони је 3,5m, односно минимално 

половину висине вишег објекта. 

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: 

Слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

Могућност изградње помоћних објекатау склопу планираних комплекса (настрешнице уз базен, 

наткривене терасе-сенице и сл.).Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и 

изграђености. 

Обликовање:  

Савремено архитектонско решењекоје треба да је у складу са његовомфункцијом и непосредним 

окружењем.  

Ограђивање: 

Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте спортске и 

рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган ради контролисаног 

приступа корисника. 

Грађевинске парцеле се могу ограђивати функционалном и естетском нетранспарнтном оградом чија 

висина може бити највише до 1,8 m. 

Озелењавање: 

Све слободне површине у склопу целине спорта и рекреације треба да су парковски озелењене и 

уређене, а учешће зелених површина у копмлексима намењеним спорту и рекреацији мора да буде 

минимално 30% укупне површине комплекса. 

Паркирање: 

Потребан број паркинг места решити у оквиру припадајућепарцеле по критеријуму 1пм/100 m2. Код 

спортских хала – 1ПМ на користан простор за 40 гледалаца 

Спровођење плана за намену спортски комплекс: 

Обавезна израда Урбанистичког пројект 

 

3.4.4. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Правила грађења саобраћајних површина 

 

Друмски саобраћај 

Коловозне конструкције улица које се поклапају са правцем општинског пута који пролази кроз 

насеље сматрају се деловима тих путева заједно са саобраћајном сигнализацијом (осим светлосне). 

Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује Скупштина општине по 

претходно прибављеној сагласности надлежног министарства. 

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња 

или подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност којом се омета прегледност. 
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Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти 

који ометају потребну прегледност. 

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем X-Посебни услови изградње и реконструкције 

јавних путева  Закона о путевима („Сл. гласник РС” бр. 41/2018). 

Планиране интервенције предвидети на следећи начин : 

- саобраћајни прикључци морају бити планирани (изведени) управно на јавни пут, са ширином 

коловоза приступног пута и коловозном конструкцијом у скаду са Законом o путевима („Сл. гласник РС” 

бр. 41/2018), и важећим стандардима и прописима. 

- земљани пут, који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом 

или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта или на који се прикључује, у ширини 

од најмање пет метара и у дужини од најмање 40 метара за државни пут I реда, 20 метара за државни пут II 

реда и 10 метара за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. На начин из става 1. 

Овог члана мора се изградити и прилазни пут који се прикључује на јавни пут (члан 43. Закона o путевима 

(„Сл. гласник РС” бр. 41/2018). 

- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 34., 

35. и 36. Закона о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања 

саобраћаја на објектима који су у надлежности ЈП “Путеви Србије”; 

- изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих планских 

докумената који обухватају тај појас, према члану 36. Закона о путевима, („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018); 

- објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 5 m поред општинских 

путева рачунајући од спољне ивице земљишног путног појаса. Изузетно унутар централне зоне насељеног 

места уколико је другачије утврђено важећим просторним, односно урбанистичким планом. 

- саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у складу са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја, морају  да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/11), и осталим важећим стандардима и прописима.  

Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве : 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима („Сл. гласник РС”, 

број. 41/18)), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и 

други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно 

прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-

својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП 

„Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника. 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима : 

                 - Да се укрштање са путем предвиди 

искључиво механичким побушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила 

пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 

коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 m. 

Услови за вођење предметних инсталација паралелно са предметним путем : 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног 

профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), 

изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и 

извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

Услови за постављање далековода поред предметних путева : 

- Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености минимум за 

висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) 

предметних државних путева, а изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу 

контролисане изградње, поштујући ширине заштитног појаса у складу са чланом 34. Закона о 

путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/18). 

Услови за укрштање далековода са предметниим  државним  путевима : 

- Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 9.0m, 

рачунајући од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, 
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при најнеповољнијим температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном 

заштитом. 

- Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са предметним државним 

путевима не сме бити мањи од 90°. 

- Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и 

безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову 

материју и условима надлежних институција. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) 

предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање услова и сагласности за 

израду пројектне документације (идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са 

чланом 9. Закона о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/18) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 

98/13 - УС). 
 

Коловозна конструкција 

Усвојити флексибилну коловозну конструкцију првог типа, која садржи следеће слојеве : 

- носећи слој од невезаног, добро гранулисаног, зрнастог каменог материјала (шљунак или дробљени 

камен одговарајуће гранулације); 

- битуменизирани носећи слој (БНС); 

- коловозни застор од асфалт бетона (АБ). 

Коловозни застор треба да се састоји из два слоја, везног и хабајућег, али се везни слој може 

изоставити код саобраћајница са малим саобраћајним оптерећењем. 

Коловозну конструкцију димензионисати према стандарду за димензионисање флексибилних 

коловозних конструкција СРПС U. C4. 012 и дијаграму за димензионисање појединих слојева конструкције 

првог типа.  

Вредност Калифорнијског индекса носивости CBR, усвојити на основу геомеханичких 

карактеристика постељице. 

Вредност укупног еквивалентно саобраћајно опререћење Tu (број стандардних осовина од 100 kN), 

усвојити на основу података о бројању саобраћаја, структуре саобраћајних токова и фактора еквиваленције 

осовинског оптерећења моторних возила у односу на номинално осовинско оптерећење 100 kN. 

Радове на изради постељице у свему извести према стандарду СРПС У.Е8.010, са посебним освртом 

на носивост постељице, односно на вредност модула стишљивости (Ms=20-40MN/m2, зависно од врсте 

материјала), равност и попречни пад. Израда постељице није дозвољена ако је тло смрзнуто или ако на 

траси има снега. 
 

Оивичења коловоза 

Оивичење одваја коловоз од других површина (зеленило, бициклистичке или пешачке стазе), 

обезбеђује ефикасно одводњавање и визуелно вођење токова возила, а истовремено не представља 

озбиљнију бочну сметњу за кретање возила. Стандардна висина ивичњака која омогућава испуњавање ових 

захтева износи 12 центиметара.   

Савремени ивичњаци се израђују од бетона (МБ40), стандардних дужина од 80 или 100 центиметара. 

Димензије попречних пресека ивичњака који се најчешће користе износе 18/24cm, са косином 9/3cm и 

12/18cm, са косином 6/2cm (тзв. баштенски ивичњаци). 

Ивичњаци димензија 18/24cm се примењују за разграничење проточног коловоза градских 

саобраћајница од дугих површина и уграђују се са вертикално оријентисаном косином (са висином 12cm 

изнад коловозне површине). Уградња ивичњака на овај начин обезбеђује потребан степен заштите пешака. 

На местима уласка у суседне парцеле, и рампи за хендикепиране особе, ивичњаци се уграђују са 

хоризонтално оријентисаном косином. За остваривање континуалне везе различито оријентисаних 

ивичњака, користе се тзв. прелазни ивичњаци, код којих су на крајевима косине различито оријентисане, 

тако да се са једне стране уклапају у хоризонтално, а са друге у вертикално оријентисане ивичњаке, у једној 

ивичној траци. 

Ивичњаци димензија 12/18cm се примењују за оивичење самосталних површина за паркирање, 

пешачких и бициклистичких стаза итд. За оивичење пешачких стаза примењују се и бетонске плоче 

димензија 40/40/5cm. 
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Оивичења у кривини, полупречника већег од 8m, изводе се ивичњацима дужине 0,8m, 

тако што се формира полигонална линија са максималним одступањем од кривинског облика линије од 

±1cm. Оивичења у кривини, полупречника од 2m до 8m, изводе се ивичњацима дужине 0,4m, уз исте 

наведене услове. Оивичења у кривини, полупречника мањег од 2m, изводе се тзв. радијалним ивичњацима 

(полупречника 0.5m, односно 0.5m). У наведеним случајевима, дебљина спојница није константна и креће се 

у границама од минимално 0.5cm, до максимално 1.5cm. 
 

Бициклистичке површине 

Врсте бициклистичких површина су : 

- бициклистички пут;  

- бициклистичка стаза; 

- бициклистичка трака; 

- коловози за мешовити саобраћај (бициклистички саобраћај, заједно са моторним саобраћајем). 

- Димензије саобраћајног профила потребног за вожњу једног бициклисте износе : 

- ширина : 1.0m; 

- висина : 2.25m. 

- Димензије слободног профила потребног за вожњу једног бициклисте износе: 

- ширина : 1.5m; 

- висина : 2.50m. 

Бициклистички пут је прописном саобраћајном сигнализацијом обележен пут, који је намењен 

бициклистичком саобраћају. Траса бициклистичког пута се води као самостална саобраћајна површина, 

независно од саобраћајних површина за моторни саобраћај.  Оптимална ширина бициклистичког пута 

износи 3.5 m, док је минимална ширина 2.5m.  

Минимална ширина заштитног појаса између бициклистичке стазе и проточног коловоза износи 

0.50m, од траке за уздужно паркирање 0.75 m, односно од бочних објеката 0.25m. Оптимална ширина 

једносмерних бициклистичких стаза износи 2.0 m (минимално 1.5m), односно ширина двосмерних 

бициклистичких стаза износи 2.5 m (минимално 2.0m). 

Бициклистичке траке су саставни део проточног коловоза, намењен бициклистичком саобраћају, на 

градским саобраћајницама нижег ранга (сабирне и приступне улице), са дневним оптерећењем од 400 до 

1000 бицикла/дан. Положај траке у коловозном профилу је уз десну ивицу проточних трака, а минимална 

ширина износи 1.0m. Минимална ширина заштитног појаса између бициклистичке траке и траке за уздужно 

паркирање износи 0.60m. 

Минимални полупречник хоризонталне кривине бициклистичких путева износи 10.0m, 

бициклистичких стаза и трака износи 5 m. Изузетно ови полупречници можгу бити и мањи, због просторних 

ограничења, али ако је мањи од 3.0m, мора се поставити саобраћајни знак (I-1), којим се упозорава на 

опасну кривину. Максимални подужни нагиб бициклистичких површина износи 10 %, док су вредности 

попречних нагиба од 2.5 % (у правцу) до максимално 5.0% (у кривинама).   

За планирану бициклистичко-пешачку стазу до цркве-пећине Кађенице, предвиђена је двослојна 

коловозна конструкција од дробљеног каменог материјала (одговарајућих гранулација) без оивичења и 

уграђивања асфалтних или слојева од бетонских монтажних елемената, у циљу уклапања коловозне 

конструкције у природни амбијент. При уграђивању не вршити ископе ни збијање машинама са вибрацијом, 

јер се траса планиране бициклистичко пешачке стазе поклапа са трасом водовода „Рзав“.  

Ширина бицклистичко-пешачке стаза износи 4,5 (2 x 2,25) метара. Коришћење трасе укинуте 

железничке пруге узаног колосека за планирану бициклистичко-пешачку стазу подразумева изградњу 

предметне стазе дуж бившег железничког моста. Стаза ће бити изграђена од ребрастог лима, ширине 4,0 

метара (ширина бициклистичке стазе износи 2,0 метара, пешачке 1,5 метара, а разделне траке 0,5 матара. На 

стази је планирана и заштитна обострана ограда израђена од челичних цеви 20 x 20mm, висине 1100mm.  

Ограда истих димензија је планирана и за уградњу на постојећем бетонском мосту (који је такође 

предвиђен за бициклистичко-пешачки саобраћај). 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  14/2019   63 
 

Саобраћајна сигнализација 

Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин (Саобраћајна 

сигнализација и опрема-Приручник за пројектовање путева у Републици Србији-ЈП Путеви Србије). Знаци 

се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти. 

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно одржава. 

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што се доказује 

атестима. 
 

Тротоари 

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За улице не могу бити мање ширине од 

1,5 м. Постављају се са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12cm у односу на 

коловозну површину. 

На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, жардињере, 

запреке према коловозу и сл), уз очување минималног профила од 0,9 м. Могуће је постављање и других 

покретних или непокретних предмета са минималним слободним профилом од 1,8 м. 

Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2,5 м. или више. 

На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и техничким 

нормативима уз поштовање услова о очувању минималног слободног профила. 

На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне ширине 1,8 м, 

дужине мин. 0,45 м. и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно обележена. 

 

Паркирање 

Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама и означеним 

хоризонталним вертикалним сигналним знацима. Обрада површина може бити као и на коловозу или са 

посебном обрадом. 

Једно паркинг место за управно паркирање је димензија 2,5х5,0m а саобраћајница је ширине коловоза 

минимално 5,5m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг место је димензија 2,0х6,0m, а саораћајница 

ширине коловоза минимално 3,5m. На паркиралишту мора да се обезбеди и видно обележи најмање 1 

паркинг место за лица са инвалидитетом или 1 место на сваких 20 возила (5% од укупног броја паркинг 

места). Паркинг место за возило за лица са инвилидитетом је димензија 3,5х6,0m. 
 

Одбрамбени насип 

Одбрамбени насип спада у земљане насипе. Нагиби косина насипа износе 1 : 2. Предвиђено је да се 

насип гради од песковите глине, са збијањем у слојевима дебљине до д=30 центиметара.  

Материјал за израду насипа се обезбеђује из локалних позајмишта, односно материјалних ровова 

просечне дубине 1,7 метара. 

При изради одбрамбеног насипа посебна пажња се мора посветити начину уграђивања материјала, 

односно збијању. Збијањем се постиже већа специфична густина материјала у насипу и повећава 

водонепропусност. Како се у овом случају ради о глиновитим, односно кохезивном материјалима, средства 

за збијање морају бити самоходни ваљци са стопама за гњечење материјала, тзв. „јежеви“. Нагиб слојева у 

попречном смислу је оријентисан од средине ка ивицама насипа и износи минимално 4,0%. 

Како збијање кохезивних материјала у великој мери зависи од процента садржаја воде, мора се у 

току збијања обезбедити оптимална влажност материјала. У том циљу се на основу резултата Прокторовог 

опита, смањује, односно повећава садржај воде у материјалу који се уграђује. 

 

Клизишта 

Поред радова који су већ изведени (облагање обала необрађеним каменом), за трајну заштиту обале од 

ерозивног дејства воде и стабилизацију косина угрожених клизиштима, неопходна је израда степенастих 

потпорних зидова од габиона. Горња кота потпорних зидова мора бити изнад коте стогодишњих вода.  

Ову врсту радова је неопходно извести на основу прописане пројектне документације, засноване на 

хидролошким анализама и геолошким истраживањима.  

Мере стабилизације и санације клизишта су заснована на два општа принципа: 

1.  редуковањем активних сила које су узрок појаве клизишта; 

2.  повећавањем отпора кретању клизног тела.  

Редуковање узрока формирања клизишта се може остварити уклањањем одговарајућег дела клизног 

тела и дренирањем нестабилне косине. Повећавање отпора кретању клизног тела подразумева изградњу 

потпорних зидова, у овом случају гравитационих, који ће својом тежином позитивно деловати на 
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стабилизацију клизног тела. Такође, потпорни зидови од габиона ће спречити ерозивни утицај 

воде, који представља главни узрок формирања клизишта. 

Након успостављања уравнотеженог стања, косине је потребно заштитити инжењерско-биолошким 

мерама (вегетативна заштита). Учвршћивање тла озелењавањем (травом, поплетима...), спречава даљу 

ерозију, исушује тло и ствара услове за формирање вегетатвног покривача од самониклих биљних врста. 

 

3.4.5. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
 

o Водоснабдевање 

Водовод се мора трасирати тако: 

•    Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта; 

•    Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте; 

•    Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8m од врха цеви  до коте терена, односно тако да 

цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења 

•    Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због противпожарне заштите 

објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће због повољнијег 

хидрауличког рада система; 

•    Водоводне цеви се постављају у рову на слоју песка по 10цм испод и изнад спољне површине цеви; 

•    Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у свему према 

важећем правилнику о противпожарној заштити. Хидранти треба да буду надземни, видно обележени 

и постављени тако да увек буду приступачни; 

•    Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова, а ако негде и буде већи 

предвидети уградњу регулатора притиска; 

•    Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m; Минимално  дозвољено 

растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 

–    међусобно водовод и канализација   0,40m 

–    до електричних и телефонских каблова 0,50m 

•    Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при 

укрштању; 

•     Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз услове и 

сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да задовољавају све прописане 

стандарде и поседује атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих; 

•     Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви на обе стране. 

У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу загадити воду или 

угрозити стабилност цевовода; 

•     Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. 

Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или 

канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга; 

•     Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно 

комунално предузеће; 

•     Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане стандарде, 

техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на мах 2,0m од  регулационе линије; 

•     Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама и урђајима другог 

изворишта: бунари, хидрофори, пумпе итд; 

•     Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и 

здравља на раду. 

o Фекална канализација  

Канализација се мора трасирати тако: 

•    Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта; 

•    Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте; 

•    Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж осовине саобраћајнице, 

а водовод на супротној страни у односи на колекторе атмосферских вода; 

•   Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m. Минимална дубина треба да 

буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена оптерећења; 

•   Канализационе цеви се постављају у рову на слоју песка по 10cm испод и изнад спољне површине 

цеви; 
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•    Ревизиона окна морају се постављати на: 

–    местима споја два колектора (цевовода) 

–    ако се мења правац колектора (цевовода) који спроводи фекалну отпадну воду и на 

правцима на растојању највише 160Dпри промени пречника колектора (цевовода). 

•   Ревизиона окна се граде од готових бетонских или армирано-бетонских прстенова са конусним 

завршецима. Спојеви између прстенова се малтеришу цементним малтером са унутрашње стране. 

Продори цеви кроз зидове шахта морају се омалтерисати цементним малтером. У дну шахта се 

изводи кинета у бетону МБ20; 

•   Поклопци ревизионих шахтова са оквиром су од ливеног гвожђа или дуктилног лива, класе 

оптерећења сходно локацији, а постављају се на бетону МБ20 или бетонском прстену; 

•   Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити 

каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести  падом од 2 – 6 %, 

управно на улични канал, искључиво у правој линији, без хоризонталних и вертикалних прелома; 

•   У правцу тока не сме се ни код једне врсте цевовода за прикупљање и одвођење отпадних вода 

вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора; 

•    Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је  Ø150mm. 

•    Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној 

канализацији; 

•    У деловима насеља где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење 

фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода; 

•    У деловима насеља где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење 

атмосферске воде у колекторе фекалних вода; 

•    Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о 

техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију; 

•   При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, 

предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из 

домаћинстава; 

•    Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са 

садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти; 

•    Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и 

норматива из ове области. 

•   Постојеће постројење реконструисати да по капацитету и по ефикасности може да задовољи 

потрошњу за пројектни период; 

•    Квалитет воде који се испушта у реципијент мора да одговара Правилнику и не сме да буде 

квалитета нижег него у реципијенту; 

• Препоручује пречишћавање отпадних вода и њихову рециркулацију у облику техничке водеза 

објекте хотелског смештаја, здравствено-рехабилитационим и образовно-спортско-рекреативним 

центрима. 

 

Септичке јаме се граде као водонепропусни објекти за пречишћавање отпадних вода до изградње 

канализационе мреже. 

• Септичке јаме као водонепропусни објекти служе само за привремено одлагање отпадних вода јер се 

оне морају редовно празнити црпљењем њиховог садржаја и његовим одношењем на одговарајућу 

локацију (систем за пречишћавање отпадних материја); 

•     Септичке јаме поставити:мин. 3mод ограде комплекса; мин. 5m од објекта; мин. 10m од 

регулационе линије; и мин. 20m од бунара; 

•     Септичке јаме као водонепропусни објекти у којима се врши и  пречишћавање отпадних вода су 

прелазно решење за локалну санитацију на нивоу домаћинства или комплекса, до изградње 

канализационе мреже насеља.  

•     Ефлуентиз ових септичких јама можесе пуштати у подземље (упијајући бунари, подземна 

иригација) и у реципијенте који обезбеђују висок степен разблажења; 

• У њима се обавља процес анаеробног разлагања органских чврстих материја. Ове материје се 

распадају на дну танка стварајући гасове који се пењу на површину и са собом носе фину суспензију 

која једним делом поново пада на дно јаме а другим делом одлазииз јаме заједно са исталоженом 

каналском водом. За уклањање и овог материјала препоручују се септичке јаме са две па и три 

коморе; 
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• Дубина септичке јаме треба да буде у границама 1,25—2,0m. а однос ширине према 

дужини да се креће од 1:2 до 1:4. Најмања запремина септичке јаме износи 1.500 lit. За мање 

септичке јаме препоручујесе септичка јама са 2 коморе с тим да прва комора износи 2/3 укупне 

запремине. Вeће септичке јамесе могу градити са више комора (3—4), од којих прва захвата око ½  

укупне запремине.Минимална запремина прве коморе износи 2000 lit. 

 Септичке јаме треба да одговарају следећим условима: 

 1. Улив и излив, у септичкој јами ширине до 1,25m, могу се изграђивати са цевима или у виду 

вертикалних преграда. Код улива и излива са фазонским комадом у виду Т-рачве, доњи дeoрачвe треба да 

буде уроњен испод површине течности око 45cm а горњи део дa око 20cm надвисује горњу површину масне 

коре; 

 2. Кота дна уливне цеви не сме бити испод нивоа течности у јами нити више од 5cm изнад нивоа; 

 3. Брзина дотока испред јаме не сме битивећа од 1,0 m/sec; 

 4. За јаме ширине веће од 1,25m улив и излив може бити уређен са два или више фазонских комада у 

виду Т-рачви које морају бити одозго приступачне; 

 5. Септичке јаме које се налазе у близини објекта морају по правилу бити покривене док се оне које 

су удаљене од објекта могу изводити непокривене али обавезно ограђене; 

 6. Покривене септичке јаме треба да имају вентилацију за одвођење гасова који могу бити 

експлозивни. Код мањих јама покривање се можеобезбедити монтажним елементима (бетон, дрво...); 

 7. Пражњење јама, по правилу, треба да се врши сваких 6 месеци. При томе увек треба остављати 

мање количине садржине у циљу бржег сазревања новог наталоженог муља (маx. 20%). Материјал извађен 

из јаме мањих постројења одвози се цистернама а из већих се одвози на лагуне или поља за сушење муља; 

 8. Количина воде коју треба узети у обзир при одређивању капацитета септичких јама прорачунава 

се с обзиром на број становника или број и врсту санитарних уређаја односно изливних места. Минимална 

количина воде за поједине стамбене зграде треба да износи 150 lit/становнику на дан.    

 

o Атмосферска канализација 

 * Планирана мрежа атмосферске канализације се гради по сепарационом систему. Воде са површина 

са индивидуалном стамбеном изградњом и зелених површина које су у контакту са постојећим јаругама, 

каналима и в   Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене 

атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене 

површине у оквиру локације; 

 * За одвођење атмосферских вода са површина са стационарним саобраћајем (паркинг простори, 

бензинске станице, ауто-перионице, и др.) пре испуста у одводник атмосферске отпадне воде предвидети 

уређај за пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти); 

 * Пре испуста у реципијент одводника који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети 

изградњу посебног објекта за таложење; 

 * При проласку цевовода испод нерегулисаног дна водотока исти мора бити минимум 1,5m од дна са 

предвиђеном заштитом од ерозионог дејства воде и видно обележен ознакама ван речног тока; 

 * Приликом изградње цевовода атмосферске канализације важе иста правила као и код цевовода 

фекалне канализације. 

 

3.4.6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 Изградња електроенергетских објеката се може вршитиуз прибављену грађевинску дозволу и друге 

услове према Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18). Инвеститор је дужан да 8 дана пре почетка 

радова изврши пријаву почетка радова надлежном органу који је издао грађевинску дозволу и грађевинској 

инспекцији на чијој се територији граде објекти.  

  У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, инвеститор 

(извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави надлежном 

Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, које ће вршити надзор над 

извођењем радова. Потребно је обезбедити надзор све време од почетка до краја радова како би се 

обезбедила безбедност локације.  Земљани радови се обављају уз повећану опрезност и присуство стручног 

лица надлежне Електродистрибуције. 
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          Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних 

објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница који 

се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m. У 

близини трафостаница постоје енергетски каблови са резервама истих.      

        Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже 

као и других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима 

одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС–Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

       Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним 

електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10  ЕПС – Дирекције за 

дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV. 

       У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким 

и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго 

растиње. 

       Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног 

проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014): 

o за напонски ниво 1 – 35 kV: 

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 

- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра 

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар 

o за напонски ниво 35 kV, 15 метара 

o за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара 

o за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 метара  

 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – 

бетонског канала: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар 

o за напонски ниво 110 kV, 2 метра 

o за напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра 

 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара 

o за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара 

 

одотоцима се одводе директно у њих. Код осталих објеката: хотели, паркинг простори, главне 

саобраћајнице треба се придржавати следећег:  

 

•    Минимални пречник цевовода уличне атмосферске канализације је Ø300mm; 

•    Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника пре граничног 

ревизионог силаза; 

•         У случају градње испод или у близини далековода 110 - 400kV, потребна је сагласност ЈП 

Електромрежа Србије. Планирати изградњу објеката ван заштитног појаса далековода 110 - 

400kV, како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у 

заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође 

препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и 

инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 метара, што не искључује потребу за 

Елаборатом. 

•        У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају 

угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV(далеководи, трафостанице, кабловски 

водови) потребно је обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за израду 

пројектне документације и склапање уговора за измештање истих. 

• При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 

400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“). 

•        Све електродистрибутивне ТС и водови који не испуњавају услове заштитних удаљености у 

односу на објекте који су изграђени пре изградње ТС / водова, а у складу са важећим 
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Правилницима, морају се изместити или прописно обезбедити од утицаја на 

околину и постојеће изграђене и планиране објекте јавне намене. 

•        У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања 

извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то 

потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим пројектом, за чију је 

израду надлежна искључиво ОДС ЕПС Дистрибуција. Трошкове евентуалних измештања 

електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта 

конкретног објекта, инвеститор истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији са захтевом за уговарање 

израде инвестиционо – техничке документације измештања, као и радова на измештању 

предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати 

се закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно 

измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава 

све имовинско – правне односе настале због потребе измештања.  

•  

• Електроенергетски објекти напонског нивоа 110 – 400 кV 

•  

•        Код изградње високонапонских електроенергетских објеката – Т.С. 110/ХkV, обезбедити 

расположив простор од минимално 60 ари, са приступном саобраћајницом. 

•  

• Свака градња испод или у близини ДВ 110 – 400 кV је условљена: 

• - Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014); 

• - Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010  

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014 и 83/18); 

• -Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92); 

• - Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 

изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74); 

• - Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног 

напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95); 

• - Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим 

правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућим 

зрачењима ("Сл. гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", 

бр.104/2009); 

• - SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 

електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

•  - SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења – заштита од опасности;  

• - SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења – заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

• - SRPS N.C0.104 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења – увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења ("Сл. лист 

СФРЈ", бр.49/83). 

•  

Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса ДВ 400кV који износи 30m, односно ДВ 110кV 

који износи 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника. 

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити 

рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 

110kV, односно 7м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400kV. 

У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим 

растом може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, 

односно 7m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400kV, као и случају пада дрвета. 

      Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз 

воде приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110kV, односно на мање од 7m 

од проводника далековода напонског нивоа 400kV. 
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      Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести 

подземно у случају укрштања са далеководом.  

      Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у 

близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен 

испод далековода се не сме насипати. 

      Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 

морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

      У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним 

постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потребе 

интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити тренутно 

сагледано. 

     За постојеће и планиране високонапонске и средњенапонске надземне водове мора се обезбедити 

заштитни коридор који за водове 400kV износи 80m, 110kV износи 50m, за водове 35kV износи 16m, а за 

водове 10kV износи 12m.  

 

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 – 35 кV 

       Надземни водови напона 35kV и виших напонских нивоа морају бити заштићени од атмосферских 

пражњења према  „Правилнику о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења“  („Сл. 

лист СФРЈ“ бр.11/96“). 

      У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне мреже 10kV морају бити удаљени минимално: 

− 10 м......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање 20˚ за 

регионални пут и без ограничења за локалне путеве. 

− 20 м......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 

− 40 м......за ауто пут, изузетно 10 м, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 

       За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Алч или СКС). 

       Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, регионални и 

локални пут. 

        У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења надземне НН 

мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно на удаљености од 0,3 до 

0,5m, на тротоару или у зеленом појасу. 

       Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то: 

– водова средњег напона 10kV и НН водова уз услов да сигурносна висина између обе врсте водова 

износи мин 1m; 

– мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни вод је дозвољен ако је 

НН вод изведен са СКС, односно ако се за НН вод не користи голо Ал/ч уже и ако се НН вод на 

заједничким стубовима и поставља изнад телекомуникационог изолованог вода на мин растојању 

0,5m. 

       Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, НН вод изграђен са Ал/ч 

проводником се мора градити на минималној удаљености 10m, а за НН вод са кабловским снопом СКС-ом, 

дозвољено је растојање од 1m. 

       Сигурносна висина од највишег водостаја при коме је могућа пловидба износи, по правилу, 15m. 

Хоризонтална удаљеност било ког дела стуба износи најмање: 

− 10 м ... од обале; 

−  6 м ... од стопе насипа. 

       Изолација вода мора бити механички и електрично појачана. 

Дозвољено напрезање (нормално и изузетно) проводника и заштитне ужади смањити на 75% од прописане 

вредности. 

       У распону укрштања није дозвољено настављање проводика и заштитне ужади. 

Угао укрштања са водотоком не сме бити мањи од 30˚ 

        При вођењу паралелно са пловним рекама и каналима по потезима од 5km, удаљеност од обале, 

односно од насипа не сме бити мања од 50m. 

       Сигурносна удаљеност вода од мостне конструкције износи: 

− 5 м ... од приступачних делова моста; 

− 3 м ... од неприступачних делова моста. 

        На мосту се мора уградити заштитна ограда која ће онемогућити додир са деловима под напоном. 

       Код изградње надземних водова СН и НН морају се поштовати прописи дефинисани: 
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− „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 

400 kV“ (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр.18/92) и 

− „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ („Сл. лист СФРЈ“ бр.6/92). 

         Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 („Сл. лист СФРЈ“ 68/86), прописи о заштити 

телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС 

Н.ЦО.101 („Сл. лист СФРЈ“ бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“ 

бр.36/09). 

         Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту објекта. 

        За све објекте морају се прибавити услови заштите природе, услови водопривреде и за не угрожавање 

осталих корисника простора. 

          Планиране Т.С. напонског нивоа 10/0.4 kV градиће се као монтажно - бетонске (МБТС) или зидане 

(ЗТС), а у периферним подручјима као стубне - бетонске (СБТС). 

Потребни простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи: за МБТС снаге до 630kVА, 2х630 kVА и 

2х1000kVА: мин 10х10m; за СБТС снаге до 400kVА: мин 5х5m. 

При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр.ТП1а, ТП1б, ТП1в. 

         Полагање једножилних енергетских каблова (XHE 49-A и сл.) вршити у троугластом снопу. Сноп се 

формира провлачењем каблова кроз одговарајућу матрицу, при одмотавању са три калема. Дозвољено је 

појединачно провлачење једножилног кабла кроз цев од неферомагнетног материјала, под условом да цев 

није дужа од 20m. Кроз челичну цев дозвољено је провлачење снопа који чине једножилни каблови све три 

фазе. За причвршћивање једножилних каблова могу да се користе само обујмице од неферомагнетног 

материјала. На оба краја кабловског вода треба галвански да се повежу метални плаштови или електричне 

заштите сва три једножилна кабла и да се уземљи овај спој. 

        Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна 

кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07m при 

паралелном вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не 

додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на 

међусобном размаку од 1m.   

         Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других 

врста инсталација и објеката који износе: 

 0,4 м … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката; 

 0,5 м ... од телекомуникацијских каблова; 

 0,6 м ... од спољне ивице канала за топловод; 

 0,8 м ... од гасовода у насељу; 

 1,2 м ... од гасовода ван насеља. 

          При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, односно 

бетонску или пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално избушени отвор дужи за 1m од 

спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши 

механичким путем а темељне јаме за бушење се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. 

Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 

1,5m а од дна канала најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела 

трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви 

поставити одговарајуће ознаке.  

       Ако се у заштитне цеви (кабловску канализацију) полажу каблови различитих напонских нивоа, 

каблови нижих напона се полажу у виши ниво канализације. Препоручује се да се постављање заштитних 

цеви врши у највише два нивоа, осим на излазу из ТС 110/XkV. 

       Ако се користе заштитне цеви већих дужина преко 10m, због отежаног хлађења мора се дозвољено 

струјно оптерећење кориговати корекционим фактором који износи: 

 

– Kc=0,8.. ако се у цеви налази вишежилни каблтипа XP00-ASJ, PP00-ASJNPO-13-AS и други; 

– Kc=0,5.. ако се у цеви налазe три једножилна кабла типа XHE-49/A и сл. 

 

        Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 
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 мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3 м. код приближавања; 

 мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања. 

         Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m. са обе 

стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити 

мањи од 0,3m. 

         Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код укршања са 

гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже 

се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном 

одстојању од најмање 0,4m.  

        Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал итд.) изводи се полагањем преко мостова. 

Изузетно укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно или испод дна водотока. 

Полагање енергетског кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина најмања и где не постоји 

могућност већег одрона земље или насипања муља. Каблови за ово полагање морају да буду појачани 

арматуром од челичних жица, нпр. кабал типа ХНЕ 49/84-А. 

        Полагање енергетског кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на дубини најмање од 

1,5m испод дна водотока. 

         За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном        изолацијом и 

полимерним плаштом (ХР00-АS, XHE 49-A итд.) 

         Препоручује се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима или цевима. Ови 

канали (цеви) не смеју да служе за одвод атмосферске воде, а мора да буде омогућено природно хлађење 

каблова. Код већег моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди посебан тунел са конзолама 

или испустима за ношење каблова. Дозвољено је и слободно полагање по конструкцији моста ако су 

енергетски каблови неприступачни нестручним лицима и ако су заштићени од директног сунчевог зрачења. 

         Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојница на мосту. Препоручује се да 

кабловске спојнице буду удаљене најмање 10м од крајева моста. Ако је постављање спојнице на мосту 

изнуђено решење, спојницу треба монтирати на носећи стуб или на неко друго стабилно место. 

         Треба избегавати полагање каблова преко дрвених мостова. У супротном кабловски вод се полаже 

кроз пластичну или металну цев. 

         На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на обалне ослонце моста, као и 

на прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу резерву кабла. 

         Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 160mm до 0,5m 

шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања канала. Вертикални размак 

између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и 

упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба 

да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

        Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према условима надлежне 

електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741. 

 

Обновљиви извори ел. Енергије 

 

За изградњу система производње електричне енергије из обновљивих извора енергије за укључивање 

у електроенергетски систем прописује се обавезна израда ПДР. 

Овим планом се дају опште смернице за дању планску разраду за перспективне системе коришћења 

ОИЕ, а то су  мале хидроелектране, соларна енергија и енергија из биомае, односно биогаса. 

Мале хидроелектране су један од алтернативних извора енергије, снаге од 100KW до 10000KW (10 MW), 

које омогућавају производњу електричне енергије капацитета који се дистрибуира у електроенергетски 

систем. За изградњу малих хидроелектрана се прибавља претходна енергетска сагласност надлежног 

Министарства, а дозволу за изградњу издаје надлежни општински орган. 

        Објекти, постројења малих хидроелектрана, као и припадајући електроенергетски водови, се граде, 

користе и одржавају у складу са законима и прописима из области енергетике, водопривреде, заштите 

животне средине, планирања, изградње и инвестирања и не смеју својим радом угрожавати становништво, 

имовину и животну средину. Мале хидроелектране морају задовољавати техничке нормативе, критеријуме 

и стандарде у погледу производње електричне енергије.  

Мале хидроелектране морају се планирати, пројектовати и градити тако да: 

- омогућавајувраћањеводеистогквалитетапосле њеног искоришћења за производњу електричне 

енергије; 
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 - не умањујузагарантован минимални одрживи проток (биолошки, еколошки и др.) у 

складу са водопривредним условима; 

 - не ометају коришћење вода за водоснабдевање, као и за друге намене и објекте у складу са 

законом; 

 - неумањујестепензаштитеинеотежаваспровођењемеразаштитеод штетногдејствавода; 

 - не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус вода и стање 

животне средине. 

       Истовремено, неопходно је да се приликом пројектовања малих хидроелектрана води рачуна о њиховом 

предеоном, уклапању, с обзиром да се ради о објектима који сепо правилу,али не и обавезно, граде ван 

грађевинских подручја. 
 

Посебни услови за изградњу МХЕ 

  - Командни центар и пратеће објекте брана и хидроелектрана треба комунално опремити. Пројектом 

треба решити снабдевање водом за пиће, техничком водом и противпожарном резервом. Треба пројектовати 

мере заштите водотока од загађења и то: канализацију за санитарне отпадне воде, канализацију за 

прихватање нафте и њених деривата у случајевима екцесних загађења и уређај за пречишћавање отпадних 

вода; 

 - За земљиште на којем се изводе објекти МХЕ морају бити решени имовинско-правни односи; 

 - Није дозвољено вршити пренамену земљишта приобалног појаса нити планирање никаквог другог 

садржаја на обалском делу МХЕ; 

 - За приступ микролокацијама радилишта у што већој мери користити постојећу путну мрежу, а након 

завршетка радова евентуална оштећења санирати; 

 - Није дозвољено засипање бетоном површина мимо пројектом предвиђених 

 - Приликом извођења радова не сме се вршити значајнија промена морфологије терена ван локације 

објеката; 

 - Ради заштите водотокова и очувања природног предела, дужине деривације свести на неопходан 

минимум и уклопити их у природни предео са што мање нарушавања постојећег стања, односно враћање у 

првобитно стање након извођења радова; 

 - При изградњи бране ради успостављања водне акумулације обавезна је изградња рибље стазе, у 

складу са одредбама Правилником о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају 

несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња  (''Службени гласник РС'', бр. 72/10); 

– Изградња  МХЕ није дозвољена на Бањском потоку. 

           За постројења за производњу енергије из хидропотенцијала снаге преко 2MW може се 

захтевати процена утицаја на животну средину и обавезно је подношење захтева за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину. Одлуку доноси надлежни орган издавањем решења о потреби израде 

студије о процени утицаја која зависи од локације, документације и слично.  

          За постројења за производњу енергије из хидропотенцијала без обзира на капацитет, подноси се 

захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја ако се реализују у заштићеном природном 

добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручјима посебне намене. 

Соларна електрана се састоји од низа фотоелектричних панела (модула) чија је основна сврха 

конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. Електрична енергија ниско напонског реда, 

добијена из повезаних модула, се преноси кабловима до инветорских тачака (станица) где се врши подизање 

напона и прилагођавање техничким условима како би се соларна електрана прикључила на 

електроенергетску мрежу. Модули се постављају на металну подконструкцију која их носи, док се каблови 

воде испод и/или изнад земље, што се ближе рашава пројектном документацијом, у складу са техничким 

прописима.  

Модули  се постављају под углом 300. Висина монтажно-демонтажне конструкције панела/рама на 

којој се монтирају модули је између 1,80m  и 4 и зависи од броја иначина постављања појединачних модула. 

Минимална удаљеност доње ивице панела/рама од тла износи од 0,50 m до 1,00 m. 

За потребе монтаже и каснијег одржавања, дуж редова панела и обода соларне електране се 

обезбеђују размаци (2,5-4,5 m) довољни за колски пролаз возила за одржавање. Енергетска опрема и 

кабловска инсталација се поставља у складу са условима испоручиоца опреме и техничким прописима.  

Соларна електрана је по правилу ограђена и видно обележена забраном приступа неовлашћеним 

лицима.Дозвољено је ограђивање транспарентном оградом, са или без парапета, висине од 1,4 m до 2,2 m са 

стубовима за ојачање на потребном размаку. Ограду је могуће озеленити садњом зимзелених пузавица. 

Услови за изградњу Панели са фотоелектричним модулима се постављају на металним шиповима, у 

паралелним редовима. Контејнери са трансформаторима постављају се на бетонска постоља, уз обавезу 

обезбеђења локације опремом и инсталацијама за могуће акциденте, првенствено за санитарно безбедно 
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прикупљање ТС уља у случају хавариског изливања. Технички елементи постројења 

соларне електране који се односе на: осветљење постројења, посебних објеката и прилазног пута, систем 

надзора и узбуњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, заштиту од атмосферског 

пражњења, систем управљања и надзора решаваће се кроз пројектну документацију, а у складу са 

техничким правилима, интерним стандардима и прописима испоручиоца опреме. 

У комплексубиогасног постројења неопходно је обезбедити одговарајуће функционално-технолошке 

и хигијенско-техничке услове за рад и боравак запослених, у складу са важећим стандардима и прописима: 

применом савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и функционалном организацијом 

простора и објеката (производних,складишних, енергетских, управних, техничких, пратећих,...), увођењем 

свих потребних инсталацијауз прописане мере заштите. 

На основу технолошког процеса биогасног постројења, одређује се оријентациона величина парцеле, 

као и њена функционална огранизација. Планом детаљне регулације Нацртом утврдити потребне величине 

парцела, услова грађења и уређења. 

Могући пратећи објекти и инсталације неопходни за адекватно функционисање планираног 

технолошког процеса су: развод цевовода,цевовод топле воде,развод гаса, унутар грађевинске парцеле, 

бунари,развод технолошке воде,канализација,осветљење,инфраструктурни прикључци. 

          На графичком прилогу бр.8. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“,приказани су 

потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском подручју. 

 
3.4.7. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Правила грађења 
 

• Дубина полагања каблова не сме бити мања од 1 метра. 

• Удаљеност планираних објеката одтелекомуникационих објеката мора бити мин. 1,5m. 

• Услучајудасеземљанирадовиизводенадубинивећојод 

0,4mизнадподземнихтелекомуникационихинсталацијаинсталацијеморајусезаштитиодговарајућимпо

луцевима 

• Кодприближавањаилипаралелногвођењаелектроенергетскогкаблаод 1kV до 

10kVителекомуникационихинсталацијаморасеиспоштоватиминималнорастојањеод 

0,5m.Наместимаукрштањаелектроенергетскикаблморабитиположенисподтелекомуникационихинста

лација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.  

• Кодприближавањаилипаралелногвођењаподземнихтелекомуникационихинсталацијаиводоводаморас

еосигуратиминималниразмакод 0,5m. 

Наместимаукрштањаводоводнацевморабитиположенаисподтелекомуникационихинсталација уз 

поштовање минималног растојања од 0,5m. 

• Кодприближавањаилипаралелногвођењаподземнихтелекомуникационихинсталацијаифекалнеканали

зацијеморасеосигуратиминималниразмакод 0,5m. 

Наместимаукрштањаканализационацевморабитиположенаисподтелекомуникационихинсталацијапр

ичемукаблтребадабудемеханичкизаштићен. Дужиназаштитнецевитребадабуде 

1,5mсасвакестранеместаукрштања, арастојањетребадабуденајмање 0,3m. 

• Кодприближавањаилипаралелногвођењаподземнихтелекомуникационихинсталацијаигасоводаморас

еосигуратиминималниразмакод 0,5m. 

Наместимаукрштањагасоводморабитиположенисподтелекомуникационихинсталација уз поштовање 

минималног растојања од 0,5m. 

• Кодприближавањаилипаралелногвођењаподземнихтелекомуникационихинсталацијаи вреловода 

мора сеосигуратиминималнирастојањеод 0,5m. 

Наместуукрштањавреловодморабитиположенисподтелекомуникационихинсталација уз поштовање 

минималног растојања од 0,5m. 

• Угаоукрштањанаведенихинсталацијаителекомуникациониинсталацијатребадабудепоправилу 90°, 

аниукомслучајуугаонеможебитимањиод 45°. 

• Наместимаукрштањапостојећихтелекомуникационихинсталацијасапројектованимсаобраћајницама 

(коловозом, тротоаром, паркингом, ...), 

инвеститорједужандапаралелносапостојећимподземнимтелекомуникационимкабловимапоставизашт

итнеPVCцевипречника 110mm, дужинеширинасаобраћајнице +1,5mсаобестране. Крајеве цеви треба 

одговарајуће затворити. 
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• На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина 

телекомуникационим објектима растојање мора бити мин. 1,0m. 

• Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба да буде по 

правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.  

• Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских кота терена 

(нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након изведених радова. Поред 

наведеног, не сме се мењати састав горњег строја тла изнад телекомуникационих инсталација 

(асфалтирање, бетонирање, поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална 

растојања. 

• Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба извршити 

пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 

предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, 

техничке исправности постојећих телекомуникационих објеката и каблова; 

• Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката и каблова 

вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 

мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.). 

 

3.4. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 

3.5.1. СТАНОВАЊА 
 

Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију, али и све друге делатности 

које су са становањем компатибилне и које се природно у становању налазе. То су дечије установе, школе, 

здравствене установе, продавнице, мањи локали за различиту занатску производњу, предузећа чија 

делатност није опасна по суседство, услуге, канцеларијско пословање и сл. Поред тога, у зонама становања 

се природно налазе и саобраћајне површине, улице, скверови и сл. као и комунална инфраструктуре и 

зеленило. Као површине намењене становању дефинисане су површине у којима преовлађују стамбене 

површине у односу на друге компатибилне намене. Однос становања и компатибилнх намена дефинисан је 

у правилима грађења. 

 

o СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА  -  ПОРОДИЧНО 
 

Основнанаменаповршина: породичностановање. 

– Као претежна наменадозвољавасеу просторним целинама3 

– може бити компатибилна намена у просторним целинама 2 

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне величине 400 

m2 са највише 3 стана у објекту. 

Компатибилненамене: услуге (трговинанамало, угоститељство), туризампансионскогтипа, 

спортирекреација, зеленило. 

Каокомпатибилнанаменамогуседозволитимањипроизводнипогоникојинеугрожавајуживотнусре

дину. Односпратећихнаменауодносунапретежнуможебитимаксимално 30% нанивоунамене. 

Компатибилнанаменаможебитиуоквируосновногобјекта, 

засебанобјекатнапарцелиилинапосебнојпарцелиуоквирупретежненамене. 

Уколикојенапосебнојпарцеливажеправилазакомпатибилнунамену. 

Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају 

изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајној површини, 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 15,0m и минималне површине 400m 2 , 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела 

мора имати минималну: 

    Величина грађевинске парцеле   

 за објекте у прекинутом низу  мин 400 m2 

 за слободно стојеће објекте   мин 500 m2 

 Ширина фронта парцеле   

 за објекте у прекинутом низу  мин 11 m 

 за слободно стојеће објекте   мин 15 m 
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Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више 

објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.  

– На грађевинској парцели дозвољена је изградња  помоћних објеката који су у функцији коришћења 

главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених 

урбанистичких параметара за парцелу.  

– У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских башти 

и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Индекс заузетости парцеле:  

  максимални индекс заузетости на парцели је  40% 

Спратност објекта: 

–  максимална спратност је П+1+Пк, 

Слободне и зелене површине: 

– минимални проценат слободних  површина на парцели је 45% . 

– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова подземних објеката) износи 30% 

– обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели, 

посебно вредних стабала и група стабала; 

– на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без 

спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.  

Положај објекта на парцели: 

− објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу и у прекинутом низу. Дозвољени су и 

подтипови као што су двојни објекти, атријумски и полуатрујумски објекти. 

Грађевинска линија:  

– Положај грађевинске линије новог објекта се дефинише су у односу на суседне објекте, однодно у 

односу на преовлађујућу грађевинску линију блока. 

– Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као минимално 

удаљење у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута, примењује се правило за 

удаљење од бочне границе парцеле за све суседне парцеле. 

– дефинисано на графичком прилогу Нивелационо регулациони план бр. 3.1-3.3 . 

Кота приземља: 

– кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од 

регулационе. 

– Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 

0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта. 

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је 2,5 m са отворима стамбених 

просторија, сваке оријентације. 

– Минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је 1.5 m, уз услов да бочне 

фасаде могу бити само са отворима помоћних просторија са минималним парапетом 1.6m. 

– Минимално растојање објекта у низу од бочних граница парцеле је 0 m у овом случају бочне фасаде 

су без отвора 

– растојање наспрамних објеката, када су на наспрамним странама отвори стамбених просторија је 

минимално 0,75 висине објекта. 

– Санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцле према пројекту без посебних 

услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 

– Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према 

правилима за стамбене објекте.  

Међусобно одстојање објеката на парцели: 

 Други објекат на парцели се може поставити на удаљењу од 0 m од основног објеката или на 

пропсаном растојању у наредном ставу. 

 Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката је 4.0 m, а растојање од помоћних 

објеката је минимум 2.5 m. 

Архитектонско обликовање: 

– Последња етажа се може извести као поткровље. Дозвољава се изградња вишеводног крова.  

– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60 m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 

покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. 
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– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут 

одговарајућим слојевима и озелењен  у случају изградње објекта спратности мање од максималне 

планиране, односно без поткровља. 

Паркирање: 

– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 

према нормативима дефинисаним у поглављу 2.1.1.3. Правила уређења за саобраћајне површине. 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m.  

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, 

– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле 

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије 

– до реализације топловодне/гасоводне мреже дозвољава се индивидуални начин грејања.  

– за целини 2 и 3 до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације 

отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (непропусних септичких 

јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: 

– сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру 

дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према 

јавној површини задовољава услов дефинисан правилима  

– постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом заузетости, 

прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено текуће одржавање, санација, 

адаптација, као и побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса/топловода, 

побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега 

важе правила као и за сваку нову изградњу. 

– Постојећи објекти који не припадају планираној (или компатибилној) претежној намени се 

задржавају до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена њихова доградња, а дозвољени 

су радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији. Реконструкција 

и адаптација су дозвољени само у функцији прилагођавања планираној намени. 

– На постојећем објекту који се својим делом налази на постојећој или планираној грађевинској 

парцели за површине јавне намене, осим текућег одржавања нису дозвољене никакве друге 

интервенције. Такав објекат се, код реализације планских решења, уклања (у целини или делом). 

– Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре из овог 

плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама зоне градње, може се: 

а)   доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према условима прописаним овим 

планом до испуњења прописаних параметара; 

б)   доградити у постојећем габариту за једну етажу. Не дозвољава се изградња надзитка 

кровне етаже. Поткровни, однодно тавански простор може бити користан у деловима са 

висином већом од 1,6 m.  Максимални угао кровних равни је 35°. На објектима који се 

налазе на међи дозвољен је кров са падом кровне равни ка међи, али се вода са крова  не 

може усмеравати на суседну парцелу.  

– Дозвољава се изградња кровова код објеката са равним кровом. 

 

Инжењерскогеолошки услови: 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и 

Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

 

Спровођење плана за намену становање: 

– Директно спровођење  
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o ПОВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ - ВИКЕНД КУЋЕ 

 

На површини од око 2,07ha, планирана је изградња кућа за одмор. 

Зона кућа за одмор заузима 3,05% пламског обухвата и налази се у свим Целинама. 

Низак индекс заузетости треба да обезбеди максимално очување природног окружења, а 

традиционалном архитектуром тежити стварању посебног и пријатног амбијента. 

Основна намена: викенд становање 

 

Пратеће намене: услуге, угоститељство, туризам, трговина – ове намене се могу градити само као 

основне намене на парцели. Заступљеност пратеће намене у односу на основну намену на нивоу зоне је 

30%. Општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

Тип изградње: 

Слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле 

Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају 

изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајној површини, 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 8m и минималне површине 200 m 2 , 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела 

мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 10m и минималну 

површину 400 m 2 

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више објеката у оквиру 

дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.  

– На грађевинској парцели дозвољена је изградња  помоћних објеката који су у функцији коришћења 

главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених 

урбанистичких параметара за парцелу.  

– У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских башти 

и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Индекс заузетости парцеле:  

 Постојећа грађевинска парцела максимум  25% 

 Новопланирана грађевинска парцела  максимум  30% 

Спратност објекта: 

–  максимална спратност је П+Пк. 

Слободне и зелене површине: 

  Постојећа грађевинска парцела 

– Слободне зелене површине  минимум  60% 

– Проценат застртих површина  максимум  15% 

 

– Новопланирана грађевинска парцела : 

–  Проценат застртих површина  максимум 10% 

–  Слободне зелене површине  минимум 60% 

–  Обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели, 

посебно вредних стабала и група стабала; 

–  На стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без 

спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.  

Положај објекта на парцели: 

 Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом и 

растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле; 

 Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи. 

Грађевинска линија:  

– Положај грађевинске линије новог објекта се дефинише су у односу на суседне објекте, однодно у 

односу на преовлађујућу грађевинску линију блока. 

– Дефинисано на графичком прилогу Нивелационо регулациони план бр. 3.1-3.3  

Кота приземља: 

– Кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија повучена од 

регулационе. 
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Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од задње ивице парцеле1/3 висине објекта 

– Минимално растојање објекта од бочних ивица парцеле 4 m. 

– Санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцле према пројекту без посебних 

услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 

– Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према 

правилима за стамбене објекте.  

Паркирање: 

– Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру 

парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 2.1.1.3. Правила уређења за саобраћајне 

површине. 

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије 

– до реализације топловодне/гасоводне мреже дозвољава се индивидуални начин грејања.  

– за целини 2 и 3 до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације 

отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (непропусних 

септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: 

– сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру 

дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта 

према јавној површини задовољава услов дефинисан правилима; 

– постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом заузетости, 

прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено текуће одржавање, санација, 

адаптација, као и побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса/топловода, 

побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за 

њега важе правила као и за сваку нову изградњу; 

– Постојећи објекти који не припадају планираној (или компатибилној) претежној намени се 

задржавају до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена њихова доградња, а 

дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији. 

Реконструкција и адаптација су дозвољени само у функцији прилагођавања планираној намени; 

– На постојећем објекту који се својим делом налази на постојећој или планираној грађевинској 

парцели за површине јавне намене, осим текућег одржавања нису дозвољене никакве друге 

интервенције. Такав објекат се, код реализације планских решења, уклања (у целини или делом). 

– Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре из овог 

плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама зоне градње, може се: 

а) доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према условима прописаним овим планом 

до испуњења прописаних параметара; 

б) доградити у постојећем габариту за једну етажу. Не дозвољава се изградња надзитка кровне 

етаже. Поткровни, однодно тавански простор може бити користан у деловима са висином 

већом од 1,6 m.  Максимални угао кровних равни је 35°. На објектима који се налазе на међи 

дозвољен је кров са падом кровне равни ка међи, али се вода са крова  не може усмеравати на 

суседну парцелу.  

– Дозвољава се изградња кровова код објеката са равним кровом. 

Условизауређење: 

Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни амбијент. Сечу дрва, 

крчење и уређење терена свести на минималну меру. 

Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.  

Објекате и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се уклопе у 

природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери за завршну обраду (дрво, 

камен, опека). 

Остали услови: 

Испадинаделовимаобјекта. 

Наделовимановопланиранихобјекатаоријетисанимпремарегулационојлинијимогусеградитииспади 

(еркери, терасе, доксати, улазненастрешницебезстубова) којипрелазеграђевинску линијуалитакода 

површина испада не буде већа од 50% површине фасаде. 
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Грађевинскиелементиисподкоте терена - подрумскеетаже - могупрећи 

грађевинскулинију (рачунајућиодосновоггабаритаобјектадохоризонталнепројекцијеиспада), ито: 

– стопетемељаиподрумскизидови - 0,15mдодубинеод 2,6mисподповршине терена, аисподтедубине - 

0,5m; 

– шахтовиподрумскихпросторија. 

Стопетемељанемогупрелазитиграницусуседнепарцеле. 

Испадипремасуседнимбочнимпарцеламадозвољенисуискључивоакосезадовољиусловдминималнораст

ојањеодиспададограницепарцелеизноси 2,5 m, 

ауслучајудајеобјекатпостављеннаграђевинскојлинијиудаљеној 2.0 

mодграницесуседнепарцелеиспадинаобјектиманисудозвољени.  

Испадипремаунутрашњемдвориштумогусеградитиузусловдасеобезбедиминималномрастојањуобјекта

досуседненаспрамнепарцеле. 

Постављањеограде 

Грађевинскепарцелемогусеограђиватизиданомоградомдовисинеод 0,9m (рачунајућиодкотетротоара) 

илитранспарентномоградомдовисинеод 1,4m. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,2m а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m. 

Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности раскрснице. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се поставља према 

катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  

Вратаикапијенауличнојоградинемогусеотваративанрегулационелиније. 

Обликовање 

Тежитиуједначенимархитектонским обликовању, са акцентом на традиционалну архитектуру овог 

краја.  

Равникрововисенепрепоручују. 

Обавезна је изградња кровова на две или више вода са нигибом од 35 - 60%. 

Кровнебаџесемогуформиратикаопокривачистуреног (вишег) делафасадногплатна (осветљење, 

излазинатерасеилилођеисл.) самаксималномвисиномдо 2,4 mмереноодкотеподадопреломнелинијебаџе. 

Деофасадеподбаџаманеможебитвећиод 10% површинефасаде. 

Висинанадзиткапоткровнеетажеизносинајвише 1,6 

mрачунајућиодкотеподапоткровнеетажедотачкепреломакровнекосине, одређујесепремаконкретномслучају, 

анеможебитивишаод 4.5m. Користанпросторпокровљасерачунаса 75% површине. 

Деловипоткровљакојиимајувисинувећуод 4.2 

mмогуиматидванивоапоткровљауоквируистестамбенеилипословнецелине. 

Површинадругогнивоасерачунакаоиповршинапрвог. Површинагорњегнивоанеможедабудевећаод 50% 

површинедоњегнивоа. 

 

Инжењерскогеолошки услови: 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и 

Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

 

Спровођење плана за намену становање: 

– директно спровођење  

 

3.5.2. ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ-ХОТЕЛИ 

 

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелског типа стационарне намене. 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторнojЦЕЛИНИ1 

– може бити компатибилна намена у свим другим целинама, где је могуће обезбедити услове 

прописане овим планом 

Компатибилне намене: услуге у функцији туризма (угоститељство), спорт и рекреација. Однос пратећих 

намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели се може 
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наћи и само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за 

компатибилну намену. 

Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају 

изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајној површини 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 40,0 m и минималне површине 0,5ha (5000 m 2). 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела 

мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 60.0 m и минималну 

површину 1,0 ha (10000 m2), 

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један основни (главни објекат са 

рецепцијом) хотелски објекат.  

− Поред класичне организације са једним објектом хотела са смештајним капацитетима, може се 

комплекс организовати и по принципу једног главног објекта са рецепцијом, рестораном гаражом... 

и више мањих типских објеката (смештајне јединице апартманског типа по правилу приземне). Цео 

комплекс се гради као јединствена урбанистичка целина и може бити на више парцела. 

− Могућа је изградња других објеката у функцији допуне стационарног смештаја, то су објекти за 

спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за 

парцелу.  

− У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, 

зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара 

Индекс заузетости парцеле:  

  максимални индекс заузетости на парцели је  30% 

Спратност објекта: 

– максимална спратност је П+3. 

– уколико се комплекс организује са централним објектом, тада је тај објекат максималне спратности 

П+3, а остали објекти су максимално П+Пк. 

Слободне и зелене површине: 

– минимални проценат слободних  површина на парцели је 40% . 

– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова подземних објеката) износи 30% 

– обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели, 

посебно вредних стабала и група стабала; 

– на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без 

спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.  

– обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на 

свака 2 паркинг места; 

– све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине 

(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).  

Положај објекта на парцели: 

−   објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу Нивелационо регулациони 

план бр. 3.1-3.3 . 

Кота приземља: 

– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша 

од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања 

– Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте 

те саобраћајнице 

Одстојање од бочне границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 10 m. 

– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, 

сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m. 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

− минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 10 m, 

Растојање од задње границе парцеле: 
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– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је  

минимално 1/4 висине објекта. 

– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у 

непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање 

од објекта на суседној парцели. 

Међусобно растојање објеката на парцели: 

– међусобно растојање је минимално 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8 m не може бити 

мање од 4 m, а у складу са потребама организовања противпожарног пута. 

Паркирање: 

 паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 

према нормативима 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на 

равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,  

– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле 

Минимални степен комуналне опремљености: 

–  Нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, 

–  Топлификација зависи од намене објеката и начина њиховог коришћења. Остаје могућност 

класичног начина грејања или уградњом централног грејања на нивоу појединачног објекта и на 

нивоу групе објеката. Обавезно постављање одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

 Обавезно формирати нише за контејнере за сакупљање комуналног отпада које је потребно оградити 

и формирати зелени појас као визуелну заштиту.  

Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и 

Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

Спровођење плана за намену туристички комплекси: 

− Обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

− Када се намена туристички коплекси налази као компатибилна на површини планираној за неку 

другу намену, примењују се правила за туристичке комплексе и обавезна је израда урбанистичког 

пројекта. 

 
3.5.3. ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ-ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ 
 

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге типа одмаралишта стационарне намене 

у функцији здравља људи. Намена првенствено предвиђена за изградњу објекта намењена здравственом 

туризму. 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторнojЦЕЛИНИ 2 

– може бити компатибилна намена у свим другим целинама, где је могуће обезбедити услове 

прописане овим планом 

Компатибилне намене: услуге у функцији туризма (угоститељство), спорт и рекреација. Однос пратећих 

намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели се може наћи и 

само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за компатибилну намену. 

Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају 

изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајној површини; 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 40,0 m и минималне површине 0,5ha (5000 m 2); 
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– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова 

катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 

60.0 m и минималну површину 1,0 ha (10000 m2). 

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један основни (главни објекат са 

рецепцијом) хотелски објекат.  

− поред класичне организације са једним објектом са смештајним капацитетима, може се комплекс 

организовати и по принципу једног главног објекта са рецепцијом, рестораном гаражом... и више 

мањих типских објеката (смештајне јединице апартманског типа по правилу приземне). Цео 

комплекс се гради као јединствена урбанистичка целина и може бити на више парцела. 

− Могућа је изградња других објеката у функцији допуне стационарног смештаја, то су објекти за 

спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за 

парцелу.  

− У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, 

зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара 

Индекс заузетости парцеле:  

− максимални индекс заузетости на парцели је 30% 

Спратност објекта: 

– Максимална спратност је П+2. 

–   Уколико се комплекс организује са централним објектом, тада је тај објекат максималне спратности 

П+2, а остали објекти су максимално П+Пк. 

Слободне и зелене површине 

          - Минимални проценат слободних  површина на парцели је 40% . 

– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова подземних објеката) износи 30% 

– обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели, 

посебно вредних стабала и група стабала; 

– на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без 

спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.  

– обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на 

свака 2 паркинг места; 

– све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине 

(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).  

Положај објекта на парцели: 

   објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу Нивелационо регулациони 

план бр. 3.1-3.3. 

Кота приземља: 

– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша 

од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања 

– Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте 

те саобраћајнице 

Одстојање од бочне границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 10 m. 

– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, 

сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m. 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

− минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 10 m, 

Растојање од задње границе парцеле: 

– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је  минимално 1/4 

висине објекта. 

– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у 

непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање 

од објекта на суседној парцели. 

Међусобно растојање објеката на парцели: 

–  међусобно растојање је минимално 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8 m не може бити 

мање од 4 m, а у складу са потребама организовања противпожарног пута. 
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Паркирање: 

 паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 

према нормативима 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 максимална заузетост подземном гаражом је 20% површине парцеле 

 уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на 

равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,  

– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле 

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, 

– Топлификација зависи од намене објеката и начина њиховог коришћења. Остаје могућност 

класичног начина грејања или уградњом централног грејања на нивоу појединачног објекта и на 

нивоу групе објеката. Обавезно постављање одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

– Обавезно формирати нише за контејнере за сакупљање комуналног отпада које је потребно оградити 

и формирати зелени појас као визуелну заштиту.  

Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и 

Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

Спровођење плана за намену туристички комплекси: 

− Обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

− Када се намена туристички коплекси налази као компатибилна на површини планираној за неку 

другу намену, примењују се правила за туристичке комплексе и обавезна је израда урбанистичког 

пројекта. 

 
3.5.4. ТУРИЗАМ - АПАРТМАНСКИ 

 

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелско-апартманског типа стационарне 

намене. 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторним ЦЕЛИНИ 2 

– може бити компатибилна намена у свим другим целинама, где је могуће обезбедити услове 

прописане овим планом 

Компатибилне намене: услуге у функцији туризма (угоститељство), спорт и рекреација. Однос пратећих 

намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели се може 

наћи и само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за компатибилну 

намену. 

Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају 

изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајној површини 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 14.0 m и минималне површине 500 m 2. 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела 

мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 20.0 mи минималну 

површину 700 m2. 

Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам и угоститељство, гради се један 

објекат претежне намене – апартмански или угоститељски објекат. Могућа је изградња других 

објеката у функцији допуне стационарног смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију, 

угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.  
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У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, 

зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара 

Индекс заузетости парцеле:  

− максимални индекс заузетости на парцели је  25% 

Висина објекта: 

– максимална планирана спратност је П+1+Пк 

Слободне и зелене површине: 

– минимални проценат слободних  површина на парцели је 45% . 

– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова подземних објеката) износи 30% 

– обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели, 

посебно вредних стабала и група стабала; 

– на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без 

спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.  

– обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на 

свака 2 паркинг места; 

– све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% озелењене површине 

(или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).  

Положај објекта на парцели: 

−  објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу Нивелационо регулациони 

план бр. 3.1-3.3. 

– Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске 

линије се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије. 

Кота приземља: 

– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша 

од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања 

– Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте 

те саобраћајнице 

Одстојање од бочне границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не мање од 3  m. 

– Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално растојање новог 

објекта од бочних граница парцеле је 4.0 m. 

– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, 

сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m. 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

− минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег 

објеката. 

Растојање од задње границе парцеле: 

– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је  минимално 1/4 

висине објекта. 

– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у 

непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање 

од објекта на суседној парцели. 

Паркирање: 

• паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 

према нормативима 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије. 

– максимална заузетост подземном гаражом је 80% површине парцеле, 

– уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на 

равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена. 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,  
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– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле 

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу,  

– Топлификација зависи од намене објеката и начина њиховог коришћења. Остаје могућност 

класичног начина грејања или уградњом централног грејања на нивоу појединачног објекта и на 

нивоу групе објеката. Обавезно постављање одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

– Обавезно формирати нише за контејнере за сакупљање комуналног отпада које је потребно оградити 

и формирати зелени појас као визуелну заштиту. 

Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и 

Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

Спровођење плана за намену туризам, апартмански: 

− Обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

 
3.5.5. ТУРИЗАМ – ОМЛАДИНСКО СЕЛО 
 

Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге туристичко село,еко-етно село 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторним ЦЕЛИНИ1  

– не дозвољава се у ЦЕЛИНАМА 2 и ЦЕЛИНАМА 3. 

Компатибилне намене: услуге у функцији туризма (угоститељство), спорт и рекреација. Однос пратећих 

намена у односу на претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели се може наћи 

и само пратећа намена. Правила изградње основне намене примењују се и за компатибилну намену. 

Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који омогућавају 

изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајној површини 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 40,0 m и минималне површине 0,5ha (5000 m 2). 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела 

мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 60.0 m и минималну 

површину 1,0 ha (10000 m2). 

Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам и угоститељство, гради се један 

објекат претежне намене – апартмански или угоститељски објекат и више мањих објеката за сместај са 

једном или две јединице. Могућа је изградња других објеката у функцији допуне стационарног 

смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених 

урбанистичких параметара за парцелу.  

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, зимских 

башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Индекс заузетости парцеле:  

- максимални индекс заузетости на парцели је  25% 

Висина објекта: 

– максимална планирана спратност је П+1+Пк за централни објекат. 

– максимална планирана спратност је П+Пк за остале објекте на парцели. 

Слободне и зелене површине: 

– минимални проценат слободних  површина на парцели је 45% . 

– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 

и/или делова подземних објеката) износи 30% 

– обавезно је максимално очување постојећих зелених површине и квалитетне вегетације на парцели, 

посебно вредних стабала и група стабала; 

– на стрмим теренима правилним избором вегетације обезбедити дренажу површинских вода без 

спирања горњег слоја и са спречавањем појава ерозије.  

– обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и дрворедна стабла на 

свака 2 паркинг места; 
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– све равне кровове или терасе одржавати као зелене површине са минимум 30% 

озелењене површине (или "зелени" равни кровови - кровне баште или зеленило у посудама).  

Положај објекта на парцели: 

− Објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 

Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу Нивелационо регулациони 

план бр. 3.1-3.3. 

– Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и грађевинске 

линије се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије. 

Кота приземља: 

– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2 m виша 

од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања 

– Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити нижа од коте 

те саобраћајнице 

Одстојање од бочне границе парцеле: 

– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не мање од 3  m. 

– Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално растојање новог 

објекта од бочних граница парцеле је 4.0 m. 

– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени базени, 

сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m. 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

− минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег 

објеката, 

Растојање од задње границе парцеле: 

– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је  минимално 1/4 

висине објекта. 

– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у 

непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. Меродавно је растојање 

од објекта на суседној парцели. 

Паркирање: 

• паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 

према нормативима 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије. 

– максимална заузетост подземном гаражом је 80% површине парцеле 

– уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на 

равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена 

Услови за ограђивање парцеле: 

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,  

– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле 

Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије 

– Топлификација зависи од намене објеката и начина њиховог коришћења. Остаје могућност 

класичног начина грејања или уградњом централног грејања на нивоу појединачног објекта и на 

нивоу групе објеката. Обавезно постављање одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 88/11) као и 

Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

Спровођење плана за намену туризам-омладинско село: 

− Обавезна израда Урбанистичког пројекта. 
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3.6.НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ИЗГРАЂЕНОСТИ / ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ 

 

Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 

69/10 и 16/11) и Закону о планирању и изградњи, по  правилу се дефинишу или дозвољени индекс 

изграђености или дозвољени индекс заузетости.  

Овим Планом се прописује дозвољени индекс заузетости. 

Максимални индекс заузетости у оквиру подручја плана дефиннисан је у предходним поглавњима у 

зависности од намене и просторне целине.  

 

            3.7. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 

 

Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 

69/10, 16/11) и Закону о планирању и изградњи, план садржи највећу дозвољену висину или спратност 

објекта, а по правилу дозвољена висина објекта се дефинише висинским котама. 

Овим Планом се прописује спратност објекта.  

– Минимална конструктивна спратна висина стамбених намена је 3 m.  

– Минимална светла спратна висина приземља пословних намена је 4 m.    

– Максимална светла спратна висина стамбених просторија је 4 m.  

– Максимална светла спратна висина пословних просторија је 6 m.  

– Максимална спратна висина произвоних објеката зависи од технолошког процеса.  

Максимална спратност објекта у оквиру подручја плана дефинисана је у предходним табелама у 

зависности од намене и просторне целине. 

 

           3.8. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
 

На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката у оквиру планиране намене и у 

границама дозвољених индекса за одређену грађевинску парцелу. Под овим условима могу се градити и 

други објекти у односу на планиране овим планом. 

 

           3.9. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 

 

Сви објекти у границама овог плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз Урбанистчки пројекат 

односно грађевински пројекат, усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви градње су: 

− постављање објекта у складу са морфологијом  терена, која не ремети драстично постојећу 

нивелацију; 

− волумен и габарит објекта, прилагодити условима окружења, водећи рачуна о очувању 

аутентичности предела у којем се објекат гради;  

− примењени материјали морају бити природни; 

− препоручује се облик крова четвороводан или вишеводан; кров без надзидка. 

−  Стрехе и забати. 

– Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне грађевинске парцеле 

износи 0,90 m. 

– Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова 

једног објекта не слива на други објекат.  

– Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводњавање 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на 

којој се гради објекат. 

– Код постојећих објеката који се реконструишу, а не може се обезбедити услов из става 1 ове 

тачке, није дозвољено постављање стрехе. 

– Код објеката у низу и објеката у прекинутом низу забатни зид не сме прећи висину суседног 

постојећег објекта уколико је постојећи објекат изграђен у складу са овим планом.  

− Нису дозвољена два нивоа поткровних етажа. 

 

          3.10. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Напостојећимобјектимамогућејеизвршитиследећеинтервенције: 

Табела 10: Правила за реконструкцију постојећих објеката 
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доградњуновихетажа − додозвољенемаксималневисине; 

доградњуобјекта -    Доградњеидоградњаобјектаможесеизвестидомаксималних  

    урбанистичкихпараметарапрописаниховимпланом 

доградњукроваизнадравнетерасеобјекта − радисанацијеравногкрова; 

− безнарушавањавенца; 

− саскривенимолуцима; 

− макс. нагибдо 30 степени 

реконструкцијукровасапроменомгеометријеуци

љуформирањановогкорисногпростора 

− без повећања висине објектаипромене  

      геометријекровауколикосепрелазепараметри 

− реконструкцијуилидоградњукроваизвестисанадзитком 

       максималневисине 1,6 mмереноодкотеподадопреломакосинекрова 

реконструкцијуфасадеобјектауциљупобољшања

термоизвучнеизолације 

− дозвољавасе 

реконструкцијуфасадеобјектаусмислузатварања

балконаилођа 

− дозвољенојесамонанивоуцелогобјекта, једнобразно 

доградњувертикалнихкомуникација 

(степениште, лифт) 

− дозвољавасе 

претварањестамбенихупословнипростор − дозвољавасе 

претварањепомоћногпростора (таван, 

вешернице, оставеисл.)   

устамбенипростор 

− дозвољавасе, осимкод 

      подземнихетажакојенемајуотворнафасадивисиневећеод 80cm. 

претварањепомоћногпростора (таван, 

вешернице, оставеисл.)   

упословнипростор 

− дозвољавасе 

реконструкцијаобјеката (санација, фасаде, 

конструкције, инсталација, 

функционалнареорганизација) 

− дозвољавасе 

 

           3.11. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА 

 

У складу са законским обавезама, условима надлежних предузећа, установа и институција, 

одговарајућим уредбама или одлукама, техничким прописима и другим обавезама установљавају се 

заштитни појасеви, заштитне зоне, зоне  контролисаног коришћења и забрањене или ограничене изградње – 

заштићени простори или објекти. 

Заштићени простори и објекти су дефинисани у плану на одговарајући начин: текстуално и (или) 

графички. 

Заштитни појас утврђен условима надлежног предузећа или институције је обавезујући.  

У заштићеним просторима се морају поштовати утврђене мере заштите. 

За коришћење и изградњу на земљишту на коме је установљен вид заштите надлежан је орган који је 

утврдио заштиту или предузеће или институција која управља земљиштем. 

На простору предвиђеном за заштитни појас не могу се градити објекти и вршити радови супротно 

сврси због које је појас успостављен. 

У правилима грађења за мрежу и објекте инфраструктуре утврђени су заштитни појасеви. Постојећи 

објекти изграђени у заштитном појасу могу се реконструисати у постојећем габариту и са постојећом 

спратношћу само уз сагласност предузећа или институције која је утврдила зону заштите, осим у случају 

када је то већ плански другачије решено.  

У заштитном појасу дозвољава се изградња других врста инфраструктуре уз обавезу поштовања 

услова укрштања и паралелног вођења у складу са техничким прописима. 

Надземни и подземни инфраструктурни водови се постављају на основу траса утврђених у графичким 

приказима. Локације објеката и траса инфраструктуре су у Плану оријентационе и  могу се пројектном 

документацијом кориговати уколико то услови терена захтевају. 

У зонама забрањене изградње није дозвољена изградња нових објеката осим у случају да дође до 

промене у режиму заштите па се у складу са тиме промене и услови надлежног предузећа или институције. 
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          3.12. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 

30/10, 93/2012 и 101/2016). 

Заштита водног земљишта спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом Републике 

Србије и Законом о водама. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања свих зона које се плаве 

великим водама вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на појасу ширине 10 m дуж обала водотока. 

За водно земљиште дуж водотока утврђују се следећа правила уређења и изградње простора: 

1)  забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим 

хидротехничких објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне засаде 

(шуме, воћњаци, виногради) и спортско-рекреативне отворене површине; 

2)  не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је 

неопходна изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем трасе 

иста се условљава извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од поплавних вода 

вероватноће 0,5%; 

3)  на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система 

(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо 

тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња велика 

вода); и 

4)  регулацију река у зони насеља, поред функционалних критеријума, треба примерити 

складном повезивању насеља са акваторијом; а дуж обала река се мора оставити слободан простор 

од најмање 7 m ширине. 

5)  У зони Бањског потока, у ширини од 20 m од деве и десне обале водотока, забрањују се 

следеће активности које могу угрозити или нарушити ток, обалску зону и бигрену акумулацију: 

експлоатација бигра, камена, шљунка и других минералних сировина, отварање лозајмишта земље, 

одлагање и депоновање земљишта и другог материјала, каптирање извора или делова водотока и 

планирање мини хидроелектрана. 

Коришћење вода 

Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно без употребе 

посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то за пиће; напајање стоке у 

домаћинству; санитарно-хигијенске потребе; рекреацију, укључујући и купање; гашење пожара; пловидбу. 

Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се водном 

дозволом. Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и издате водне сагласности. 

Акумулације електране ''Међувршје'' 

У обухвату налази се део  акумулације електране ''Међувршје'' као и део бране. Интервенције на брани 

се могу вршити на основу услова датих од стране надлежних имениоца јавних овлашћења. 

 

       3.13. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

На простору између границе плана и границе планираног грађевинског подручја налази се претежно 

пољопривредно. Ово земљиште у својој основној   намени остаје  пољопривредно, с тим што се планом 

утврђује начин његовог  коришћења и изградње на њему, у складу са Законом о пољопривредном земљишту  

„Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017и његовим положајем 

у граници урбанистичког плана као рубног подручја града.  

− За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији пољопривредне 

производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“ бр. 114/08) претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће 

само израдом Плана детаљне регулације 

− За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и пласмана 

пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), 

објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном 

простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и 

поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и објекти намењени за 

интензиван узгој стоке и перади (фарме, кланице и сл.) дозвољена је изградња без промене намене 

пољопривредног земљишта у складу са чл.26 Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник 

РС“, број 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17). 
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− У случају формирања површина јавне намене и јавних објеката са већ решеним 

приступом на јавну саобраћајну површину  намена се може променити израдом Урбанистичког 

пројекта. 

− За потребну површину грађевинског земљишта од 0,5 ha до 5,0 ha промена намене пољопривредног 

у грађевинско земљиште је могућа само израдом Плана детаљне регулације; 

− Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објекатаинфаструктуре је 

дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног предузећа за путеве 

− Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског подручја, могу се 

градити само за властите потребе у функцији обављања пољопривредне делатности. 

− Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или реконструкција 

породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног раздвајања 

пољопривредног домаћинства највише до 200 m2стамбеног простора.  
 

• Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње 
 

У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, односно 

пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени простора – 

пољопривреди. 

Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.  За све 

пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 haпотребна је израда одговарајуће 

планске или пројектне документације.  

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или   групације објеката 

међусобно функционално повезаних. 

За производне комплексе (објекте и пољопривредне културе која се узгајају) оптимална величина 

парцеле дата је у табели 10: 

 

Табела 11: Производни комплекси  

пољопривредни објекти оптимална потребна површина 

виноград и објекти на поседу 0,5 ha 

расадник цвећа и објекти 0,5 ha 

воћњак или повртњак и објекти 1 ha 

ратарска производња и објекти 2 ha 

 

o Урбанистички параметри 
 

Дозвољени индекс заузетости  парцеле је: 

− за изградњу економских објеката за примарну пољопривредну производњу максимално 30% 

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не 

обрачунавају индексом заузетости. 
 

Дозвољени индекс изграђености парцеле је: 

− за производне пољопривредне комплексе максимално 0,5 

 

Дозвољена спратност објеката je: 

− за производне објекте у складу са производним процесо 

− за економски објекте П. 
 

Дозвољена удаљеност објекта од суседне парцеле је 2,5m. 

Минимални степен комуналне опремљености парцеле на којој се дозвољава изградња: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,  

– за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа 

(септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката и 

правилима прописаним овим планом. 

– индивидуални начин грејања 

 

         3.14. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ШУМСКОГ  ЗЕМЉИШТА 
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На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену 

простора. Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10. Закона о шумама 

(„Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015). 

Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шумског земљишта.  

Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих саобраћајница са минималним 

угрожавањем шумског земљишта. За формирање заштитних шумских појасева на контакту:  

  изграђених стамбених зона  

  зона планираних за стамбену изградњу  

  минимална ширина је 10,0 m' и то увек у оквиру нестамбених намена.  

Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним 

површинама (чистине, пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) су:  

 објекти за туристичко - рекреативне сврхе;  

 пратећи објекти (шанк - барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и  

 партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).  

За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво природне материјале 

(дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме у склађене са окружењем.  

Пратећи објекти (шанк - барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 

m², максималне спратности П+Пк.  

Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'.  

Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400 m², максималне 

спратности П+1+Пк (уз услов да је изградња ових објеката утврђена планом развоја шумског подручја). 

Дозвољена удаљеност објекта од суседне парцеле је 2,5m. 

Минимални степен комуналне опремљености парцеле на којој се дозвољава изградња: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију,  

– за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа 

(септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката и 

правилима прописаним овим планом. 

– индивидуални начин грејања 

– Обавезно формирати нише за контејнере за сакупљање комуналног отпада које је потребно оградити 

и формирати зелени појас као визуелну заштиту у оквиру свих намена где су планирани већи 

туристички садржаји. 
 

Сва ова правила важе и за намену површина – Шума у оквиру Грађевинског подручја. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

План генералне регулације за део насеља Овчар бања на територији општине Лучаниће се 

спроводити директно издавањем локацијских услова (или другог одговарајућег акта, у складу са важећим 

законом) за формирану грађевинску парцелу, осим за обухвате за које је овим Планом прописана обавезна 

израда Планова детаљне регулације или Урбанистичких пројеката. 

За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са датим правилима парцелације у Плану, ради 

се пројекат препарцелације и парцелације, у складу са Законом. 

Издавање информације о локацији и локацијске дозволе врши се у складу са правилима дефинисаним овим 

планом. За све што није дефинисано правилима уређења и грађења примењиваће се Правилник о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( „Службени гласник РС“, број 22/2015.), односно важећа 

законска регулатива. 

Приликом издавања  локацијских услова,за све грађевинске парцеле које плански имају обезбеђен  

излаз на јавну саобраћајну површину, није потребно тражити накнадне услове за прикључење на 

саобраћајну инфраструктуру од управљача пута. 

       План генералне регулације за део насеља Овчар бања на територији општине Лучани прописана је 

обавезна израда урбанистичких пројеката за одређене локације или објекте, али се они могу радити и на 

другим локацијама за потребе уређења, изградње или реконструкције објеката и површина јавне намене, уз 

претходно прибављено мишљење Комисије за планове.  

        Код израде планова детаљне регулације, правила дата у овом плану су усмеравајућа и приликом 

детаљне разраде могу се под одређеним условима променити на нивоу појединачне парцеле или блока. 

ЗапростореуобухватуобавезнеизрадеПланадетаљнерегулацијениједозвољеноиздавањелокацијских 

условадодоношењаПланадетаљнерегулацијеиУП.Локацијски услови ћесеиздаватинаосновудонешеногПДР. 
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Надлежни орган за планирање простора, а на основу препоруке овог плана, обавезан је да 

затражи: 

• Израдуурбанистичког пројекта за: 

• Tуристички садржаји - Хотели     

• Tуристички садржаји – Здравствени туризам 

• Tуристички садржаји – Апартмани 

• Tуристички садржаји – Омладинско село 

• Станице за снабдевање горивом  

•  Изградњу инфраструктурних система који нису дефинисани планом а за чију   изградњу нема 

разлога за експропријацију.  
 

• Разрадом кроз јавни архитектонско-урбанистички конкурс - Овим планом се не предвиђа 

обавезна израда јавног архитектонско-урбанистичког конкурса, али град има могућност 

расписивања истих за целине са посебним урбанистичким вредностима. 
 

• Спровођење на основу постојеће урбанистичке документација - Сви други предходно донешени 

урбанистички планови нижег реда, у границама  овог Плана престају да важе усвајањем План 

генералне регулације за део насеља Овчар Бања на територији општине Лучани. 
 

Урбанистички пројекти се могу радити за појединачне намене или за више намена у оквиру целине. 

Минимални обухват УП је грађевинска парцела. 

Могућа је парцелација и/или препарцелација јавних саобраћајних површина са могућношћу фазне 

реализације, тако да свака фаза представља функционалну целину.   Минимални обухват пројекта 

парцелације / препарцелације је грађевинска парцела која је планирана овим Планом. 

Приликом израде техничке документације, ради унапређења решења, у оквиру дефинисане регулације 

могуће је мењати елементе попречног профила и нивелације саобраћајница, као и планирану 

инфраструктуру и њен распоред. 

У свим постојећим улицама, у првој фази, где год је то могуће градити мрежу инфраструктуре у 

оквиру постојеће катастарске парцеле улице, а у другој фази формирати грађевинску парцелу и 

реконструисати саобраћајницу у складу са планом. 

          Приликом издавања  локацијских услова,за све грађевинске парцеле које плански имају обезбеђен  

излаз на јавну саобраћајну површину, није потребно тражити накнадне услове за прикључење на 

саобраћајну инфраструктуру од управљача пута. 

Границе дате на графичком прилогу бр. 8. „Начин спровођења Плана“ су оријентационе, тачне 

границе планова и пројеката биће дефинисане израдом прописаних планова, односно пројеката. 

За делове обухвата Плана генералне регулације, по потреби, и у складу са Законом, могу се радити 

планови детаљне регулације, урбанистички пројекти или измена и допуна Плана. 

У току је израда нова студија заштите ПИО „Овчарско-Кабларска клисура“ и ППППН Овчарско 

Кабларске клисура, након њиховог усвајања примењиваће се правила прописана овим актима. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступањем на снагу  ПП лл аа нн   гг ее нн ее рр аа лл нн ее   рр ее гг уу лл аа цц ии јј ее   зз аа   дд ее оо   нн аа сс ее љљ аа   ОО вв чч аа рр   ББ аа њњ аа   нн аа   

тт ее рр ии тт оо рр ии јј ии   оо пп шш тт ии нн ее   ЛЛ уу чч аа нн ии , Скупштина општине Лучани има обавезу да све пратеће Одлуке 

усагласи са мерама и условима из овог  Плана.  

         Ступањем на снагу План генералне регулације за део насеља Овчар Бања на територији општине 

Лучани престају да важи сви до тада донети планови нижег реда на овом простору. 

Издата решења, услови и други акти надлежног органа, којима није истекла важност, задржавају се као 

стечена обавеза овог плана.  

        Изграђени објекти у зонама забрањене градње у овом плану (водно земљиште, између регулационе и 

грађевинске линије, зоне забрањене градње) задржавају се према предходно издатим решењима надлежне 

управе. 

         Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији, израду 

урбанистиких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и локацијских услова, замену, доградњуи 

реконструкцију зграда и уређење површина јавне и остале намене на грађевинском земљишту. 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНАСУ: 

      - П Р И Л И О З И :  
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− Списак табела 

− Елементи саобраћајница 

− Координате граничних тачака 

- ГРАФИЧКИ Д Е О  П Л А Н А: 

1. Катастарско-топографски план са границом плана .............................. 1:5 000 

2. Постојећа намена површин ..................................................................... 1:5 000 

3. Регулационо нивелациони план ............................................................. 1:1 000 

4. План површина јавне намене  ................................................................. 1:2500 

5. Планирана намена површина .................................................................. 1:2 500 

6. Заштитапростора ...................................................................................... 1:5 000 

7. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре ............................. 1:2500 

8. Начин спровођења Плана  ....................................................................... 1:5 000 

Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н И  Д Е О  П Л А Н А :  

−   Одлука о изради урбанистичког плана 

−   Изводи: 

-    Извод из Просторног плана општине Лучани 

   Рани јавни увид 

−   Услови надлежних органа и институција  

−    Стратешка процена утицаја плана на животну средину 

− Подациообављенојстручнојконтроли, јавномувидуидругимрасправамао Плану 

−    Оверен катастарско - топографски план 

−    Одлука о усвајању плана 
 

Члан 3. 

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

Лучани“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 07.06.2019. године, број 06-82-5/2019- I 

 

                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                         Весна Стамболић, с.р. 
 


