
            

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

        Број 15.                                    07.  јун  2019.  година                               Година  36.                                                 

На основу члана 32.став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник. РС“ број 129/07, 83/14- др. 

закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 35. a у вези сачланом 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени 

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, 83/18 и 31/19),члана 9.ст. 5.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Службени  

гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), Просторног плана Општине Лучани (”Службени гласник Општине Лучани” број 

1/14) и члана 52. Статута Општине Лучани, (''Службени гласник општине Лучани'' број 16/18),  

Скупштина општине Лучани, по доношењу Закључка Комисије за планове општине Лучани број 06-45/2019-

06 од 24.04.2019. године,на седници одржаној дана 07.06.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ 

Члан 1. 

 ДОНОСИ СЕИзмена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лучани“ ( у даљем 

тексту: измена и допуна Плана). 

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

 

Члан 2. 

              

 План је саставни део ове Одлуке и садржи:  

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1. ОПШТИ ДЕО  

1.1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Одлуку о приступању изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лучани, донела је 

Скупштина општине Лучани, („Сл. гласник општине Лучани“, бр. 5/2018, од 28. марта 2018. године). Истом одлуком 

одређено је да се неће радити Стратешка процена утицаја плана на животну средину, у складу са Решењем 

Општинске управе Лучани број 353-6/2018-06 од 6. марта 2018. године. 

Основни план генералне регулације за насељено место Лучани донешен је на седници одржаној 5. јуна 2015. године, 

(„Сл. гласник општине Лучани“, бр. 17/2015). 

Правни основ за приступање изради и израду Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место 

Лучани je: 

- Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лучани (бр. 06-19-5/2018-I 

објављена у Сл. гласнику општине Лучани, бр. 5/2018 од 28. марта 2018. године); 



- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011- 

испр., 121/2012 – испр., 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 54/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука 

УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018);  

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015); 

Плански основ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лучани je: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010); 

- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 1/2013); 

- Просторни план општине Лучани („Службени гласник општине Лучани“, бр. 1/2014); 

1.2.ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Граница обухвата Измене и допуне плана налази се у КО Лучани и почиње на северу од тромеђе кп бр. 2176/1 са 2177 

и 2472 одакле иде на југ границом кп бр. 2176/1 са 2472 и 2449, наставља границом кп бр. 2449 са 2173/1, 2170, 2174 и 

поново 2170, скреће на запад границом кп бр. 2169 са 2170, пресеца правцем северозапад кп бр. 2170 и наставља 

истим правцем границом кп бр. 2170 са 2171 и 2173/2, даље наставља границом кп бр. 2173/2 са 2173/1, пресеца 

истим правцем кп бр. 2176/2 и наставља даље границом кп бр. 2176/1 до почетне тачке описа границе. 

У обухвату Измене и допуне плана су парцеле 2176/1, 2173/1, 2172, 2174 и делови парцела 2471/3, 2170, 2173/2 и 

2176/2 КО Лучани.  

Површина Измене и допуне плана је P = 1,57 ha. 

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

1.3.1.Извод из Просторног плана Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 88/2010) 

Економско-регионална интерактивност (део III 2.3) 

Насељено место Лучани се налази на развојној осовини II ранга, на правцу Београд-Пожега-Јужни Јадран (ДП IА реда 

бр. 2, аутопут Е-763), који ће бити више артикулисан изградњом аутопута у будућности и усмерен у правцу 

кооперације са Црном Гором, односно луком Бар, повезујући коридор IV у Румунији са Баријем у Италији. 

Функционална урбана подручја (део V 2.2.2) 

Лучани припадају региону Шумадија и западна Србија (НСТЈ2) (модел утврђен према Закону и Уредби) и 

Поморавској области (НСТЈ3) (модел економско-функционалних региона). 

Према ППРС у мрежи урбаних центара и регионалној организацији, општина Лучани је сврстана у групу мањих 

урбаних центара. Припада ФУП-у државног значаја са центром у Чачку са учешћем од 1,9% у укупном броју 

становника (141.686 становника) РС и површином од око 1 096 km2. 

Према Регионалној типологији општина према индексу демографских ресурса (2008) Лучани се налазе у демографски 

крајње угроженом подручју. 

Заштита и унапређење квалитета животне средине (део V 1.2) 

Обухват плана се налази у подручју загађене и деградиране животне средине са негативним утицајем на човека, док 

се биљни и животињски свет и квалитет живота налази у категорији најугроженијих подручја. За ову категорију 

подручја се предвиђа обезбеђивање решења и опредељења којима се спречава даља деградација. Потребно је 

санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице загађења у циљу стварања 

квалитетније животне средине. 

Просторна дистрибуција и развој индустрије (део V 3.1.4) 

У погледу просторне дистрибуције и развоја индустрије, насеље Лучани према броју запослених у индустрији је мали 

индустријски центар (1000 – 5000 запослених). На подручју општине Лучани нису планиране нове индустријске зоне 

и индустријски паркови, али у плановима нижег ранга могу се утврдити овакве локације.  

Одрживи транспорт, мреже и објекти  (део V 3.2) 

Кроз обухват Плана пролази траса планираног ДП Ia реда бр. 2 (Е-763). Као стратешки приоритет (пројекти са 

периодом реализације до 2014. године) јесу активности на изградњи ДП Ia реда бр.2 (Е-763) део руте 4 (SEETO): 

Београд-Чачак-Пожега-Ариље-Ивањица-Сјеница (Дуга пољана) - Бољаре (граница са Црном Гором). У непосредној 

близини Лучана (уз ДП Iб реда бр.23) планирана је бициклистичка рута са бициклистичким центром у Чачку. 

Одржива техничка инфраструктура (део V 3.3) 

У оквиру стратешких приоритета нафтне привреде предвиђена је реализација разводних гасовода Моравичке области. 



У области електропреноса приоритет је изградња нових трансформаторских станица. 

1.3.2.Извод из РПП Златиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник РС“, бр. 1/2013) 

Општи циљеви регионалног просторног развоја (део II 2.) 

Општи циљеви развоја и уређења подручја Просторног плана од значаја за развој насељеног места Лучани су: бржи 

привредни раст од просечног за Србију са ослонцем на урбане центре државног значаја (Ужице и Чачак) и мање 

урбане центре у њиховом пољу утицаја (Чајетина, Пожега, Лучани, Ариље). 

Заштита и коришћење природних ресурса (део III 1.) 

За Лучане РПП у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта предвиђа да се пољопривредена 

производња одвија у границама руралних региона са специфичним оележјима малих урбаних економија са 

интензивном пољопривредом и прерадом на породичним газдинствима, уз оријентацију на конкурентну производњу 

основних пољопривредних производа за масовну потрошњу, прехрамбену индустрију и извоз. 

Мрежа центара и насеља (део III 2.2) 

На подручју РПП општински центар Лучани је сврстан у трећу хијерархијску раван који остварује локални утицај на 

насеља својих општинских територија (секундарни центар Гуча). 

Организација и уређење туристичких простора (део III 4.) 

Подручје РПП Златиборског и Моравичког округа плански је диференциран на 4 туристичка рејона, са 11 целовитих 

и међусобно интегрисаних комплекса туристичке понуде. Општина Лучани се налази у источном делу туристичког 

простора Западна Србија – југ и представља просторно-функционалну спону са туристичким простором „Средишње 

Србије“, на који се ослања на истоку, односно са Златибором и Златарско-Пештерским туристичким рејоном, на који 

се ослања на западу и југу. Главна туристичка понуда рејона развијће се у Чачку и општинским центрима уз 

интеграцију са бројним туристичким ресурсима и природним и културним вредностима у непосредном окружењу 

(манастири Овчарско-Кабларске клисуре). 

Комунална инфраструктура (део III 5.5) 

Планско опредељење је удруживање градова/општина ради заједничког регионалног управљања отпадом кроз 

успостављање система регионалних центара за управљање отпадом који обухватају регионалну депонију (Дубока-

Ужице), постројење за сепарацију рециклабиног отпада поред депоније, трансфер станице за претовар отпада и 

рециклажне центре за одвојено сакупљање рециклабиног отпада и постројења за компостирање. Потребно је 

прецизирање мреже трансфер станица (у складу са пројектима за регионалне депоније, критеријумима удаљености од 

насељених места и депонијских простора и локалним одлукама о избору локације) из којих би се отпад превозио на 

место прераде или коначног одлагања и то ка регионалној депонији Дубока – за 9 трансфер станица (Косјерић, 

Пожега, Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Ариље, Чачак, Лучани и Ивањица). 

1.3.3. Извод из Просторног плана општине Лучани („Службени гласник општине Лучани“, бр. 1/2014); 

Развој мреже и функција насеља и центара (део 1.2.2) 

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

центар Лучани – административни, управни и привредни центар за околна насеља која му гравитирају директно или 

посредно преко локалних центара. Директно Лучанима гравитира осам насеља са нуклеусом централних активности: 

Лучани (село), Дљин, Доња Краварица, Ђераћ, Крстац, Лисице и Пухово од којих већина има карактер приградских 

насеља. 

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

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

коридора, дефинисање нових зона привређивања, адекватно саобраћајно и комунално опремање. 

Организација мреже објеката и услуга јавних служби (део 1.2.3) 

Препоруке за организацију јавних служби за хијерархијски ниво Лучана – општински центар су:  

- социјална заштита – дневни центар, стационарни центар за старе (уколико постоји интерес и економска 

оправданост), центар за социјални рад; 



- образовање – предшколско образовање, основно образовање I – IV разреда, основно V – VIII и средње 

образовање (са обавезом организовања пратећег садржаја који осигурава целовито задовољење потреба (ђачки 

дом, ђачка кухиња и ресторан, библиотека са читаоницом, просторијама за учење и друго), више и високо 

образовање (уколико постоји интерес и економска оправданост); 

- здравствена заштита – дом здравља, апотеке, ветеринарска станица; 

- култура – мултифункционални простори/објекти за различите врсте културних, образовних и социјалних 

програма; 

- спорт – спортска сала, спортски терени; 

- администрација – општинска управа; 

Грађевинско подручје у обухвату Плана (тематска карта бр. 1.) 

Просторним планом планирано је оријентационо повећање грађевинских подручја насеља. За насеље Лучани 

предвиђено је повећање од 12%, за остала насеља која улазе у обухват ПГР-а (Ђераћ, Лисице и Крстац) је 10%. 

Дефинисан је развојни појас дуж реке Бјелице као и потенцијални развојни појас дуж планираног ДП Ia реда бр. 2 (Е-

763). 

Просторни развој индустрије, рударства и енергетике 

Према планским документима ширих просторних целина, не планирају се нове индустријске зоне у Лучанима, али се 

истовремено планира виши ниво уређења и интезивирање активности у оквиру постојећих и формирање нових 

пословно-производних пунктова (МСП и производно занатство у кластерима индустрије, рударства и енергетике). 

Просторно-функционална структура развоја туризма (део 1.4.1.2.) 

За насеље Лучани планирано је да буде обухваћено туристичком подзоном „Лучани“ препознатљивих садржаја, која 

обухвата северозападни део општинског подручја до Овчарско-кабларске клисуре са туристичким местом Лучани и 

другим насељима, као и коридором ДП I А реда бр.2 (Е-763). За туристичко место Лучани неопходно је формирање 

туристичко-информативног центра у самим Лучанима, као центра туристичке зоне првог нивоа и улазне капије у 

туристичку зону „Драгачево“ са државног пута I А реда бр.2 (Е-763). Уређивање, опремање и обележавање потребно 

је вршити у складу са Законом о туризму и Правилником о садржини и начину истицања туристичке сигнализације. 

Туристичка путања као кружна путања за полудневни или дневни пешачки или бициклистички обилазак: Туристички 

пут „Бјелица“ – пролази долином уз реку Бјелицу, трасом ДП II бр. 154, из правца Лучана, кроз Гучу и даље према 

Каони. 

Коришћење и намена простора (део 1.7) 

Грађевинско земљиште се повећава у укупној територији општине Лучани за око 0,76%, а у обухвату ПГР Лучани 

планирано проширење је 121,05ha, (28,57% у односу на обухват ПГР за насељено место Лучани). При изради 

урбанистичких планова дозвољава се одступање од ових предвиђених површина до +/-10%. Тачне површине 

грађевинског земљишта у општинским центрима утврдиће се урбанистичким плановима генералне регулације. 

Смернице за спровођење Просторног плана (2.3.1) 

Просторни план општине Лучани се спроводи: 

Обавезном израдом и имплементацијом урбанистичких планова за поједина насеља и посебна грађевинска подручја: 

Планови генералне регулације (ПГР): 

- План генералне регулације за насељено место Лучани, као и други плански и урбанистичко-технички 

документи који се предвиђају овим урбанистичким планом; 

1.4. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ОЦЕНА 

РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА  

Прибављени услови и подаци надлежних органа и институција за потребе израде Измене и допуне плана су саставни 

део плана део Документационе основе Плана: 

 

 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН  

ИМАЛАЦ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

ОДГОВОР 



1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

КРАЉЕВО, Ул. Цара Лазара бр. 24,  

36 000 КРАЉЕВО 

Услови: бр. 871/3 од 08. августа 2018. 

год 

 

2. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Ул. др Ивана Рибара 91, 

11 070 НОВИ БЕОГРАД 

Услови: бр. 020-1926/2 од 16. августа 

2018. год 

3. РС МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Сектор за материјалне ресурсе,  

Управа за инфраструктуру, 

Немањина бр.15, 

11 000 БЕОГРАД 

Обавештење: бр. 4535-2 од 02. 

августа 2018. год 

4. РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,  

Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације Чачак 

Булевар Ослобођења 5, 

32 000 ЧАЧАК 

Услови: без одговора имаоца јавних 

овлашћења 

5. РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Републичка дирекција за воде 

Булевар уметности 2а, 

11070 БЕОГРАД 

Услови: бр. 350-01-57/2018-09 од 31. 

августа 2018. год 

6. ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Водопривредни центар 

„МОРАВА“ 18 000 НИШ 

Трг краља Александра Ујединитеља 2,  

18000 НИШ 

Услови: без одговора имаоца јавних 

овлашћења 

7. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Булевар краља Александра 

282, П. фах 17,  

11050 БЕОГРАД 

Услови: бр. 953-15758/18-1 од 20. 

августа 2018. год. 

8. МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - НАМЕНСКА 

Сектор за развој и инжењеринг и РЈ Енергетика  

Радничка бб, 

32 240 ЛУЧАНИ 

Услови: бр. 229 од 01. августа 2018. 

год 

9. ЈКП КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ 

Радничка, бр 7, 

32 240 ДЉИН 

Услови: без одговора имаоца јавних 

овлашћења 

10. ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, Југословенске армије 12, 

32 240 ЛУЧАНИ  

Услови: без одговора имаоца јавних 

овлашћења 

11. ЈП за водоснабдевање „РЗАВ“, Ариље 

Чачанска бб, 

31230 АРИЉЕ 

Услови: без одговора имаоца јавних 

овлашћења 

12. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК 

Кренов пролаз бб, 

32 000 ЧАЧАК 

Услови: бр. 8Е.1.0.0.-Д09.27-207419/1 

од 28. августа 2018. год 

 

13. ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ,  

Ул. Кнеза Милоша бр. 11,  

11 000 БЕОГРАД 

Услови: бр. 130-00-UTD-003-

679/2018-002 од 06. августа 2018. год. 

 

14. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, - Таковска 2, 

11 000 БЕОГРАД 

Услови: бр. 296668/2-2018 од 16. 

августа 2018. год 



15. ТЕЛЕНОР ДОО 

Омладинских бригада бр. 90, 

11 070 НОВИ БЕОГРАД 

Услови: без одговора имаоца јавних 

овлашћења 

16. VIP MOBILE 

Сектор за изградњу мреже 

Омладинских бригада бр. 21, 

11 070 НОВИ БЕОГРАД 

Услови: бр. без броја од 03. августа 

2018. год 

17. YUGOROSGAZ A.D.  

Змај Јовина 8-10, 

11158 БЕОГРАД 

Услови:  

бр. Н/И – 382 од 24. августа 2018. 

год. 

18. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Наша радост“, 

Лучани,  

Радничка бб, 

32240 ЛУЧАНИ 

Услови: бр. 1227 од 20. јула 2018. 

год. 

За израду Измене и допуне плана коришћене су следеће подлоге: 

-  Оверени катастарско – топографски план  у дигиталном формату у размери 1:500; 

-  Ортофото план (епоха снимања 2010. година, 10cm величина пиксела); 

-  Копија катастарског плана водова у дигиталном облику у размери 1:1000 (2018. год); 

-  Инжењерскогеолошка карта са рејонизацијом терена у размери 1:5 000  (2014. год); 

Графички део Измене и допуне плана израђује се на катастарско топографском плану у размери 1:1 000. 

Коришћене подлоге су одговарајуће за потребе израде графичког и аналитичког дела Плана и омогућују дефинисање 

и приказ свих потребних регулационих елемената. 

1.5.ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА  

Постојеће стањеOбухват предметне измене према основном ПГР за насељено место Лучани се налази у просторној 

целини 1 – Лучани центар, подцелина 1.1 Централно градско језгро. Простор се налази јужно од осовине улице 

Југословенске армије између потока Перајбор и потока Кленовац, односно између улица Радничке и улице Драгише 

Мишовића. У оквиру ове подцелине формирани су јавни и централни садржаји са слободностојећим објектима, 

различитог архитектонско-урбанистичког карактера. 

Целокупни обухват плана се налази у грађевинском подручју. 

Постојећу претежну намену земљишта у обухвату чине садржаји јавне намене: спорт, култура, неизграђено 

земљиште социјалне заштите, поток Перајбор и саобраћајнице. Постојећи објекти у обухвату су објекат Дома културе 

и отворени базен са свлачионицама.  

Просторних могућности за додатну изградњу има у минималном обиму. Будућа изградња је усмерена на изградњу, 

урбану обнову и реконструкцију уз обавезу да све интервенције буду репрезентативне и у складу са постојећим 

архитектонским решењима. 

Планира се унапређење постојећих профила саобраћајница, изградња тротоара и паркинг места у оквиру јавних 

саобраћајних површина. 

Терен планског обухвата је у благом паду севера ка југу од 1,1 %, терен је издигнут насипањем у делу објекта дома 

културе за око 2,0 m. Најнижа кота плана налази се у крајњем јужном делу на месту укрштања улице Радничке и 

улице Драгише Мишовића и износи 298,65 m, док се највиша кота налази у североисточном делу плана и износи 

302,51 m. 

Геолошке карактеристике 

Границом Измене и допуне ПГР-а су претежно обухваћени алувијални и делувијални слојеви развијени уз ток реке 

Бјелице, затим кристаласти шкриљци нижег кристалинитета и флиш на валовитим падинама која представљају 

алувијална проширења у доњем току реке Бјелице.  



За потребе израде плана генералне регулације извршена су геолшкогеотехничка истраживања 2014. године. Обухват 

измене и допуне налази се у Рејону I. (детаљни услови и карактеристике заштите од клизања тла налазе се у 

Поглављу 2.1.5.4) 

Сеизмолошке карактеристике 

На привременој сеизмолошкој карти која приказује максималне интензитете земљотреса,  плански обухват  се налази 

у зони 8о МCS. 

Старосна структура становништва и демографска пројекција 

Старосна структура становништва представља једну од најважнијих демографских структура. Важна је како за 

садашњи тако и за будући демографски и економски развој посматраног подручја. Из ње произилазе кључни 

контигенти становништва како за биолошку репродукцију, тако и за формирање радно способног контигента. 

Табела: Пројекција становништва по старосним групама 

Назив 

насеља 
Год. Укупно 0-3 4−6 7−15 16-19 20-24 25-59 60-64 

65 и 

више 

Општина 

Лучани 

2002 
24.614 582 616 2.591 1.161 1.377 11.150 1.738 5.399 

100% 2% 2% 141% 5% 6% 45% 7% 22% 

2011 
20.897 401 447 1.886 897 1.253 9.701 1.483 4.829 

100% 2% 2% 9% 4% 6% 46% 7% 23% 

2025 
20.000 400 400 2.000 800 1.000 9.200 1.500 4.700 

100% 2% 2% 10% 4% 5% 46% 7,5% 23,5% 

Лучани 

захват 

ПГР 

2002 
6.150 134 148 753 389 430 2.985 352 959 

100% 2% 2% 12% 6% 7% 49% 6% 16% 

2011 
5.158 103 108 443 230 378 2.634 352 910 

100% 2% 2% 9% 5% 7% 51% 7% 18% 

2025 
6.000 120 120 720 360 420 2.940 360 960 

100% 2% 2% 12% 6% 7% 49% 6% 16% 

1.6.ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  

Основни циљ измене и допуне ПГР насеља Лучани је промена плана претежне намене земљишта на начин да се 

обезбеди потребна површина и омогући изградња спортског објекта - затвореног базена и објекта предшколског 

васпитања и образовања - дечијег обданишта, који би задовољили потребе становника општине Лучани и ширег 

гравитационог подручја. 

Посебни циљеви израде плана су: 

- измена и допуна елемената саобраћајне регулације, грађевинских линија, општих и посебних правила грађења 

ради ближег дефинисања зоне изградње нових објеката према пројектном задатку општинске управе; 

- измена и допуна планских решења комуналне инфраструктуре: водоводне, канализационе, електроенергетске, 

телекомуникационе термоенергетске мреже и њено усклађивање са потребним програмом изградње; 

- дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа; 

- дефинисање услова и мера заштите животне средине; 

- дефинисање површина јавне и остале намене; 

- дефинисање правила уређења и начина коришћења земљишта; 

- развој комуналне инфраструктуре; 

- дефинисање правила, услова и ограничења за изградњу; 



Принципи просторног и урбанистичког развоја насеља Лучани су: 

- примена савремених начела у планирању, уређењу и заштити простора; 

- заштита и унапређење јавног интереса; 

- заштита, уређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа; 

- унапређење животне средине; 

Изменом и допуном плана обезбедиће се законски и плански основ за изградњу објеката у обухвату плана, према 

потребама становника насеља Лучани и ширег подручја, а према  правилима грађења и уређења планова вишег реда. 

2.ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1.1.ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

Намену земљишта у обухвату Измене и допуне плана чине површине јавних намена у грађевинском подручју. 

Биланс планиранепретежне намене земљишта 

  

  

Постојеће Планирано 

  

земљиште % у односу на 

обухват 

земљиште % у односу на 

обухват ha ha 

ЈАВНА НАМЕНА         

1.1 

Предшколско образовање 

и васпитање 0.00 0.00 0.20 12.74 

1.2 

Спорт и рекреација 

(базен) 0.50 31.85 0.69 43.95 

1.3 Култура 0.48 30.57 0.36 22.93 

1.4 Воде 0.02 1.27 0.02 1.27 

1.5 Саобраћајне површине  0.31 19.75 0.30 19.11 

1.6 Неизграђено земљиште 0.26 16.56 0.00 0.00 

∑ (1.1-1.6) ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1.57 100.00 1.57 100.00 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 

Свака претежна намена подразумева и друге компатибилне намене, према табели Компатибилности намена и 

одговарајућим условима.  

Компатибилне намене 

  КОМПАТИБИЛНА НАМЕНА 
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саобраћајне 

површине 
о да да не не не не не не не 

инфраструктура 

(водоснабдевање, 

телекомуникације, 

електроенергетска, 

термоенергетска) 

да о да да да да не не не не 

јавно зеленило да да о да да да не не не да 

спортски објекти не да да о да не не да не не 

образовање, здравство, да да да да да не не не не не 



социјална заштита, 

култура, управа и 

адиминистрација 

да – могућа компатибилна намена са претежном наменом; 

не – намена која није компатибилна са претежном наменом; 

 

2.1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА ПЛАНА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 

Обухват плана се ради за део урбанистичке подцелине 1.1 Централно градско језгро у урбанистичкој целини 1. 

Лучани центар. Изменама и допунама плана није вршена промена поделе на урбанистичке целине, као ни даља подела 

на мање просторне целине. 

2.1.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Површине и објекти јавне намене обухватају све површине и објекте који се користе за јавне потребе, односно оне 

које су од јавног интереса. У обухвату Измене и допуне плана су утврђени постојећи и потребни капацитети објеката 

и земљишта за потребе: 

1. Предшколског образовања и васпитања 

2. Спорта и рекреације (базен); 

3. Социјална заштита (дневни центар) 

4. Култура (Дом културе); 

5. Воде (поток); 

6. Саобраћајница; 

Услови и правила за уређење и правила за изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајница и друге 

инфраструктуре користе се: 

- за директно спровођење и реализацију на основу овог плана; 

Капацитети (просторне потребе) јавних служби су планиране у складу са пројекцијама демографског развоја, 

променама у броју и структури становништва, те Просторним планом Републике Србије и другим планским 

документима вишег реда. Површине јавне намене дефинисане су регулационим елементима на графичком прилогу 

бр. 5 План регулације и грађевинских линија. 

2.1.3.1 Општа правила уређења и правила грађења површина и објеката јавне намене 

 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Претежна намена Изградња и уређење површина и објеката јавне намене врши се у оквиру 

површина према планираној намени површина (Графички прилог бр. 3 

Планирана претежна намена земљишта са поделом на целине). 

Дозвољена је изградња објеката: 

за намену културе: дом културе са пратећим садржајима који су у функцији 

савременог културног стваралаштва: биоскоп, галерија, и сл; 

за намену спорта: објекти спорта и рекреације, објекти отворених и затворених 

базена, спа/велнес центар, ресторан, кафе, теретана и фитнес; 

за намену предшколског образовања: објекти дечијих вртића (јаслице и 

обданишта); 

Компатибилна 

намена 

Могућа је изградња објеката компатибилне наменепрема табели Компатибилне 

намене из поглавља  2.1.1; 

Процентуални однос основне намене и компатибилних намена може бити у 

свим односима; У случају да је компатибилна намена објеката заступљена са 

више од 50% површине свих објеката на парцели, обавезна је израда 
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урбанистичког пројекта; 

Намене објеката чија градња је забрањена: све намене чија би делатност 

угрозила животну средину и претежну намену; 

Услови за 

формирање грађ. 

парцеле за изградњу 

објеката јавне 

намене 

Минимална величина за формирање грађевинске парцеле за изградњу објеката 

јавне нaмене је 600m2;  

Величина парцеле за изградњу објеката јавне намене се одређује према 

критеријумима и стандардима датим у посебним правилима за уређење и 

изградњу површина и објеката јавне намене, изузев када услови локације то не 

омогућавају; 

Обавезно је обезбеђивање минималног уличног фронта према јавној 

саобраћајници ширине не мање од 10,0 m; 

Положај објекта 

(хоризонтална 

регулација) 

Положај објекта на парцели дефинисан је: 

- предњом грађевинским линијом у односу на регулациону линију 

(дефинисано Графичким прилогом бр. 5);  

- минималним одстојањем од граница суседне парцеле; 

- у односу на друге објекте на парцели; 

 

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 

- изградња нових објеката 

- доградња и реконструкција објекта 

Минимална удаљеност слободностојећег објеката, односно његових делова од 

границе суседне парцеле је 1,5 m; Изузетно уколико је графичким прилогом бр. 

5 дефинисана другачија удаљења, меродаван је графички прилог. 

Уколико постојећи објекат делом излази испред грађевинске линије дефинисане 

графичким прилогом, задржава се, уз могућност реконструкције, адаптације 

или санације, а доградњаи изградња су могуће само иза планом дефинисане 

грађевинске линије; 

Подземна грађевинска линија објекта може да одступа од грађевинске линије 

објекта до регулационе линије парцеле, односно до бочне границе парцеле, под 

условом да не представља сметњу у функционисању јавне инфраструктуре; 

Спратност  

 

max спратност објеката је П+3; 

Број спратова зграде чији су поједини делови различите спратности исказан је 

бројем спратова највишег дела зграде. Број спратова у згради на нагнутом 

терену исказан је према оном делу зграде који има највећи број спратова.  

Подрум је ниво у згради чији је под испод површине терена и то на дубини 

већој од 1,0m; 

Сутерен је ниво у згради чији је под испод површине терена, али на дубини до 

једног метра и мање; 

Објекти могу да имају подрумске или сутеренске просторије уколико не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе; 

Индекс заузетости 

парцеле 

max индекс заузетости за све објекте јавне намене: Iz=70 %; (Из разлога 

недостатка простора за реализацију јавних садржаја у центру насеља) 

Могућност изградње 

другог објекта на 

истој грађевинској 

парцели: 

Може се градити више објеката на парцели уз могућност фазне реализације; 

Минимална међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 3,5 m; 

Помоћни објекти На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти који су у 
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функцији главног објекта (гараже, оставе, стазе, платои, дечја игралишта, и 

други; 

Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза предње грађевинске 

линије основног објекта на парцели; 

Кота приземља 

објекта 

Кота приземља објекта је кота приземне етаже, дефинисана као вертикално 

удаљење од коте приступне саобраћајне површине; 

Кота приземља објеката може да буде максимум 1,2m виша од нулте коте; 

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

Кота приземља објекта на стрмом терену са нагибом од улице (наниже) када је 

нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може да буде максимум 1,2 m нижа од 

нулте коте; 

Минимални степен 

комуналне 

опремљености и  

Прикључење 

објеката на 

инфраструктуру 

Минимални степен комуналне опремљености за изградњу објеката јавне намене 

подразумева: 

- обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину; 

- прикључење на телекомуникациону, електроенергетску мрежу, 

топловодну мрежу (уколико постоје техничке могућности) и систем 

водовода и канализације; 

- уређење посебне просторије или ограђеног простора са посудама за 

прикупљање отпада; 

- уређење партера (минималног зеленила); 

Прикључење објеката на саобраћајну и другу комуналну инфраструктуру врши 

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

организација; 

Зелене површине у 

оквиру парцеле 

Минимална површина под зеленилом је 20% површине парцеле; 

Одводњавање 

површинских вода 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према 

другој парцели; 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом и риголама, према 

улици са најмањим падом од 1,5%; 

Ограђивање Mогуће је ограђивање транспарентном оградом (жичана панелна ограда са 

парапетом, панелна ограда од металних профила, зелена ограда) до висине од 

1,80m;  

Обавезно је ограђивање објекта предшколског васпитања и образовања; 

У случају ограђивања, врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије; 

Ограда се поставља се на регулациону линију тако да панели, стубови и капије 

ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Паркирање Потребан број паркинг места утврдити у складу са Правилником о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Службени гласник 

Републике Србије бр.22/2015), при чему је због недовољног простора 

недостајући број паркинг места за јавне намене могуће реализовати на паркинг 

простору у регулационом профилу ул. Радничке или у суседном блоку   

Архитектонско 

обликовање,  

материјализација, 

завршна обрада и 

колорит 

max висина етаже приземља је 4,5 m, а за објекат базена према захтевима 

техничких решења; 

max висина етаже типског спрата је 4,0 m; 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице 

са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог и изнад првог 
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спрата, могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

- на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 m, али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 50 % уличне 

фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне 

оријентације (најмањег растојања од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 30 % бочне фасаде 

изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 

(најмањег растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30 % бочне фасаде изнад 

приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од 

стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али 

укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 

стражње фасаде изнад приземља. 

Нису дозвољени прелази грађевинских елемената преко регулационе 

линије 

Јавни објекти својом архитектуром и обликовањем треба да представљају 

репере у простору и да дају препознатљив изглед насељу. 

Последња етажа се може извести са косим, равним или плитким косим кровом 

са одговарајућим кровним покривачем; 

Кров се може извести и као зелени кров, односно раван кров насут 

одговарајућим слојевима и озелењен; 

Препоручује се коришћење савремених материјала при пројектовању фасада 

објеката; 

Заштита животне 

средине,  

непокретног 

културног добра, 

технички, санитарни 

и безбедоносни 

услови 

 

Приликом пројектовања и изградње у зависности од врсте објекта обавезна је 

примена услова и мера из поглавља: 

2.1.5.1  Мере заштите животне средине (заштита ваздуха, заштита 

површинских и подземних вода, заштита земљишта, заштита 

од буке и вибрација, заштита од јонизујућег и нејонизујућег 

зрачења, заштита од удеса); 

2.1.5.2  Заштита природних добара; 

2.1.5.3  Заштита непокретних културних добара; 

2.1.5.4  Заштита од елементарних непогода и других несрећа (заштита 

од поплава, заштита од клизања тла, заштита од земљотреса, 

заштита од пожара); 

2.1.5.5  Мере енергетске ефикасности; 

2.1.5.6  Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама; 

Санитарни услови Обавезно је прибављање санитарних услова и примена прописаних мера које 

морају да испуне објекти, просторије, постројења, уређаји и опрема која 

подлежу санитарном надзору са циљем заштите здравља становништва према 

Закону о санитарном надзору („Сл. гласник РС, бр. 125/2004); 

Услови заштите  

инфраструктурних 

коридора  

Забрањена је изградња објеката у зони заштите инфраструктурних коридора 

електроенергетске, водоводне и гасоводне инфраструктуре, осим изузетно у 

случајевима да за локацију постоји сагласност надлежног  управљача објекта 
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инфраструктуре. 

 

2.1.3.2.Посебна правила уређења и правила грађења површина и објеката јавне намене  

 

Образовање и васпитање - Предшколско васпитање и образовање 

У насељу Лучани функционише предшколска установа „Наша радост“. Постојећи број деце корисника је 183 

(2015/2016 година), васпитно образовни рад се организује у 7 група. Површина постојећег објекта је 1094 m2 a 

земљиште 61 а 18 m2. Очекивани број деце на територији насеља Лучани је 240. Очекивани број деце у 

гравитационом подручју општине Лучани је 800 од чега део задовољава потребе у насељском центру. 

Просторним планом РС предвиђен je обухват предшколским образовањем од 80 % укупног броја деце, постојећи 

капацитети нису довољни, што показују листе чекања за упис деце.  

Планира се проширење капацитета предшколске установе, изградњом новог објекта за 100-120 корисника, површине 

око 1000 m2, на локацији старог обданишта уз простор дома културе. 

Изградња, доградња и проширење објеката предшколског образовања и васпитања у захвату ПГР-а планира се према 

следећим критеријумима и обавезним стандардима: 

 - број корисника (укупан број популације до 6 година); 

 - обухват (број корисника установа); 

 - величина установа ...........................8-10 m2/кориснику; 

 - површина земљишта........................25-30 m2/кориснику; 

Табела – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ (у обухвату Измене и допуне Плана ) 

 

Назив 

2019. 2025. 

земљиште 

ha 

објекти 

m2 

земљиште 

ha 

објекти 

m2 

1. 
Дечји вртић „Наша радост“ Лучани 

(објекат уз Дом културе) 
0,00 0,00 0,20 1000,00 

 УКУПНО 0,00 0,00 0,20 1000,00 

Уређење дворишта и зеленило: Потребно је формирати заштитни зелени појас ободом парцеле. Дуж граница парцеле 

формирати фиксну ограду у комбинацији са живом оградом или пузавицама. За садни материјал не смеју се 

користити биљне врсте (токсичне и алергогене, врсте са бодљама и отвореним плодовима, медоносне врсте и сл.) које 

због својих својстава могу да изазову нежељене ефекте. 

При пројектовању објеката и простора предшколског васпитања и образовања обавезна је примена Правилника о 

ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу („Сл. гласник РС“, бр. 50/1994 и 6/1996; 

Обавезна је примена одговарајућих стандарда безбедности деце у погледу простора и опреме која се уграђује у 

просторе у којима деца бораве; 

Култура – Дом културе у Лучанима 

Носилац активности у области културе је Центар за културу и спорт општине Лучани у Гучи. Друга установа у 

области културе је Дом културе у Лучанима. 

Општи урбанистички норматив за објекте културе је 0,21m2/st. На основу овог норматива планира се пренамена дела 

парцеле дома културе за потребе дечијег обданишта и простора за спорт и рекреацију – затворени базен.  

Постојећи објекат Дома културе у Лучанима потребно је реконструисати и према потреби и економској одрживости 

доградити и проширити додатним садржајима (сувенирнице, канцеларија туристичке организације и сл.). 

Табела – ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ (у обухвату Измене и допуне Плана) 



 
Назив 

2019. 2025. 

ha m2 ha m2 

1. Дом културе Лучани 0,48 2660,00 0,36 2660,00 

 УКУПНО 0,47 2660,00 0,36 2660,00 

 

Спорт – Градски базен у Лучанима 

Градски базени у Лучанима заузимају површину од 0,51 ha. Базен је олимпијских димензија 25x50 m. Пратећи 

објекти базена у површини од око 200 m2 су у изузетном лошем стању и нису за употребу. Базен не поседује филтере 

већ се вода за базен мења у кратким временским интервалима (2-3 дана) како би задовољила неопходне санитарне 

критеријуме. 

Делатност и организацију спорта у Лучанима обавља Спортски савез општине Лучани. Поредсвоје основне 

делатности у раду са клубовима, спортски савез 

јеукључениусведругеспортскеактивностииакције,акојенисууњеговојдиректној надлежности, као што су школске 

спортске активности (школске олимпијаде, турнири, кросРТС-a, секцијеи остале активности). 

Концепт уређења спортско рекреативних површина, заснива се на задржавању постојећих и изградњи нових 

спортских објеката уз могућност реконструкције према међународним правилима према потреби и могућностима. 

Планира се проширење простора за потребе изградње објекта затвореног базена на део парцеле дома културе и 

неизграђеног простора на углу улице др Драгише Мишовића и улице Радничке (старо обданиште). Планира се 

смањење парцеле базена са северне стране за потребе формирања приступне улице. Укупна планирана површина за 

градске базене је 0,69 ари. Нови објекат затвореног базена планира се са. површином од око 1800 m2 са пратећим 

садржајима спа/велнес центар, ресторан, кафе, теретана и фитнес. 

Постојећи објекат свлачионице уз отворени базен, као и дечији, мали базен за непливаче уклопити у 

новопројектовано решење комплекса базена. На делу воденог огледала и затвореног базена потребно је обезбедити 

одговарајућу висину. 

Спортски објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са националним и међународним стандардима за 

планирану спортску намену, у складу са Законом о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016); Правилником о ближим 

условима за обављање спортских активности и спортских делатности („Сл. гласник РС“, бр.  17/2013); Правилником 

о условима за обављање спортских делатности („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013); Правилником о националној 

категоризацији спортских објеката („Сл. гласник РС“, бр. 103/2013); 

Табела – СПОРТ (планирано) 

 
Назив 

2019. 2025. 

ha m2 ha m2 

1. Градски базен Лучани 0,54 143,00 0,69 1800,00 

 УКУПНО 0,54 143,00 0,69 1800,00 

 

Систем зеленила 

Зеленило у оквиру јавних намена (које се не билансира посебно) чини уређено и функционално зеленило комплекса 

јавних намена у којем се налазе. Углавном је декоративно уређено и прилагођено намени (зеленило намењено игри 

деце, спорту и сл). Ове зелене површине се углавном уређују у партеру. Према ивици комплекса  и саобраћајницама 

формира се зона заштитног зеленила у виду високог растиња. Забрањена је садња инвазивних и алергених врста. 

Максимално задржати укупну заступљеност слободних  зелених површина, уз могућност другачијег просторног  

распоређивања. Уколико, се при уређењу ових простора, процени неопходност уклањања високог квалитетног 

зеленила, неопходно га је надоместити на другој позицији у оквиру коплекса или уколико то није могуће, саднице 



подићи на некој другој локацији у оквиру јавне површине у  граду, према условима надлежне институције која је 

надлежна за уређење јавног зеленила. Такође, свака интервенција над  јавним зеленим површинама мора пити под 

надзором и  уз одобрење надлежне институције која се бави уређењем јавних зелених површина. 

Приликом подизања нових врста, предност дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на 

аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота 

које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне 

(агресивне, алохтоне) врсте које је забрањено садити су: јасенолики јавор, багремац, багрем, кисело дрво, амерички 

јасен, пансилвански јасен, амерички копривић, ситнолисни или сибирски брест, сремза,… 

У оквиру паркинга подиже се једно стабло на два паркинг места (у оквиру зелене траке или у каналетама). 

2.1.3.3. Правила уређења и правила грађења мреже саобраћајница и друге инфраструктуре  

 

2.1.3.3.1 Саобраћајна инфраструктура 

 Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Лучани обухвата мању површину која 

се налази на простору између улица Драгише Мишовића, Радничке, Цветна и Југословенске армије у 

централном подручју насељеног места.  

 Улица Драгише Мишовића представља наставак државног пута IIБ реда број 408 Лучани – Паковраће 

(Марковица), односно везу са државним путем I Б реда бр. 22 (Чачак). У границама плана државни пут IIБ 

реда број 408 пружа се од стационаже 15+838 до 16+009. 
Положај и регулациони профили саобраћајница задржани су у потпуности из важећег плана, изузимајући проширење 

регулационог профила приступне унутарблоковске саобраћајнице из ул. Цветне на 3,5м.   

Приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката у зависности од намене објекта (спортски, стамбени, 

пословни...) и величине објекта (броја станова, запослених, посетилаца...) условити изградњу одговарајућег броја 

паркинг места према правилима за изградњу из овог Плана. 

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница 

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

саобраћајница; 

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

стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012, према ,,Правилнику о техничким нормативима за 

димензионисање коловозних конструкција, и ,,Пројектовање флексибилних коловозних  конструкција,,  као и у 

складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“бр. 41/2018) и другим пратећим прописима; 

- приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима, носивости материјала 

постељице и других елемената коловозне конструкције  (за израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне 

конструкције); 

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

прилагоди изведеним коловозним површинама 

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

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

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

- потребан број паркинг места утврдити у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију 

и изградњу (Службени гласник Републике Србије бр.22/2015); 

- унутарблоковске приступне улице димензионисати према условима за кретање противпожарних возила; 

- у регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету; 
- при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити  применити Правилник о 

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

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Службени гласник Р. Србије бр. 22/2015); 



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

Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута („Сл. Гласник Р. Србије бр. 22/2015); 

- приликом израде пројектне документације могуће је вршити корекције геометријских елемената саобраћајница 

унутар планираних попречних профила, а у циљу побољашања услова саобраћаја (на пр. примена комплекснијих 

радијуса у раскрсници, увођење и/или продужење трака за престројавање возила, и сл.); 

 

2.1.3.3.2.Водопривредна инфраструктура  

 Водоснабдевање и одвођење отпадних вода 

⚫ Кроз Радничку и улицу Југословенске армије су изведене водоводне линије. Кроз комплекс иде водоводна 

линија ф 200 mm, која ће се изместити, кроз улицу Драгише Мишовића, како је дато на ситуацији.  

У улици Драгише Мишовића је изведена фекална канализација. Унутар комплекса је предвиђено и измештање 

фекалне канализације, како је дато на ситуацији. 

Кроз Радничку улицу предвиђена је изградња кишне канализације. 

 Регулација водотокова 

У оквиру плана изведени су следећи регулациони радови: 

 Извршена регулација потока Перајбор; 

 Извршена регулација  потока Кленовац; 

Нису предвиђени нови регулациони радови. 

Правила за изградњу нових водоводних линија 

- Трасе водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

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

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

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

80 m за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних 

противпожарних хидраната; 

- Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 m до темена цеви; 

- Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих; 

- Минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5m; 

- Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије; 

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

објеката одређује надлежна комунална организација; 

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

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

исправног функционисања мреже; 

Правила за изградњу фекалне канализације 

- Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 mm, усвојити ф 200 mm. Максимално 

пуњење канализације је 0,7Д, где је Д пречник цеви; 

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

који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 m до темена цеви. За исправно функционисање 

фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним 

падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/Д (см) а минимални пад 1/Д (mm); 

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

кућног прикључка је ф150 mm; 

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

објеката одређује надлежна комунална организација; 



Правила за изградњу кишне канализације 

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

- Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица; 

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

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

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

- Воду из дренажа уводити у кишну канализацију; 

 

2.1.3.3.3 Телекомуникациона инфраструктура 

У захвату плана налазе се примарна и секундарна телекомуникациона мрежа реализоване подземним кабловима 

ТК59ГМ и ТК10, са тренутно задовољавајућим капацитетом за потребе корисника наведеног подручја. 

Претплатници у захвату плана гравитирају дигиталној телефонској централи Лучани 1 која се налази ван граница 

захвата плана, а обухваћени су кабловским подручјем TKOOV, кабл 2 и 4. 

Кроз захват плана пролазе и два оптичка кабла у полиетиленским цевима, која повезују Ужице и Чачак. 

У наредном периоду предвиђена је реконструкција, доградња, модернизација и децентрализација телефонске мреже, 

уз постепено увођење оптичких каблова, као медијумом преноса на свим нивоима. 

Планира се увођење квалитетних широкопојасних сервиса (Интернет, IP TV, VoIP) за све кориснике на конзумном 

подручју по прихватљивој цени. Да би се ово омогућило планира се постављање мини ИПАН уређаја који ће се у 

мрежу повезати оптичким кабловима, док ће се, са друге стране, претплатничка мрежа реализована бакарним 

кабловима, скратити до максималне дужине од 150 до 300м. У другој фази планира се постављање оптичких каблова 

до сваког корисника. 

Иако у захвату плана нема активних базних станица ни радиорелејних коридора, покривеност сигналом постоји. С 

обзиром на развој и напредак технологије у области бежичних комуникација, овај сегмент мреже ће се стално 

развијати и модернизовати. 

Прикључак планираних објекта у захвату плана на телекомуникациону инфраструктуру извести одговарајућим 

телекомуникационим кабловима у свему према условима предузећа "Телеком Србија" и важећим законима, 

прописима и стандардима који се односе на ову област. 

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

потребно је изместити у свему према техничким условима добијеним од предузећа "Телеком Србија" и важећим 

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

Пре почетка било каквих радова неопходно је у сарадњи са надлежном службом предузећа "Телеком Србија" и 

надзорним органом кога она одреди извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих каблова, а током 

радова неопходно је заштитити исте. 

 

Правила грађења за телекомуникационе објекте 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика 

телекомуникационих (у даљем тексту ТК) објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК 

саобраћаја. Постојећим кабловима мора увек бити обезбеђен адекватан приступ ради њиховог редовног одржавања и 

евентуалних интервенција. 

Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом Предузећа за телекомуникације 

"Телеком Србија" а.д., извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони 

планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова, и по потреби пробним ископима на траси), како би се 

утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима. 

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК 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 и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и 

каблова. 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова изводити искључиво ручним путем без 

употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи,...). 

У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова, или прекида ТК саобраћаја услед извођења 

радова, извођач радова је дужан да надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 

губитка услед прекида ТК саобраћаја). 

Уколико планирана изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова, неопходно је урадити Техничко 

решење (Пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова) у сарадњи са надлежном службом 

Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија". Такво техничко решење мора бити саставни део пројекта 

(техничке документације) за изградњу/реконструкцију објекта. 

Извод из пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и предмером и предрачуном 

материјала и радова, са издатим Техничким условима треба доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности. 

Уколико се за предметне радове не ради пројекат, то не ослобађа инвеститора обавезе да изради Техничко решење / 

Пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телекома. 

Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и каблова, изводе се о 

трошку инвеститора објекта/радова. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско правне односе и прибави 

потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању. 

Уколико се за предметне радове не ради пројекат, а изградња условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму 

који излази из обухвата постојећих грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да 

уради пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне дозволе. 

Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови. 

Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити рачуна да је извођач 

регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова Предузећа за 

телекомуникације "Телеком Србија" а.д. 

Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације достави и копију издатих услова 

(текст и графички прилог) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова 

угрожених изградњом, на које је Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. дало своју сагласност. За 

непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност. 

Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 10 дана пре почетка извођења радова на измештању, 

заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног 

објекта, у писаној форми обрати Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., надлежној извршној јединици 

у чијој је надлежности одржавање ТК објеката и каблова у зони планиране изградње, са обавештењем о датуму 

почетка радова и именима надзорног органа и одговорног извођача радова. 

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора 

над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова 

обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. 

По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести Предузеће за 

телекомуникације "Телеком Србија" а.д. да су радови на изградњи објекта завршени. А у случају када је инвеститор 

урадио пројекат измештања ТК објеката, инвеститор је обавезан да Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" 

а.д. достави сву потребну документацију за добијање употребне дозволе. 

По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити контролу квалитета изведених радова. 

Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију 



изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању 

водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије. 

Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова изврши пренос основних 

средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., како би у складу са 

законом могло да се спроводи њихово редовно одржавање. 

Инвеститори су у обавези да се накнадно, посебним захтевом, обрате за издавање услова за изградњу и прикључење 

објеката на Телекомову мрежу. 

Сви инвеститори су дужни да се придржавају Закона о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 

60/2013 - одлука УС и 62/2014), као и Упутства републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) о 

реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у 

стамбеним и пословним објектима, и омогуће равноправне услове за пословање свих телекомуникационих оператора. 

У складу са горе поменутим, инвеститори су у обавези да електронске комуникационе мреже и припадајућа средства 

пројектују, граде или постављају, користе и одржавају: 

- у складу са прописаним техничким и другим захтевима; 

- у складу са законом којим се уређује просторно планирање и изградња, прописима којима се уређује област 

заштите животне средине, као и област заштите културних добара; 

- тако да се не изазивају сметње у раду других електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава 

и електронске комуникационе опреме. 

Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по члану 43 Закона о електронским комуникацијама ("Сл. 

гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014), инвеститори су у обавези да изграде пратећу 

инфраструктуру потребну за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и 

електронске комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и другим 

захтевима. 

Сви планирани каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према регулационим елементима датим на 

графичком прилогу.  

Мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу. 

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла 

каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 

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

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. 

Ц0. 101) 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 

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

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

телекомуникационог кабла. 

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

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

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

енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0,2 m. 

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 m.  

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 

m;  

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

да буде што ближе 900 а најмање 300. 



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

најмање 0,5 m;  

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

укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4 m.  

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

 

2.1.3.3.4.Електроенергетска инфраструктура  

Потрошачи на подручју Општинe Лучани снабдевају се електричном енергијом из  трафостанице 110/35 kV "Гуча", 

преко далековода 35kV. Овим далеководом напојена је трафостаница 35/10kV "Лучани" снаге 8MVA са које се напаја 

комплетна мрежа 10kV у захвату плана.  

У захвату плана налазе се каблови мреже 10kV, 1 kV и јавног осветљења. 

У наредном периоду планирано је инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација, као и изградња 

нових нисконапонских (1kV) и средњенапонских (10kV) подземних кабловских водова. Неопходно је обезбедити да 

изградњу нових објеката у потпуности прати изградња електроенергетских објеката - трафостаница и кабловских 

коридора до истих. 

Постојеће каблове 10kV који пролазе кроз парцелу на којој ће се градити нови објекти потребно је изместити 

предложеним трасама. Нове објекте напојити са постојеће мреже, али по потреби и новим каблом од постојеће 

трафостанице "Пластика" у оквиру предузећа "МБ-Наменска". Уколико у постојећим трафостаницама не буде 

довољно капацитета за прикључење планираних потрошача, потребно је у захвату плана изградити нову 

трафостаницу 10/0.4kV капацитета 2х1000kVA у оквиру објекта или на другој, за то погодној локацији. 

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

неопходна измештања, у свему према техничким условима добијеним од надлежног оператора дистрибутивног 

система и важећим законима, прописима и стандардима који се односе на ову област. Током радова неопходно је 

заштитити исте и обезбедити присуство Надзорног органа. 

Инсталација јавног осветљења је изграђена, а доминантни су живини извори светлости. Да би инсталација јавног 

осветљења била функционалнија и економичнија потребно је светиљке са живиним заменити светиљкама са 

савременијим и економичнијим изворима светлости. Препоручује се употреба светиљки које емитују светлосни 

флукс усмерено ка тлу уместо оних које исти емитују у свим правцима. 

 

Правила грађења за електроенергетске објекте 

Електроенергетика 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим техничким прописима, препорукама, 

нормама и условима надлежних предузећа. 

Подземни водови 

Сви планирани подзмени водови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима 

датим на графичком прилогу. 

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

кога се полажу.  

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

Након полагања каблова трасе истих видно обележити.  

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова 

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

напона полажу изнад каблова виших напона. 



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

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

материјалом. 

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова  

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. 

Ц0. 101) 0,5м за каблове  1 kV и  10 kV. 

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

буде најмање 300, по могућству што ближе 900. 

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

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

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

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

мањи од 0,3 m. 

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

енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0,2 m. 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације 

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

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

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

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

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

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

заштитну цев. 

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

копа ручно (без употребе механизације). 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са топловодом 

Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за топловод мора да износи 1,0 m. 

Полагање енергетских каблова изнад канала топловода није дозвољено. 

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

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

нема других могућности, може проћи испод топловода. 

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

обезбедити топлотна изолација од пенушавог бетона или сличног изолационог материјала деблјине 20цм. 

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

мора са сваке стране да премашује ширину канала топловода за најмање 1,5м. 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом 

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

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање 0,8 m. 

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

укрштања или целом дужином паралелног вођења. 

На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.  

Приближавање енергетских каблова дрворедима 

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. 

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

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

2.1.3.3.5 Термоенергетска инфраструктура  

Инсталације, објекти, као и дистрибутивна мрежа природног гаса евидентирана је и планирана према условима 

„Jугоросгаз“ А.Д., Београд, (Услови за израду ПГР Лучани, „Југоросгас“ А.Д. Бр. Н/И - 382, од 24. августа 2018. 

године). 

На подручју обухвата Плана постоје један систем развода енергије високог стандарда:  систем даљинског грејања.  



У близини захвата плана постоји дистрибутивна гасоводна мрежа, па је предлогом плана предвиђена развод 

дистрибутивне гасоводне мреже у регулацији саобраћајнице 

У насељу Лучани од 1980. године постоји систем даљинског грејања. У саставу предузећа „МБ-Наменска“ Лучани, 

постоји топлана за производњу топлотне енергије капацитета 70 MW. Као енергенти користе се угаљ и природни гас. 

Систем преноса тотлотне енергије састоји се од система примарних и секундарних топловода. 

Примарни систем топовода је изведен од предизолованих челичних цеви. Размена топлоте између примарног и 

секундарног система обавља се у топлотним подстаницама које су распоређене по целом насељу. Секундарним 

системом топловода, топлота енергија се доводи до крајњих потрошача. 

Систем даљинског грејања ради у температурном режиму: примарни топловод (вреловод) 110/70 С, секундарни 

топловод 90/70 С. 

Правила за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

Дистрибутивни гасовод: 

- Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње; 

- У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод полаже се дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од 

механичких и других оштећења. 

- При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни 

гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 

20°C; 

- При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање 

износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm; 

- При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20 cm, а 

при вођењу гасовода поред темеља 1 m; 

- Минималне удаљеностигасовода од објеката и инфраструктуреуколико не постоје други услови, узети према 

приложеној табели: 

Минимално дозвољено растојање подземних 

гасовода од других  

Укрштање Паралелно 

Други гасовод 0,30 m 0,30  m 

Топловод, водовод и канализација 0,30  m 0,30  m 

Подземни бетонски канали топловода 0,30  m 0,30  m 



- У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, 

примењују се одговарајуће мере заштите; 

- Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или да се простор 

око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод постави у заштитну 

цев која мора да буде одзрачена. Дистрибутивни гасовод се полаже и у подземни пролаз (пешачки или за 

возила) без заштитне цеви, ако постоји природна вентилација; 

- У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање посебних мера 

заштите од механичког оштећења, стварања кондензата и температурских утицаја. 

- За спајање цеви и цевних комада, од других материјала са дистрибутивним гасоводом од полиетиленских 

цеви, употребљавају се фитинзи од дактилног лива. Метални елементи дистрибутивног гасовода заштићују се 

од корозије; 

- Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од услова терена). 

Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се предузму додатне техничке мере заштите. 

- Минимална дубина укупавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног гасовода са: 

- Железничким пругама износи 1,5m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње ивице прага; 

- Трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 m; 

- Путевима и улицама износи 1,0m; 

- Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2,0 m, при чему морају да се 

предузму додатне техничке мере заштите; 

- При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је могуће, полаже изнад 

других инсталација и то под углом од 60°-90°. Ако се полаже испод инсталација, потребно га је ставити у 

заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено најкраћим путем у хоризонталној пројекцији, буду 

удаљени од друге инсталације најмање 2 m. Подземне инсталације се на погодан начин морају заштитити 

одутицаја мраза и механичких оштећења која могу настати током изградње гасовода и затрпавања рова; 

- При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод полаже испод дна канала, 

минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова дубина укопавања мања потребно је 

изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. Ако се гасовод води кроз светли профил канала, он мора 

да се заштити челичном заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. 

Крај челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала, посматрано у 

хоризонталној пројекцији; 

- Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно 

укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се претходном прорачунском провером утврди да 

је то могуће; 

- Када се дистрибутивни гасовод полаже испод пута, његовим подбушивањем, обавезно се предвиђа 

постављање заштитне цеви за пречнике 63 mm и веће. Пречник заштитне цеви треба да буде већи за најмање 

100 mm од спољашњег пречника гасовода. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 

1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута; 

Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,30  m 0,60  m 

Телефонски каблови 0,30  m 0,30  m 

Технолошка канализација 0,30  m 0,30  m 

Бензинске пумпе - 5,00  m 

Бетонски шахтови и канали 0,20  m 0,30  m 

Високо зеленило - 1,50  m 

Темељ грађевинских објеката - 0,50  m 

Магистрални и регионални путеви 1,35  m 1,00  m 

Локални путеви 1,00  m 0,50  m 



- Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно бушење испод 

пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити дужа за минимум 5 m са једне и 

са друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, односно за минимум 1 m мерено од ножице насипа; 

- Крајеви свих заштитних цеви морају бити затворени одговарајућим затварачима, непропусним за воду; 

- Одушна цев се поставља са једне или са обе стране (ако је дужина заштитне цеви већа од20 m)заштитне цеви, 

на удаљености најмање од 1,5 m од ивице пута, односно 8 m од осе крајњег колосека. Одушна цев се завршава 

цевним луком 180° са Дејвијевом мрежицом на крају. Отвор је окренут од пута, односно колосека, а 

минимална висина одушне цеви је 2 m. На одушној цеви се поставља табла упозорења, ознака стационаже 

гасовода, назив дистрибутера и његов број телефона; 

- У густо насељеним подручјима где нема довољно простора за локацију надземних одушних лула, оне се 

постављају као подземне одушке у ливеним заштитним капама; 

- Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику полиетиленске цеви и 

условима терена. Дно рова мора да буде равно, тако да цев потпуно налегне на дно. За тла мале носивости и 

подводна тла дистрибутивни гасовод се обезбеђује од слегања, односно узгона. На косим теренима примењују 

се мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. Најмања светла ширина рова за полагање 

дистрибутивног гасовода дата је у следећим табелама: 

 

- При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе 

препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°; 

- За полагање полиетиленских цеви дистрибутивне гасоводне мреже користи се „Правилник о техничким 

нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни 

притисак до 4 bar“, („Сл. лист СРЈ“, бр. 20/92); 

Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 

Дубина полагања 

(m) 

до 0,70 од 0,7 до 0,9 од 0,9 до 1,0 преко 1,0 

Светла ширина рова 

(m) 

0,3 0,4 0,5 0,6 

 

Најмања светла ширина рова са приступом радном простору 

 Најмања светла ширина, b (m) 

Спољни пречник Подграђени ров Ров који није подграђен 

цеви D (м) Нормалан са укрућењем Угао нагиба бочне стране 

р<60°  Р>60°  

до 0,4 b = D + 0,4 b = D + 0,7 b = D + 0,4 

преко 0,4 до 0,8 b = D + 0,7 b = D + 0,4 b = D + 0,7 

преко 0,8 до 1,4 b = D + 0,85 

преко 1,4 b = D + 1,0 

 



Систем даљинског грејања 

Топловодне инсталације изводити искључиво у јавним површинама, изузев у случајевима где то није могуће и тада је 

потребно добавити сагласност службеног пролаза.  

Топловодну мрежу изводити од безканалних предизолованих цеви, у свему према техничким упутствима 

произвођача. Минимална дубина укопавања топловодних цеви треба да износи између 0,8 и 1,2 метара у односу на 

горњу ивицу цеви, и зависи од пречника цеви. 

У табели су дате вредности дубине дна рова, у случају да је подметач испод цеви дебљине 0,10 m. 

 

Пречник обложне 

цеви  (mm) 
65 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 

Дебљина насутог 

слоја (m) 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Дубина рова (m) 0,97 0,98 0,99 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,18 1,22 1,26 

Пречник обложне 

цеви  (mm) 
400 450 500 560 630 670 710 800 900 1000 1100 1200 1300 

 

Дебљина насутог 

слоја (m) 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

 

Дубина рова (m) 1,30 1,35 1,40 1,46 1,63 1,67 1,81 1,90 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 
 

Топловодна мрежа поставља се тако да представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности 

појединих саобраћајница и положаја  осталих инфраструктурних водова. 

Растојања од других инфраструктурних водова, при полагању топловода дата су у табели:  

Врста другог цевовода или 

вода 

Најмања растојања цевовода 

код укрштеног или 

паралелног постављања, 

са дужином до 5 метара 

код паралелног 

постављања, са дужином 

преко 5 метара 

Водови за гас и воду 20 - 30 cm 40 cm 

Струјни водови до 1 kV, 

сигнални или мерни каблови 
30 cm 30 cm 

Каблови 10 kV или 30 kV 60 cm 70 cm 

Већи број каблова од 30 kV, 

или кабл преко 60 kV 
100 cm 150 cm 

У случају прикључења објекта на топловодну мрежу, потребно је у подруму или приземљу објекта, изградити 

топлотну подстаницу. Потребно је изградити одговарајући прикључак од топловода до подстанице на најпогоднији 

начин. 

2.1.4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈА 

РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

Регулациону матрицу чине регулационе осовине водотокова и саобраћајница, као и регулациони профили поменутих 

линијских објеката. Регулационе осовине саобраћајница и водорегулација у обухвату плана одређене су 

пројектованим координатама темених и осовинских тачака. Полупречници заобљења у раскрсницама дати су на 

графичком прилогу, док се списак координата свих карактеристичних тачака, њихов опис и полупречници заобљења 

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

Осим регулационим линијама, граничне линије између земљишта јавне и остале намене одређене су координатама 

детаљних тачака, постојећим катастарским међама (КМ) и преломним тачкама катастарских парцела (КМТ). 

Наведени елементи који су садржани на графичком прилогу чине јединствену регулациону базу. 



Грађевинске линије, одређене су у односу на дефинисане регулационе линије и линије раздвајања јавних и осталих 

намена, на растојањима која су приказана на графичком прилогу. 

 

НИВЕЛАЦИЈА 

Генерална нивелација у обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације, дефинисана је преко ортометријских 

висина у раскрсницама саобраћајница, уз максимално задржавање нивелета постојећих саобраћајница. На графичком 

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

пројектоване нивелете максимално прате постојећи терен, односно изведени асфалтни застор. На основу 

нивелационих елемената саобраћајница и осталих површина у оквиру обухвата плана, треба одредити пројектоване 

коте партера и подова свих планираних објеката, као и вертикални положај комуналне инфраструктуре. 

 

ПОПИС ПАРЦЕЛА ПЛАНИРАНИХ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Подела земљишта на остале и јавне намене, урађена је на основу плана намене површина. Дефинисање граничних 

линија између осталих и јавних намена извршено је на основу регулационе базе која је садржана у плану регулације. 

Линије разграничења углавном се поклапају са линијама постојећих катастарских парцела или дефинисаним 

регулационим линијама и линијама разграничења различитих намена. На графичком прилогу, приказана је 

припадност катастарских парцела јавним и осталим наменама. 

 

Целокупан обухват плана планиран је за површине јавне намене. Катастарске парцеле планиране за површине јавне 

намене су:  2176/1, 2173/1, 2172, 2174 и делови парцела 2471/3, 2170, 2173/2 и 2176/2 КО Лучани. 

 

2.1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

2.1.5.1   Заштита животне средине 

- при пројектовању и реализацији планираних намена неопходно је урачунавање трошкова заштите животне 

средине у складу са законом; 

- отпадни материјал који настане приликом изградње (материјал из ископа, грађевински материјал, метални 

отпад, пластика, комунални отпад) одвозити на унапред одређену локацију; 

- поштовање услова надлежних органа и институција при реализацији планираних намена, објеката, функција, 

садржаја, инфраструктурних система и радова; 

- свака активност при реализацији плана мора бити спроведена на начин да проузрокује најмањи ризик по 

животну средину и здравље људи, смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи и 

производњи, укључи могућност рециклаже и спречи или ограничи утицај на животну средину на самом 

извору загађивања; 

- подстицање коришћења еколошки прихватљивих енергената и технологија за производњу енергије, уз 

рационално коришћење енергије, стимулацију коришћења обновљивих извора енергије и повећање енергетске 

ефикасности; 

- смањење броја индивидуалних котларница и ложишта ширењем система централизованог снабдевања 

енергијом, ширење гасификационог система; 

- озелењавање и пејзажно уређење површина јавног зеленила, сагласно локацијским условима и еколошким 

захтевима, уз стриктно поштовање принципа аутохтоности у зонама заштите од извора загађивања; 

- озелењавање саобраћајница свих рангова (обострано или једнострано); 

- спроводити мере еколошке компензације у простору; 

- управљање отпадом у складу са локалним и регионалним Планом управљања отпадом за општину Лучани, а 

према специфичности простора и врстом отпада која настаје у комплексу; 

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

m2 бруто површине пословног простора, односно 1 контејнер на 15 стамбених јединица, 



- амбалажни отпад који има карактеристике секундарне сировине, мора се сакупљати на локацијама тзв. 

рециклажним острвима и специјално обележеним посудама/ жичаним контејнерима – стакло, папир, пластика, 

метал, 

- отпад који није комуналан, са локације се мора трајно уклонити преко оператера који има одговарајућу 

дозволу за обављање комунане делатности;  

- привремено се некомунални отпад може чувати на локацији у складу са стандардима и законским прописима 

(на тачно прописан начин – тврда подлога, одговарајући судови са неприпусним дном и поклопцем, у оквиру 

означених, покривених и ограђених микролокација и сл), 

- управљање отпадним водама – обавезан предтретман свих технолошких отпадних вода до захтеваног нивоа 

пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу), као и третман зауљених атмосферских вода и 

пречишћавање комуналних вода, 

- за све Пројекте које имају посебне захтеве за заштитом животне средине ( према Закону о процени утицаја на 

животну средину («Сл. гласник РС» бр. 135/04 и 36/09) и на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 

које је обавезна процена утицаја и за које се може захтевати процена на животну средину («Сл.гласник РС» 

бр. 114/08)) неопходно је у складу са процедуром обезбедити техничку документацију и применити све 

неопходне мере заштите животне средине како би се процењени  негативни утицаји елиминисали. 

2.1.5.2  Заштита природних добара 

Према условима Завода за заштиту природе Србије, Београда, бр. 03., бр.020-1926/2, од 16. августа 2018. год. у 

обухвату Измене и допуне ПГР-а за насељено место Лучани нема заштићених подручја за које је спроведен или 

покренут поступак заштите, утврђених значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке 

мреже РС, као ни евидентираних природних добара. Организовано активирање просторних потенцијала и усмеравање 

даљег просторног развоја у оквирима одрживости планирати у складу са следећим условима заштите природе: 

- Сагледати све аспекте простора у циљу остваривања локалних потреба и интереса и утврдити ограничења и 

могућност за уређење, 

- Усагласити просторно функционалну матрицу планског обухвата са капацитетом средине, 

- Рационално користити расположив неизграђен грађевински фонд, а услове за уређење подићи на већи ниво, 

- Груписати компатибилне садржаје и активности на грађевинском земљишту који се међусобно угрожавају 

одређивањем неопходних заштитних  растојања, 

- Максимално задржати укупну заступљеност слободних  зелених површина, уз могућност другачијег просторног  

распоређивања и повећања процента зелених површина у граду (на другим локацијама ван обухвата плана), 

- Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на 

аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Као декоративне врсте могу се користити и врсте 

егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.),  

- Обезбедити висок ниво заштите животне средине кроз адекватно планирање инфраструктуре посебно у смислу 

посебних захтева и специфичности планираних активности у оквиру обухвата (размотрити могућност за посебно 

пречишћавање и рециркулацију воде из комплекса затвореног базена, повећати енергетску ефикасност објеката 

…), 

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

са законом, приступити процедури заштите; 

- Приликом пројектовања, изградње и уређења простора и објеката Обавезна је примена поштовање Закона о 

заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010, 91/10- исправка и 14/16), 

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

њихових налазишта, 

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

палеонтолошког типа или минеролошко-петрографског за које се може претпоставити да има својство биолошког 

наслеђа, односно споменика природе који има изузетан значај, извођач радова је дужан да о томе обавести 

надлежну организацију за заштиту природе. 



2.1.5.3  Заштита непокретних културних добара 

За потребе израде Плана прибављени су Услови надлежног Завода за заштиту споменика културе који су саставни 

део документационе основе Плана. 

У обухвату Измене и допуне плана нема проглашених или евидентираних непокретних културних добара. Приликом 

свих радова обавезно је поштовање Закона о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/1994, 52/2011 - др. закони, 

99/2011 - др. закон). 

Уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, односно до 

сада непознати простор са археолошким материјалом, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине 

радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не 

оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор радова је дужан да предузме мере 

заштите како налаз не би био уништен и оштећен. 

2.1.5.4  Заштита од елементарних непогода и других несрећа 

Заштита од елементарних непогода 

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

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

Заштита од поплава 

Интегрално уређење плавних површина у обухвату плана у будућности се постиже адекватном комбинацијом: 

 - неинвестиционих радова и мера; 

 - инвестиционих (хидрограђевинских) радова и мера; 

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

свим фазама одбране од поплава. Назначајнију превентивну меру представља доношење и спровођење правилника за 

одбрану од поплава. 

На основу законских одредби (Закон о водама „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012 и 101/2016), надлежни орган 

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

институције у ванредним ситуацијама. 

У циљу заштите од поплава хидрограђевинским радовима и мерама предвиђена је даља регулација водотока реке 

Лим у обухвату плана. 

Заштита од клизања тла 

За потребе израде плана генералне регулације рађен је Елаборат о инжењерскогеолошким карактеристикама терена, 

којима је евидентиран састав и карактеристике земљишта, и уоквиру које је дата инжењерскогелошка рејонизација на 

основу које је планирана нова изградња и даље коришћење земљишта. 

Обухват Измене и допуне плана налази се у Рејону I. Рејон I чини терен стабилан у природним условима, 

повољан за коришћење и урбанистичко планирање, са малим ограничењима која се односе на извесне мере 

заштите и побољшања његових инжењерскогеолошких својстава.  

Овај рејон обухвата заравњене делове терена и терене у благом паду до 5°. У подини је изграђен од флишоликих 

седимената и шкриљавих метаморфних стена преко којих залежу квартарне наслаге различитог генетског порекла, 

представљане прашинасто – песковитим глинама, шљунковито песковитим глинама и прашинама, шљунковима и 

песковима, дебљине од 2,0 – 10,0m, просечно 5,0m.  

Као подлога за ослањање темељних конструкција и изградњу рејон I спада у повољно тло уз примену адекватних 

мелиоративних мера у циљу елиминисања негативног утицаја подземних и површинских вода, побољшања носивости 

тла снижених отпорно – деформабилних својстава, компезације неравномерних слегања, а све у зависности од саме 

врсте објеката , његове намене и положаја у оквиру плана генералне регулације.  

На појединим микролокалитетима, услед урбанизације и нивелационог уређења откривене су наслаге слабо 

консолидованог насутог материјала, променљиве дебљине, просечно 1,0 – 3,0m. Насути материјал је неповољних 



отпорно – деформабилних својстава и не препоручује се као подтло за ослањање темељних конструкција. Код 

ослањања линијских објеката (саобраћајница, и др.) потребана је претходна контрола квалитета и његова механичка 

стабилизација. Ниво подземне воде се налази на просечној дубини од 1,0 – 3,0m од површине терена, а поједини 

делови терена су сезонски засићени водом и забарени.  

Графички прилог Извод из карте стабилности терена инжењерскогеолошких истраживања саставни је део 

Документационе основе Плана. 

Дубину фундирања и избор темељне конструкције треба прилагодити геотехничким карактеристикама микролокације 

на којој се планира изградња, (имајући у виду њена физичко – механичка својства, хидрогеолошке одлике, као и 

врсту будућих објекта ) чиме ће се решити могућа неравномерна слегања, као и побољшање носивости. Код изградње 

подземних објеката – етажа, обавезно је планирање њихове хидротехничке заштите одговарајућим хидроизолацијама 

и дренажним системима. За потребе изградње тежих објеката (вишеспратних објеката, мостова и сл.) препорука је де 

се примени дубоко фундирање. 

Код линијских објеката који прате површину терена, неопходна је примена мелирационих мера као што су насипање, 

стабилизација или замена подтла, површинско одводњавање. Извођење радова предвидети у сушном периоду, а за све 

ископе дубље од 1,0m обавезно је предвидети адекватну конструктивну заштиту. Ископе, укопане делове објеката 

осим неопходне заштитите од зарушавања, штитити од утицаја подземних вода одговарајућим дренажним системима. 

Материјал из ископа може се користити за насипање код нивелационог уређења терена, уз прописно збијање и 

контролу његовог квалитета као материјала за уграђивање. Према класификацији "GN - 200" седименти рејона I 

припадају II - III категорији тла. За више нивое и фазе пројектовања потребно је урадити детаљна геотехничка 

истраживања терена, све у складу према одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката, Закона о 

рударству и геологији и одговарајућим подзаконским актима – Правилнику о изради Пројекта геолошких 

истраживања. 

Заштита од земљотреса – сеизмичност и сеизмички параметри 

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

објекта према одговарајућим правилницима. Наведени сеизмички услови не могу представљати део техничке 

документације – основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте Ван категорије и објекте I категорије (Према 

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручијима Сл. лист СФРЈ 

бр. 31/81, 49/82, 29/83, 52/90). 

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

конструкције: 

- Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. 

лист СФРЈ бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 52/1990); 

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжињерских објеката у сеизмичким 

подручјима (1986.- нема законску снагу); 

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

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

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

Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса за 

који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 година односно земљотресом који има просечан 

повратни период од 95 година. 

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

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

Заштита од пожара 

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

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



од пожара ("Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 – др. закон). Законом је прописано да јединица локалне 

самоуправе својом одлуком доноси План заштите од пожара. Заштита од пожара подразумева превентивне мере у 

циљу спречавања настанка пожара, као и мере за сузбијање пожара, које се примењују у случајевима када пожар 

настане. 

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

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

документације - Плана заштите од пожара. 

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

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

дома, број возила, проходност саобраћајница и приступ локацији, изградњу, одржавање и осавремењавање 

хидрантске мреже и др. У оквиру мера заштите од пожара на планском подручју потребно је обезбедити следеће: 

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 

20/2015 и 87/2018 – др. закон) и одредбама СРПС ТП 21 и СРПС ТП19; 

- објекти морају бити изведени у складу са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара 

спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр. 59/2016, 36/2017 и 6/2019); 

- објекти морају бити изведени у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за 

дојаву пожара („Сл лист СРЈ“, бр. 87/1993); 

- објекти морају бити изведени у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996); 

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

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

повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ“, бр. 8/1995); 

- електроенергетска постројења и водове извести у складу са Правилником о техничким нормативима за погон 

и одржавање електроенергетских постројења и водова  ("Сл. лист СРЈ“, бр. 41/1993); 

- Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, 

бр. 3/2018); 

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

гасификацијом; 

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

уређења партера поштовати услове противпожарне заштите; 
 

2.1.5.5  Мере енергетске ефикасности 

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

ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, бр. 25/2013), Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. 

гласник РС“, бр. 61/2011) и Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/2012); 

За планиране објекте предвиђају се следеће мере енергетске ефикасности: 

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

ефикасности система грејања: 

а) За спољашње пројектне температуре ваздуha и максимална температура ваздуha грејаног простора 

(Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011); 

б) Захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора (Правилник о 

енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011); 

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

са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011); 

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

сертификата о енергетским својствима зграда  - „Сл. гласник РС“, бр. 69/2012). Елаборат енергетске 



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

енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011, и саставни је део техничке документације која 

се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош морају имати све нове зграде, осим 

зграда које су наведеним правилником  изузете од обавезе енергетске сертификације; 

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

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

могућу регулацију потрошње топлотне енергије; 

3. Смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем: 

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

- енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе; 

- соларних колектора; 

- ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације; 

4. Изградња пасивних и нискоенергетских објеката; 

За постојеће објекте предвиђају се слеће мере енергетске ефикасности: 

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

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

стамбених зграда; 

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

влакном енергетски ефикасним сијалицама; 

3. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима; 

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

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

(Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  - „Сл. 

гласник РС“, бр. 69/2012); 
 

2.1.5.6  Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим собама 

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

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

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

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

са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.  гласник РС“, бр. 22/2015). 
2.3.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

У складу са Законом о планирању и изградњи, Измена и допуна Плана спроводи се:  

1.  Директно на основу правила уређења, правила и мера заштите, и правила грађења дефинисаних у овом 

Плану: 

Директно спровођење врши се издавањем Локацијских услова и Грађевинске дозволе у складу са Законом о 

планирању и изградњи, на основу правила уређења, правила и мера заштите и правила грађења дефинисаних у овом 

Плану. Директно спровођење Плана је могуће вршити, уколико је локација уређена и регулисана, тј. има обезбеђен 

минимални степен комуналне опремљености дефинисан овим Планом. 

2. Урбанистичко-техничким документима: 

Урбанистичке пројекте је могуће радити: 

- за изградњу нових објеката уколико се укаже потреба према Закону  о планирању и изградњи; 

- за изградњу нових објеката на иницијативу инвеститора; 

Пројекти парцелације и препарцелације као и Геодетски елаборати исправке граница суседних парцела и спајање 

суседних парцела истог власника, у обухвату овог Плана израђиваће се на основу елемената овог Плана, а у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 

Спровођење Плана обухвата и: 

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



- покретање иницијативе за измену и допуну Плана генералне регулације, према потреби; 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

Графички прилог бр 1. Катастарско топографски план са границом обухвата  1:1 000 

Графички прилог бр 2.1. Постојећа претежна намена  земљишта 1:1 000 

Графички прилог бр 2.2. Извод из ПГР насељеног места Лучани  (ужи приказ) 1:1 000 

Графички прилог бр 2.3 Извод из ПГР насељеног места Лучани (шири приказ приказ) 1:5 000 

Графички прилог бр 3.Планирана претежна намена земљишта са поделом на целине 1:1 000 

Графички прилог бр 4.План саобраћајница и објеката саобрћајне инфраструктуре 1:1 000 

Графички прилог бр 5.План регулације и грађевинских линија  1:1 000 

Графички прилог бр 6. План нивелације 1:1 000 

Графички прилог бр 7. План инфраструктуре 1:1 000 

Графички прилог бр 8. Еколошка валоризација простора 1:1 000 

Графички прилог бр 9. Спровођење плана 1:1 000 

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 06-82-6/2019-I 

 

               

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                   Весна Стамболић, с.р. 

 


