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На основу члана 38. и сходно члану 35. Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 3/2017), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, без гласања

УТВРЂУЈЕ

I
Да је Маријани Маркишић из Блендије, општина Сокбања, престала функција
заменика председника Скупштине општине Сокобања, дана 30.03.2018. године, даном
подношења оставке.

II
Акт о утврђивању престанка функције објавити у „Службеном листу општине
Сокобања“

I БРОЈ: 02-33/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. и 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14 др. закон), члана 42 . став 1. тачка 11,
58 . и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број
3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014) и члана 37. и 85. Пословника о раду Скупштине
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2017), Скупштина
општине Сокобања на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
-

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I
Славиша Лазански из Сокобање бира се за заменика председника
Скупштине општине Сокобања.
II
Мандат именованом из тачке I овог Решења траје до истека мандата
Скупштине општине Сокобања конституисане 24.06.2016. године.

III
Ово решење је коначно.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за избор заменика председника Скупштине општине
Сокобања садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14-др. закон),
члана 42. став 1. тачка 11, 58. и 12 8. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014 ) и члана 37. и 85.
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Пословника о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/2017).
Чланом став 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је
да Скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава заменика
председника Скупштине, а чланом 39. да председник Скупштине има заменика који
га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност,
као и да се заменик председника Скупштине бира и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине, који се сагласно члану 38. став 3. бира на предлог најмање
1/3 одборника из реда одборника тајним гласањем већином гласова од укупног
броја одборника Скупштине општине.
Наведене одредбе Закона о локалној самоуправи садржане су и у члану 42.
став 1. тачка 11, 58. Статута општине Сокобања и члан у 37. Пословника о раду
Скупштине општине Сокобања.
На основу предлога одборника Скупштине општине Сокобања, а у складу са
напред наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и одредбама
подзаконских аката, спроведен је поступак тајног гласања за избор заменика
председника Скупштине општине Сокобања, па је већином гласова од укупног
броја
одборника,
реда
одборника Славиша Лазански
из
из
Сокобање, изабран за заменика председника Скупштине општинеСокобања, што
је наведено у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути
спор пред Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од
дана достављања овог решења.
I БРОЈ: 02-34/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 33. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014), члана 42. став 1. тачка 1. и члана 132.
Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,
11/2014, 24/2014) и Одлуке о приступању промени Статута општине Сокобања
(“Службени лист општине Сокобања“ број 3/2018) Скупштина општине Сокобања, на
седници одржаној дана 27.04.2018.године, донела је
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан.1
У члану 65. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања број
3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014) став 1. мења се и гласи:
„ Општинско веће има укупно 9 чланова, а чине га председник Општине, заменик
председника Општине и 7 чланова које бира Скупштина општине, на период од четири
године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сокобања“.
I Број: 02-35/2018
У Сокобањи, дана 27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНА СОКОБАЊЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о измени Статута општине Сокобања садржан је у
одредбама члана 32. став 1. тачка 1. и члана 33. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014), члана 42. став 1. тачка 1. и члана 132.
Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,

СТРАНА 5
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11/2014, 24/2014) и Одлуке о приступању промени Статута општине Сокобања
(“Службени лист општине Сокобања“ број 3/2018).
Чланом 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина
општине у складу са Законом доноси Статут општине, док је чланом 33. истог Закона
прописано да о доношењу Статута Скупштина одлучује већином гласова одборника што
је предвиђено и чланом 42. став 1. тачка 1.Статута општине Сокобања.
Чланом 132. Статута општине Сокобања предвиђено је да предлог за доношење или
промену Статута општине може поднети општинско веће, председник општине, 1/3
одборника Скупштине општине, најмање 10 % бирача општине и надлежно радно тело
Скупштине општине, као и да се предлог подноси у писаном облику са образложењем.
Дана 29.01.2018. године председник општине Сокобања поднео је предлог за промену
Статута општине Сокобања са образложењем да општина Сокобања спада у ред мањих
општина, а да по Закону о локалној самоуправи има максималан број чланова
општинског већа, те је из разлога економичнијег и ефикаснијег рада овог извршног
органа предложио смањење броја чланова истог.
На седници одржаној дана 12.02.2018. године Скупштина општина Сокобања донела је
Одлуку о приступању промени Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/2018) чиме се приступило промени Статута општине Сокобања и
којом је формирана Комисја за израду нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута.
Комисија за израду нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута након спроведеног
поступка утврдила је коначан нацрт предлога Одлуке након чега је исти доставила
Општинском већу општине Сокобања, које је на седници одржаној дана
20.04.2018.године утврдило предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине
Сокобања да исти усвоји.
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На основу члана 35.став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС“", бр.
72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013
одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 42. став 1. тачка 6. Статута
општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, бр. 3/08,7/13, 11/14 и 24/14), и члана 75.
став 2 тачка 9. Пословника о раду Скупштине општине Сокобања (Службени лист општине
Сокобања“ број 3/17), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној
27.04.2018.
године, донела је:
–

–

–

–

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ
Члан 1.
Д оноси се План генералне регулације за насеље Трубаревац (у даљем тексту ПГР),
који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Саставни део ове Одлуке је:
-Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПГР за насеље Трубаревац, број 350-212/2017
од 29.11.2017. године
-Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт ПГР за насеље Трубаревац, број350-33/2018 од
23.01.2018.године
-Решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
ПГР за насеље Трубаревац, број 04 501 13/2018 од 30.03.2018.године.
-

Члан 2.
ПГР-ом одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног решења подручја у
обухвату ПГР-а, као и правила регулације, уређења и грађења.
Члан 3.
ПГР се састоји из текстуалног и графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО планског документа садржи:
Општу документацију
I Општи део Полазне основе Плана генералне регулације
II Плански део
План уређења и изградње
Правила уређења простора
Правила грађења простора
III Смернице за спровођење плана
IV Прелазне и завршне одредбе
Прилог- Координате саобраћајница
–

ГРАФИЧКИ ДЕО планског документа садржи:
Геодетска подлога са границама .................................................................................. Р 1:5 000
Постојећа намена површина ....................................................................................... Р 1: 5 000
Регулационо нивелациони план............................................................................... Р 1:2 500
План површина јавних намена .................................................................................... Р 1:2 500
Планирана намена површина....................................................................................... Р 1:5 000
Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине ................................... Р 1:5 000
Заштита простора .......................................................................................................... Р 1:5 000
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре .................................................. Р 1:2 500
–

Члан 4.
ПГР као урбанистички План остварује се са Плановима детаљне регучације,
урбанистичким пројектима и другим општим и посебним актима и складу са Законом.
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Члан 5.
документационом
основом чува се трајно у Општинској управи општине
ПГР са
Сокобања.
Члан 6.
ПГР мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења
Плана, у седишту доносиоца и путем интернет странице органа надлежног за доношење
планског документа.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лист
општине Сокобања“
Број: 350-395/2018
У Сокобањи, дана 27.04.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

Р Е П У Б Л И К А

С Р Б И Ј А

ОПШТИНА СОКОБАЊА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ
- НАЦРТ ПЛАНА –

Одлука бр. ____________ од _________________.
председник Скупштине општине Сокобања
__________________________
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72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана
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Сокобања“, 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана ________. године донела је:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ
ТРУБАРЕВАЦ
План генералне регулације за насеље Трубаревац, (у даљем тексту: План, План
генералне регулације - ПГР) утврђ ује и разрађује генерална урбанистичка решења заснована
на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:
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– плански део плана (правила уређења и правила грађења),
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o
Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
o
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Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док
се документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид.

I.ОПШТИ ДЕО–ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),

Правилник о садржини, начину и поступку израде,
докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015);

Одлуке о изради плана генералне регулације за насеље Трубаревац, коју је донела
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 17.11.2015. године (бр. одлуке 350282/2015), („Службени лист општине Сокобања“ број...........).
ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Бован“ („Службени гласник
РС“ бр. 14/09),

Просторни план општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ бр.13/2012).
2.

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План генералне регулације Трубаревца обухвата следеће катастарске парцеле:
делове парцела: 576, 327, 326, 325, 349/2, 349/1, 348, 357, 356, 355, 354/2, 354/1, 586/1, 582/3,
579, 409, 410/3, 410/2, 410/1, 550, 604, 407/2, 407/1, 639, 632, 631, 630, 761, 751, 750, 1170/1,
744, 2871, 891, 890, 889, 2769/2, 904, 1222, 2775/2, 2772, 2771/2, 2603, 2601, 1543/3, 1543/1,
1533, 2583, 2589, 2588, 2587, 2586, 2584, 2590/2, 2590/1, 1619, 1809/1, 1798/4, 1798/3, 1808/3,
1808/2, 1787, 2788, 2787, 3040, 2812, 2807, 2805, 3572/2, 3896/1, 5678, 5677, 5676, 5679, 4516/1,
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4795, 5326/1, 4801, 5416, 5489, 5538, 5674, 4518/1, 4562/4, 4562/3, 4562/2, 4562/1, 4563/1, 5570,
5542, 578, 577, 414/2, 607, 771, 762, 1171, 387, 391, 739/2, 2609/3, 2609/1, 1213/2, 1227, 1221,
1220, 2776, 2774/3, 2598, 2600/4, 2605, 1618, 1654, 1567, 1796, 2790, 1658, 56, 4290, 4289,
4288/2, 101, 4348, 3881, 3887/3, 3887/2, 3886, 3882/2, 3882/1, 3894, 3895/1, 5355/1, 5354, 5417,
5582, 5675, 4484/3, 4520/1, 4577/10, 4827, 4822, 5553, 352, 340, 336, 334/6, 334/5, 629, 638, 405,
400/2, 400/1, 399, 397, 396, 394/2, 394/1, 393, 390, 2870, 2770/1, 2769/3, 903, 2609/4, 1575, 1574,
1581, 1571, 1810, 1809/2, 1545, 60, 2804, 3039, 4324, 4323, 4509/1, 5422, 5418, 3879, 3885, 3884,
3883, 4821, 334/3, 7055, 606, 749/1, 589, 588, 7059, 1202, 1199, 1213/1, 1181, 1177, 1559/1,
GR7095, 7095, 4300, 4330, 4322, 4321, 58, 55, 3579, 3544/1, 4506, 4521/1, 4577/7, 4577/5,
4577/15, 4569, 4567/2, 4577/17, 4562/5, 4564, 4565/1, 4577/1, 4694, 4540, 4794, 5463, 5352, 5325,
5583, 5578, 5490, 5547, 5551, 5543, 5690, 7080/1, 575/1, 575/2, 597, 587, 586/3, 586/2, 408,
4742/1, 4167, 4166, 4388, 4162, 4164, 4381, 4346/4, 5510, 5487, 5471, 5470, 5469, 102, 2, 3, 5, 62,
59, 54, 3041, 2786, 7058/1, 1984, 7081/1, 7061, 1655, 1657, 7060, 1642, GR1, 4698, 7082, 4797,
7073, 4464, 7083, 2000/1, 3549, 3575, 3576/3, 7063/1, 7071, 7054
целе парцеле:528/5, 528/4, 528/3, 521, 525, 524, 523, 571, 570, 567, 509, 526, 537, 536, 538, 535,
539, 557, 559, 563, 564, 554, 517, 516, 514, 513, 512, 504, 515, 505, 506, 511, 480, 475, 481, 478,
477, 500/2, 502, 417, 611, 549, 548, 551, 980, 493, 542, 619, 618, 617, 986, 984, 983/2, 983/1,
983/3, 489, 488, 545, 544, 546, 985, 490, 492, 491, 470, 469/2, 468, 466, 465, 463, 462, 461, 484,
483, 469/1, 457, 609, 624/3, 624/2, 624/1, 625, 788, 787, 785, 784, 620, 777, 776, 775, 778, 780,
782, 781, 981, 783, 995, 994, 993, 992, 991, 969, 968, 972, 971, 970, 976, 451/7, 451/6, 1003, 428,
449, 450/1, 773, 772, 628, 805, 803, 802, 801, 800, 799/2, 797, 795, 836, 830, 837, 831, 825, 962,
961, 960, 959, 958, 957, 807/2, 807/1, 451/3, 1042, 1041, 1035, 1034, 1017, 1013, 1012, 1011, 1009,
1008, 1006, 1005, 1007/2, 1007/1, 443, 442, 446/2, 447, 1067, 1066, 1072, 1071, 1070, 1069,
1073/2, 1073/1, 1064/1, 1065/2, 1065/1, 436, 433, 438, 437, 809, 853, 847/3, 847/2, 847/1, 846, 845,
844, 816/2, 1020, 818, 817, 813, 812, 816/1, 953, 952, 7057/2, 1031, 1054, 1053, 1030, 1029, 1028,
1027, 1026, 1025, 1060, 1062, 1061, 1103, 1151/2, 1151/1, 1150/2, 1150/1, 1149, 1152, 1153/2,
1153/1, 1164, 1165/1, 1166/1, 386, 860, 874, 873, 871/3, 871/1, 882, 868, 867, 852, 851, 862, 858,
857, 879/2, 913, 933, 921/3, 920, 875, 865, 864, 879/1, 912, 911, 910, 914, 915, 935, 937/2, 937/1,
1085, 1082, 1081, 1080, 1079, 1088/3, 1088/2, 1091, 1090, 942, 1105/1, 1136/2, 1100, 1099, 1098,
1107, 1101, 1139, 1137/2, 1137/1, 1138, 1134, 1133, 1143/2, 1143/1, 1142/4, 1142/3, 1142/2,
1142/1, 1141/2, 1141/1, 1145/2, 1145/1, 870, 888, 924, 923, 906, 2725/3, 2726/3, 1112, 1111, 1117,
2717/1, 1132/2, 2644/3, 2642, 2641/2, 2627/1, 2609/2, 2608, 2614, 2618, 2613, 2612/2, 2612/1,
2611, 2610, 1565, 1564, 9/5, 2768/2, 2768/1, 2728/1, 2727/4, 2727/3, 2733, 2732, 2731, 2722/1,
2723/1, 2721/1, 2723/3, 2722/2, 2721/5, 2721/4, 2709, 2713, 2715, 2703/9, 2703/8, 2703/7, 2703/6,
2703/5, 2707/4, 1127/2, 2646/2, 2646/1, 2652, 2651, 2638/2, 2604, 2606, 2602, 2600/1, 1747/2,
1755, 1774/2, 1774/1, 1773, 1772, 1766/2, 1766/1, 1543/4, 1543/2, 1529, 1528, 1527/2, 1527/1,
1785/1, 1784, 1783, 1782, 1781/2, 1781/1, 2712/1, 2711/1, 2710/1, 2708/1, 2706/1, 2704/4, 2705/4,
2705/3, 2705/2, 2703/2, 2699/2, 2694/1, 2661, 2662/4, 2662/3, 2640/3, 2643/2, 2626/3, 2624/3,
2624/2, 2630/2, 2631/3, 2630/1, 2629/3, 2639/1, 2639/2, 2631/2, 2622/2, 2599/4, 2582/3, 2582/2,
2582/1, 2581, 2585, 2592, 2591, 1710/2, 1741, 1748, 1749, 1758, 1757/2, 1769/4, 1769/3, 1769/2,
1769/1, 1768, 1776/2, 1776/1, 1770/2, 1770/1, 1798/2, 1798/1, 1797, 1788, 1786/2, 1778, 3158/2,
2753, 2693/1, 2691/1, 2689, 2683, 3242/2, 3245/1, 3244/4, 3245/2, 3244/2, 3244/1, 3271/2, 3272/2,
3270/2, 3280, 3281, 3282, 2572, 2579, 2578, 2576, 2575, 2574, 1664, 1676, 1675/3, 1675/1, 1680,
1705, 1697, 1696, 1711/1, 1732, 3052, 3127, 2793, 2792, 3131, 3156, 3163/2, 3162, 2749, 2748,
2680/2, 2680/1, 3160, 2673/2, 2673/1, 2682/4, 3255/2, 3254/2, 3255/3, 3253, 3252, 3251, 3275,
3274, 3299, 3300, 3301, 3298, 1686, 1685, 1684, 1690, 1727, 2997, 3043, 3042, 3048, 3061/2,
3061/1, 3058, 3057, 3056, 3050, 3049, 3541, 3120, 3119, 3118, 3117/2, 3117/1, 3116, 3115, 3114,
3112, 3111, 3110, 3153/1, 3168/2, 3168/1, 3167, 3166, 3164/2, 2671, 2670/2, 3227, 3230, 3309,
4295, 3064, 3104/2, 3104/1, 3102/2, 3102/1, 3101, 3086, 3106, 3105, 3100/2, 3099/3, 3103, 3138/2,
3138/1, 3137/2, 3137/1, 3136, 3147, 3148, 3092, 3094, 3091, 3090, 3089, 3083, 3140/2, 3149/2,
3149/1, 3141, 3098, 3080/2, 3078, 3077, 3142, 4314, 4313, 4317, 4325, 3544/2, 3071, 3070, 3072/1,
4310, 4320/2, 4311, 4445/2, 4445/1, 3578/4, 3576/7, 3576/8, 3576/6, 3576/5, 3576/4, 3574/3, 3574/2,
4350, 3898, 4527/7, 4527/8, 4527/5, 4527/11, 4527/6, 4527/4, 4509/10, 4509/9, 4509/8, 4509/7,
4509/6, 4509/5, 4528/6, 4528/5, 4390, 4080/4, 4080/3, 4080/2, 4080/1, 4079, 4078, 3928, 3905/2,
3903, 3902, 3901, 4509/13, 4509/12, 4509/14, 4509/3, 4530, 4526/14, 4525/9, 4531/2, 4531/1,
4526/9, 4526/8, 4526/7, 4526/3, 4526/2, 4526/12, 4526/11, 4165, 4099, 4095/2, 4095/1, 4092, 4091,
4086/2, 4075, 4073, 4063, 4062, 4070, 4072, 4071/2, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 3999/2, 3999/1,
4050/1, 4050/2, 4049/2, 5429, 3988/2, 3988/1, 3989/2, 3989/1, 3990/2, 5439, 5407/3, 5412/4, 5412/3,
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5459, 5452, 5451, 5450, 5449/1, 5448, 5446, 5518, 5517, 5521/2, 5514, 5524, 5523, 5522, 3912/2,
3912/1, 3930, 3913, 3909, 4523/2, 4523/1, 4510, 4525/13, 4535/1, 4536, 4535/2, 4525/4, 4537,
4538/4, 4538/1, 4557, 4577/3, 4565/2, 4566, 4551, 4552, 4567/4, 4567/3, 4567/1, 4550/2, 4577/14,
4577/13, 4577/12, 4786/4, 4791/7, 4791/6, 4791/5, 4791/4, 4103, 4790/6, 4790/5, 4790/4, 4790/3,
4790/2, 4790/1, 4792, 4791/11, 4058/2, 4057, 5462, 5497/2, 5497/1, 5456/2, 5498, 5496, 5503/2,
5502, 5501, 5584, 5531, 5511, 5509, 5508, 5550, 5536, 5535, 4521/2, 4518/2, 4521/5, 4517/2,
4522/4, 4522/3, 4559, 4695/4, 4695/3, 4695/1, 4741/5, 4741/1, 4826, 4784/2, 4784/1, 4823/2, 4824/2,
4740/4, 4740/3, 4740/2, 4740/1, 518, 532/1, 533, 530, 531, 528/6, 527, 528/2, 528/1, 522, 520, 519/2,
519/1, 562, 529, 416, 415/2, 415/1, 500/1, 499, 498, 501, 774, 622, 621, 616, 615, 614, 613, 612,
610, 608, 623, 779, 982, 987, 547, 543, 541, 456, 452, 455, 998, 997, 996, 979, 454, 467, 453, 459,
430, 429, 427, 450/2, 854, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 835, 834, 833, 832, 829, 828, 827, 826, 824,
951, 954, 955, 1058, 1047, 1046, 1033, 1032, 1024, 1023, 1022, 1021, 1019, 1018, 1016, 1015,
1014, 1001, 956, 811, 1076/1, 1076/2, 1154, 1157, 1156, 1155, 439/2, 439/1, 441, 440, 1077, 1075,
1074, 1039, 1063, 1038, 1064/3, 1064/2, 1065/3, 869/3, 871/2, 883, 872, 869/2, 869/1, 861, 859, 932,
931, 921/2, 921/1, 919, 917, 916, 930/1, 909, 908, 907, 905/1, 1086/2, 1086/1, 1087, 1110, 1109,
1092, 1094, 1093, 1108, 1119, 1118, 1120/4, 1120/1, 2720/4, 2719, 2718, 940, 941, 1125, 1132/1,
1131/2, 1131/1, 1130/2, 1130/1, 2644/2, 2645, 1206, 1205, 1207, 1204, 1203, 2734, 2730, 2767/2,
2767/1, 2766, 2764/1, 2762, 2761, 2760, 2759, 2758, 2707/3, 2708/3, 2722/3, 2721/2, 2720/1,
2712/2, 2710/2, 2708/2, 2706/2, 2720/6, 2720/5, 2714/1, 2705/1, 2704/1, 2703/1, 2703/4, 2697/3,
2696/1, 2695/1, 3237/1, 3236, 2647/2, 2647/1, 2648/2, 2660, 2659, 2654, 2635, 2626/1, 2629/2,
2625, 2623/2, 2623/1, 2629/1, 2622/1, 2599/1, 2631/1, 2622/3, 2599/3, 2599/2, 2622/4, 2597, 2596,
2595, 2594, 2593, 2600/3, 2600/2, 1742, 1747/1, 1751, 1750, 1754, 1756, 1753/2, 1753/1, 1752,
1808/1, 1786/1, 1785/2, 1780, 1779, 1777, 1775/2, 1775/1, 1771/2, 1771/1, 1763, 1767, 1544, 3053,
2752, 3159/2, 3159/1, 3158/1, 2692, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2682/2, 3241/3, 3241/2, 3235,
3246/1, 3245/3, 3249, 3250, 3268, 3271/1, 3285/2, 3286/3, 3273/2, 3285/1, 3278, 3277, 3286/4,
3286/2, 3286/1, 3284, 3283, 1675/4, 1675/2, 1674, 1689, 1688, 1687, 1683, 1682, 1681, 1679, 1678,
1677, 1695, 1721, 1720, 1728, 1719, 1714, 1713, 1712, 57, 4291, 3085, 3063, 3062, 3046, 3044,
3060/2, 3060/1, 3059, 3123, 3122/2, 3109, 3108, 3107, 3113, 3542, 3540, 3151, 3154, 3153/2, 3152,
3170, 3169/2, 3169/1, 3168/4, 3168/3, 3164/3, 3229, 3228, 3260, 3259, 4308/1, 4306, 4305, 4316,
4315/4, 4315/3, 4315/2, 4301, 4326, 4308/2, 4304, 3082/2, 3069, 3068, 3067, 3066, 3144, 3081/2,
3143, 4446, 4319, 4303, 3578/3, 4158/2, 4158/1, 3574/1, 4528/2, 3937/1, 3938, 3900, 3899, 4538/7,
4538/6, 4538/3, 4538/8, 4538/5, 4522/1, 4525/2, 4526/1, 4525/6, 4525/3, 4525/11, 4525/7, 4525/8,
4524, 4525/1, 4550/1, 4577/8, 4577/11, 4793/3, 4796, 4101, 4791/10, 4791/9, 4791/8, 4789, 4788,
4787/2, 4787/1, 4102, 4791/1, 4800, 4089, 4074, 4061, 4059, 4058/1, 5431, 5430, 5426, 5425/2,
5425/1, 5424, 4056, 5428, 5427, 3990/1, 5407/1, 5412/2, 5412/1, 5413/4, 5413/3, 5413/2, 5413/1,
5408, 5407/2, 5435, 5453, 5454/2, 5454/1, 5455, 5456/1, 5495, 5505/2, 5505/1, 5504, 5503/1, 5457,
5458, 5549, 5537, 5528, 5513, 5512, 5527, 5526, 5525, 3935, 3934, 3933, 4521/3, 4741/8, 4741/7,
4741/6, 4741/4, 4741/3, 4741/2, 4731/4, 4731/3, 4731/2, 4731/1, 334/2, 508, 507/2, 507/1, 503, 510,
334/4, 451/4, 999, 1010, 1004, 1002, 1000, 964, 963, 966/1, 965, 975, 974, 973, 977, 978, 989, 988,
471, 485, 808, 806, 804/2, 804/1, 799/1, 798, 796, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 786, 815/2, 815/1,
814, 810, 966/2, 823, 822, 821, 849, 627, 626, 472, 990, 494/2, 487, 486, 1165/2, 1147/2, 1163/2,
1163/1, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 448/2, 448/1, 435, 434, 432, 431, 444, 445, 446/1, 451/1, 925,
2729/1, 929, 928, 927, 922, 926/3, 926/2, 926/1, 880, 887, 885, 877, 876, 866, 863, 884, 886, 881,
878, 905/2, 2707/1, 2698, 2707/2, 2717/2, 2703/3, 2716, 2720/7, 1136/1, 1113, 1116, 1120/3, 1120/2,
1121, 1123, 1135, 1124, 1127/1, 1128, 1129, 2720/3, 2723/2, 2724/3, 938/2, 2720/8, 2725/2, 2697/2,
2643/1, 2644/1, 2648/1, 2638/1, 2641/1, 2655, 2650, 2649, 2658, 2657, 2627/2, 2633, 2632, 2628/2,
2628/1, 2621, 2617, 2616/2, 2616/1, 2615, 2607, 1740, 1745, 1744, 1743, 1566, 1569, 1526, 1525,
1524, 11, 2998, 2679, 2676, 3047, 3055, 3054, 3051, 3133, 3132/2, 3132/1, 3130, 3129, 3128, 3126,
3125, 3124, 3122/1, 3121, 3100/3, 3100/1, 3135, 3134, 3165, 3164/1, 3155, 3163/1, 3161, 3233,
3234, 2664/2, 2664/1, 2663/1, 2690/1, 2672, 2665, 3256, 3232, 3231, 3255/1, 3254/1, 3338, 3257/2,
3257/1, 3267, 3266, 3265, 3258, 3288, 3297, 3295, 3294, 1673, 1672, 1661, 1660, 1731, 1718, 1717,
1716, 4318, 4307, 4309/2, 4309/1, 4312, 6, 3545, 3080/1, 3079, 3082/1, 3081/1, 3093, 3073, 3072/2,
4528/4, 4528/3, 4528/1, 4526/13, 4529, 4527/1, 4526/5, 4526/4, 4509/2, 4526/10, 4526/6, 4527/10,
4527/9, 4527/3, 4527/2, 4509/11, 4509/15, 4509/4, 4511, 4697, 4696/2, 4389, 4163, 4104, 4783/3,
4783/2, 4093, 4090, 4087, 4086/1, 4085, 4084, 4083, 4082, 4076, 4081, 4077, 4071/1, 5423, 5432/2,
5432/1, 4049/1, 5507, 5506, 5521/1, 3939, 3929, 3936/2, 3936/1, 3932, 3931, 3914, 3940, 3943/1,
5520/1, 5519, 5516, 5515, 4695/5, 4695/2, 4739, 4825, 4823/1, 4785/4, 4785/3, 4785/2, 4785/1, 558,
560, 561, 565, 568, 569, 574, 573, 566, 937/3, 949, 948, 947, 918, 950, 1049, 819, 850, 856/2, 856/1,
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855, 847/4, 848, 820, 1140, 1104, 1105/2, 1106, 1088/1, 1089, 1096, 1095, 1097, 1102/2, 1102/1,
1165/3, 1144, 1166/2, 1167, 1146/2, 1146/1, 1147/1, 1148/2, 1148/1, 1078, 2636, 2640/1, 2640/2,
2638/3, 1170/2, 1169, 1168, 2637, 2634, 2620, 2619, 1212, 1211, 1208, 1201, 1200, 1210, 1209,
1765, 1759, 1764, 1762, 1761, 1760, 1548/3, 1548/1, 1563, 1559/2, 4292, 4320/1, 4315/1, 3150/2,
3150/1, 3140/1, 3139, 3146/2, 3146/1, 3145/2, 3145/1, 3097, 3099/1, 3099/2, 3096, 3095, 3088,
3087, 3084, 3543, 3065, 3045, 3547, 7067, 3306, 3244/3, 3246/2, 3247, 3308, 3307, 3243, 3270/1,
3269, 3273/1, 3272/1, 3276, 3296, 3293, 3292, 3291, 3290, 3289, 3287, 4525/5, 4525/10, 4525/12,
4522/2, 4577/4, 4568/2, 4568/1, 4577/9, 4563/4, 4563/3, 4563/2, 4577/2, 4521/4, 4517/1, 4516/2,
4558, 4556, 4555, 4554, 4553, 4560, 4696/3, 4696/1, 4561, 4786/3, 4786/2, 4786/1, 4824/1, 4793/2,
4793/1, 4791/3, 4791/2, 4781, 4783/1, 4784/3, 4742/2, 5409, 4065, 4064, 4060, 4069, 4068, 4067,
4066, 4048/1, 5533, 5532, 5530, 5529, 3911, 5499, 5494, 5493, 5500, 5548, 5546, 5545, 5544, 5552,
3920, 3919, 3918, 3917, 3916, 3915, 3910, 3908, 3907, 3906, 3905/1, 3904, 1048, 938/1, 939, 943,
944, 934/1, 946, 2729/2, 2727/1, 2727/2, 930/2, 2726/1, 2725/1, 2724/1, 2739, 2738, 2737, 2736,
2735, 7056, 451/5, 422, 421, 426, 425/2, 425/1, 424, 423, 451/2, 1050, 1051, 1055, 1059, 1057,
1056, 1045, 1044, 1043, 1040, 1037, 1036, 1052, 464, 460, 458, 420, 419, 418, 474, 482, 479, 497,
473, 494/1, 496, 532/2, 534, 552, 553, 540, 556, 555, 4344, 4346/3, 4346/2, 2745/2, 2744, 2751,
2750, 2747, 2682/3, 2682/1, 2681/2, 2681/1, 2678, 2677, 2675, 2674, 2670/3, 2670/1, 2667, 2666,
2668, 2669/2, 2669/1, 5460, 5437, 5438, 5461, 5436, 7079, 7098, 7/1, 9/1, 3240/2, 3240/1, 3242/1,
3241/1, 3239/2, 3239/1, 3238/2, 3238/1, 3237/2, 2662/5, 2714/2, 2695/2, 2694/2, 2662/2, 2663/2,
2700/1, 2699/1, 2697/1, 2746, 2745/1, 2743, 2742, 2741, 2740, 2765, 2764/2, 2763, 2757, 2756,
2755, 2754, 3157, 2580, 2624/1, 7057/1, 7068/1, 1739, 1746, 1737, 2566, 1698/2, 1698/1, 1694,
1693, 1692, 1691, 1715, 1699/2, 1699/1, 1708, 1707, 1706, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1711/2,
1710/1, 1709, 1659, 1643, 4799, 4798, 3573/4, 3573/3, 3574/4, 3548, 4048/2
Све наведене парцеле налазе се К.О. Трубаревац.
Површина Плана износи 595,65 ha.

3.

ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге:
- Дигитално ортофото предметне локације у резолуцији 40 cm
- Скенирани катастарски план детаљни листови. од 1 до 16 размере 1 : 2500 К.О.
Трубаревац
У случају не слагања текстуалног и графичког дела важи графички прилог бр.1 „Катастарскотопографски план са границом плана“.
Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у
складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14).

4.

ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ
И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и
добијени од следећих надлежних организација и предузећа:
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табела бр 1: Списак тражених и добијених услова:
Услови

Број услова

1.
2.

Завод за заштиту споменика културе Ниш
Завод за заштиту природе Србије, радна јединица
у Нишу

690/2

Датум
Добијања
услова
9.6.2017

03 број 020-1401/2

21.7.2017

3.

Министарство одбране, сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру

2117-2

28.6.2017

4.

МУП Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Зајечару

09/12/2 број 217-1-152/17

28.6.2017

1960-1/17-02

5.6.2017

297923/1

16.6.2017

5.
6.
7.

ЈКП "Напредак"
ЈП "Зеленило"
ДП "Електроисток" д.о.о., ЕД "Електротимок"
Зајечар, ЕД Сокобања

8.

ЈП "Електромрежа Србије"

9.

"Телеком Србија", АД Ниш
ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни
центар "Морава" Ниш
"Транснафта"
"Југоросгаз" а.д. Београд
Рател - Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге
Републички хидрометеоролошки завод
Републички сеизмолошки завод
ЈП за газдовање шумама "Србијашуме"
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине
Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за
санитарни надзор Зајечар
ЈП "Путеви Србије"
ЈП “Србијагас”

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5.

130-00-UTD-003-235/201727.6.2017
002
7131-215193/2-2017
21.6.2017
2-07-3901/2

7.7.2017

6873/1-2017
Н/И-255

14.6.2017
15.6.2017

1-01-3491-718/17-1

16.6.2017

922-3-28/2017
05-507/17
10215

3.7.2017
10.10.2017
22.6.2017

350-01-00073/2017-09

11.7.2017

953-15620/17-1
07-07/21427

21.8.2017
29.8.2017

ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ
РЕДА

Плански основ за израду ПГР за насеље Трубаревац је Просторни план подручја посебне
намене слива акумулације "Бован" ("Службени гласник РС" бр. 14/09) и Просторни план
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ бр.13/2012).
План вишег реда у оквиру којег се налази ПГР и чија решења и смернице су усмеравајућа
за овај план у смислу планског основа је Регионални просторни план Тимочке крајине („Сл.
гласник РС“ бр. 51/11).
5.1. ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
(„Службени гласник РС“ БР. 51/11)
ОСНОВНА УПОРИШТА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Развој просторно-функционалне организације подручја по заједницама насеља
оствариваће се децентрализацијом функције рада, појединих производних делатности, јавних
служби и активности из регионалних, субрегионалних и општинских центара у центре заједнице
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села и већа насеља са општим или специфичним функцијама, ради рационализације
управљања и организације јавних служби, квалитетнијег задовољавања потреба и ефикаснијег
координирања активности локалних заједница, чиме се стварају услови и за останак и повратак
становништва.
Даљи развој регионалних центара засниваће се на обезбеђењу вишег квалитета урбаних
функција регионалног значаја, а посебно привредних, јавно-социјалних, развојно управљачких,
информационих, научно-истраживачких, културних и др. Са становишта планског развоја
мреже насеља посебно је важна ограничена и контролисана изградња приградских насеља и
насеобинских целина у коридорима јавних путева.
ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју Просторног плана заснива
се на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја, који подразумева очување
земљишта, воде, биљних и животињских ресурса, тј. развој који не угрожава животну средину,
технички је применљив, економски исплатив и друштвено прихватљив. Тај концепт се остварује
међусобним усклађивањем мера подршке усмерених на: повећање конкурентности, подршком
реструктурирању пољопривредног сектора; побољшање стања животне средине и природних
предела, подршком управљању пољопривредним и шумским земљиштем; и диверсификацију
руралне економије и унапређење квалитета живљења у руралним областима.
ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ЛОВСТВА
Уређење и коришћење шума и шумског земљишта спроводиће се трајним коришћењем
шума на принципима одрживог развоја.
У хоризонту Просторног плана предвиђено је повећање шумовитости подручја Тимочке
крајине (Борског и Зајечарског округа) са око 41,7% на око 54,6%, односно за 12,9%. Увећање
степена шумовитости оствариће се пошумљавањем око 923 km² земљишта најнижег
производно-економског потенцијала (претежно 7. и 8. катастарске класе, посебно на теренима
са већим нагибом), површина угрожених ерозијом и сливова постојећих и планираних
водоакумулација.
Развој ловства и управљање ловиштима спроводиће се: очувањем разноврсности ловне
фауне; гајењем, насељавањем и заштититом дивљачи у ловишту; усклађивањем ловне и
осталих делатности у ловишту; организацијом стручне службе за праћење и усмеравање
развоја популације основних и споредних врста дивљачи; израдом и одржавањем ловноузгојних и ловно-техничких објеката; санитарним одстрелом дивљачи, а по поправци стања и
организованом лову основних врста; организовањем ловног туризма и едукацијом ловних
стручњака и ловаца у циљу заштите и узгоја дивљачи и др.
ОЧУВАЊЕ И ТРАНСФОРМАЦИЈА РУРАЛНИХ НАСЕЉА И ПОДРУЧЈА
Кључно питање будућег равномерног развоја Региона јесте развој сеоских насеља,
неговање и промовисање вредности руралних подручја (природне хетерогености, културноисторијског идентитета и др.) уз јачање економске снаге сеоских домаћинстава. Све концепције
и планска решења која воде ка развоју села и руралних подручја, усмераваће се на решавање
питања популационог развоја, побољшавања услова живљења на селу и промовисања
мултифункционалне породичне пољопривреде.
ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима:
(1) туристички комплекс Стара планина-север (КЊ1);
(2) туристички комплекс општински центар Књажевац са непосредном
околином (КЊ2) и
(3) туристички комплекс општински центар Сокобања-бањско место
Сокобања (са непосредном околином)-водоакумулација Бован (КЊ2).
ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
ВОДОПРИВРЕДА
6) Сокобања - реализација потпуне санитације насеља у сливу Моравице, ради очувања
акумулације Бован. То подразумева потпуну реконструкцију постојећег ППОВ Сокобање, као и
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реализацију више групних канализационих система за сеоска насеља, која се завршавају са
ППОВ.

5.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА
АКУМУЛАЦИЈЕ "БОВАН" ("Службени гласник РС" бр. 14/09)
ГРАНИЦЕ ЗОНА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА
Зоне заштите и њихове границе одређене су према члану 45. Закона о водама, а у складу
са познатим хидрогеолошким и геоморфолошким својствима земљишта.
Границе зоне непосредне заштите планираних акумулација намењених водоснабдевању
дефинишу се у тексту Просторног плана, а подбрански део и графички.
За постојећу акумулацију "Бован", до сада нису успостављане зоне заштите ни de iure ни
de facto. Овим Просторним планом, за акумулацију "Бован" предвиђају се три зоне заштите са
утврђеним границама:
1)граница зоне непосредне заштите акумулације "Бован";
2)граница уже зоне заштите акумулације "Бован";
3)граница шире зоне заштите акумулације "Бован" истовремено је и граница
слива акумулације "Бован" и иде границом развођа.
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Првобитна улога акумулационог простора била је намењена смањењу поплавног таласа,
спречавању проноса и продукције наноса, наводњавању поља низводно од бране и
енергетици. Акумулација је накнадно проглашена извориштем другог ранга, намењеним за
водоснабдевање Алексинца, насеља у општини Алексинац, Ражња и насеља у општини
Ражањ, Сокобање и насеља у општини Сокобања. Водни систем је димензионисан да
обезбеди потребне количине воде и за још седам насеља у општини Алексинац, четири у
општини Ражањ, два у општини Параћин и једно насеље у општини Крушевац. Осим
водоснабдевања, акумулација "Бован" се тренутно користи и за ублажавање поплавног таласа,
оплемењивање малих вода, задржавање наноса, наводњавање и енергетику. Риболов се
одвија неплански, без контроле и организације стручних служби. Оцена стања акумулације је:
латентна угроженост квалитета вода за пиће неконтролисаним упуштањем отпадних вода, и
угрожавање других особина вода и корисне запремине језера знатном количином депонованог
наноса, који се сукцесивно увећава.
ПОЛОЖАЈ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Регионални значај планског подручја, у оквиру централне Србије и Зајечарског округа,
ојачаће у планском периоду по основу потпуније валоризације и експлоатације привредних
потенцијала, посебно туристичких, што укључује и систем акумулације "Бован"
(водоснабдевање).
ТУРИЗАМ
Туристичка дестинација је и акумулација "Бован" (викенд туризам и спортско-рекреативне
активности викендаша и усмерених излетника). Сеоска насеља немају потпуни етнографски
идентитет, али имају специфичности значајне за развој сеоског туризма. За викенд туризам
плански су формирана викенд насеља уз Сокобању, а спонтано поред и у околини акумулације
"Бован". Атрактивно за боравак, насеље на обали језера представља опасност за санитарну
исправност воде у језеру.
5.3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
(„Службени лист општине Сокобања“ бр. 13/2012)
ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И
ЦЕНТАРА
Центри заједнице села су центри другог нивоа (тј. други хијерархијски ниво насеља). То су
насеља Јошаница, Читлук, Трубаревац и Мужинац. Опремљена су комуналном
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инфраструктуром и мрежом објеката јавних служби и снабдевања, улози и значају у заједници
села чији су центар и према својој демографској величини.
ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И
РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА
Сви видови туризма засновани су на еко- потенцијалу (ободне планине, шумско
окружење, акумулације, села, бање) општине проглашене за еколошку и погодне, осим за
лечилишне, и за образовне, научно-истраживачке, рекреативнe функције.
Планом се обезбеђују просторни услови за развој следећих видова туризма:
Рурални туризам - у селима Николинац, Блендија Врмџа, Мужинац и Раденковац (у којима
су констатоване погодности), као допунска активност сеоског становништва. Овај вид туризма
тек треба озбиљно успоставити. Погодности пружају и спортско рекреациони центри,
предвиђени у Јошаници и Трубаревцу (поред постојећег центра у Сокобањи).
Посебан бољитак представља предвиђена трансформација сеоског у етно-туризам
(унапређењем постојећих и развојем нових облика туризма) у селима Врмџа и Трубаревац.
ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ
СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА
САОБРАЋАЈ
Планско подручје је у зони утицаја инфраструктурног коридора 10 и европских путева Е761 и Е-763. Резервацијом простора за потенцијалне коридоре аутопутева Е-763 и Е-761 на
правцу Ђердап II - Зајечар - Ниш и на правцу Зајечар - Параћин обезбедиће се везе са
општином Сокобања преко простора општине Алексинац.
Планска решења побољшавају приступачност свих насеља планског подручја а
првенствено постојећих и потенцијалних туристичких дестинација.
За задовољење сагледаних потреба развоја путне мреже, предлаже се изградња и
модернизација државног пута II реда бр. 121а од Појата до пута бр. 121, а предвиђа се:
- реконструкција и измештање дела државног пута II реда бр. 121 на деоници између
села Бован и Трубаревац, на дистанцу која обезбеђује заштиту језера од негативних утицаја
саобраћаја од границе Плана на стационажи км46+640 до чвора 0497 на стационажи 52+824.
Деоница државног пута II реда бр. 121 која се напушта, мења намену у сервисну;
Мрежа општинских путева је од великог значаја с обзиром да се преко ових путева
насеља повезују међусобно и са државним путевима. Ови путеви су у директој вези са мрежом
насеља и размештајем туристичких центара.
На планском подручју које је атрактивна туристичка дестинација планира се изградња и
обележавање пешачких стаза око језера и на падинама Озрена и Ртња ради развоја
излетничког туризма.
ВОДОПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ И ИНФРАСТРУКТУРА
Концепција дугорочног развоја водопривредне инфраструктуре односи се на остварење
базних поставки за коришћење вода, заштиту вода и заштиту од вода.
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Према плановима за развој система водоснабдевања на територији Републике, подручје
општине Сокобања због квалитета и квантитета водног ресурса сагледано је као значајно за
водоснабдевање ширег подручја и укључено у Моравички подсистем Доње-јужноморавског
регионалног система, који се ослања на локална изворишта и акумулацију ''Бован'' на реци
Моравици. Потребно је обезбеђење простора за изградњу будућих акумулација и простора за
изградњу водозахватних грађевина са пратећим објектима код акумулација намењених
водоснабдевању и изградњу других објеката зависно од намене акумулационих простора.
Планска решења
- Дефинисање и успостављање зона санитарне заштите око постојеће акумулације
''Бован'' као и око постојећих изворишта водоснабдевања;
- Реконструкција постојеће мреже и објеката за водоснабдевање;
- Доградња разводне водоводне мреже у свим насељима;
- Изградња прекидних комора;
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Изградња пумпних станица;
Изградња недостајућег резервоарског простора у осталим насељима.
Код насеља, код којих би примена примарног пречишћавања била недовољна,
предвидети реализацију ППОВ са високим степеном биолошког пречишћавања и упуштање у
локалне реципијенте (Трубаревац).
Употребљене воде сакупљаће се јединственим системима за следеће групе насеља:
Поружница и Ресник са око 1.250 становника; Рујевица, Врбовац и Трубаревац са око 1.500
становника; Јошаница, Врмџа и Жучковац са око 2.100 становника; Мужинац и Шарбановац са
око 1.000 становника; Трговиште и Бели поток са око 600 становника; Николинац и Блендија се
прикључују на Сокобањски ППОВ са око 9.200 становника; Сесалац, Милушинац, Читлук,
Врело, Дуго поље и Богдинац са око 2.500 становника.
Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би се
наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких
јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода.
Планска решења
- Изградња секундарне канализационе мреже за употребљене воде у свим насељима;
- Изградња главних колектора од насеља до за то насеље предвиђено групно ППОВ;
- Изградња групних постројења за пречишћавање отпадних вода;
- Изградња секундарне канализационе мреже за атмосферске воде у свим насељима;
- Дуж регионалних путева предвиђа се изградња инфраструктуре и уређаја за прикупљање,
одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода, као и пријем
отпадних материја у случају акцидената приликом редовног саобраћаја;
- Обавезна заштита квалитета вода увођењем система мерења и осматрања за
благовремено откривање појаве загађења.
-

ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА
На подручјима где је преовладајући систем породичног система градње ниже и средње
спратности није рационално увођење централног топловодног система развода енергената, те
из тих разлога се ни за једно насеље на територији општине не планира изградња
централизованог система топлификације.
Подручје општине Сокобања ће се снабдевати гасом са постојећег магистралног гасовода
МГ - 09 "Појате - Ниш". За снабдевање подручја општине Сокобања природним гасом
изградиће се гасовод од Алексинца (ГМРС „Алексинац“) до Сокобање. Планира се изградња
главне мерно- регулационе станице ГМРС "Сокобања", са које ће се гасом снабдевати
Сокобања. За снабдевање осталих насеља у захвату Плана планирају се још 2
мернорегулационе станице. Из ових мернорегулационих станица би се снабдевали гасом
потрошачи који гравитирају ка овим мернорегулационим станицама преко дистрибутивних
гасоводних мрежа ниског притиска.
Подручја општине која су покривена са ове три мернорегулационе станице:
1. МРС ,,Ресник“ покрива подручје насеља Ресник, Поружница, Трубаревац, Врбовац,
Жучковац, Рујевица, Јошаница, Врмџа, Трговиште, Мужинац и Шарбановац.
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
"Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП" из 1987. године, који
су за потребе ЈП ЗЕПС израдили "Енергопројект-Хидроинжињеринг" и Институт "Јарослав
Черни", на територији општине Сокобања предвиђена је могућност изградње 14 (четрнаест)
малих хидроелектрана.
Локације малих хидроелектрана
Инстал
Р.бр

Назив мини
хидроелектране

Водоток

исана
снага

Г одишња
производња

Напомена

(kWh)
(kW)
16.

"Трубаревац"
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Мратиња

–

91
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
У наредном периоду се планира даља дигитализација, односно изградња нових
комутација и припадајућих приступних мрежа, са напред наведеним карактеристикама, у свим
насељима на територији општине. Повезивање свих истурених комутационих степена мултисервисних приступних чворова извршити оптичким кабловима, што ће омогућити
телефонским претплатницима приступ свим сервисима који буду примењивани у
телекомуникацијама.
Р.бр.

3.

Назив приступног степена Постојећи/

MSAN "Трубаревац"

Indoor/

планирани

Outdoor

Постојећи-

Indoor

POTs

ADSL

Капацитет нове прип.
приступне мреже

592

256

800

реконстр.

ГРОБЉА
Већина гробаља у Општини има довољну површину до краја планског периода, треба их
само санитарно адекватно опремити. Проширење је потребно за гробља у селима Блендија,
Дуго Поље, Жучковац, Језеро, Левовик, Милушинац, Трубаревац и Шарбановац.

6.

АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

6.1. АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА ЛОКАЦИЈЕ
Подручје плана се налази у западном делу општине Сокобања. Насеље Трубаревац се са
западне стране ослања на насеље Мозгово, са северне стране се ослања на насеље Врбовец,
а са источне на насеље Жучковац. Јужном страном подручја плана простире се акумулација
Бован. У обухват Плана улази пољопривредно, шумско земљиште и акумулација Бован као
изразита карактеристика подручја Плана. Такође је заступљено и индивидуално становање.
Изграђени део простора има елементе класичног руралног насеља, формираног дуж
главног саобраћајног правца који се протеже кроз насеље Трубаревац. Становање је руралног
типа, са класичним пољопривредним домаћинствима: у предњем делу дворишта, до улице, се
налазе стамбени објекти, док су помоћни објекти лоцирани у задњем делу дворишта.
Преовлађујућа спратност објеката је П до П+1+Пк.
Објекти услужних делатности (терцијалног сектора): продавнице и ресторани су такође
лоцирани уз главну улицу насеља проткане уз становање.
Објекти јавних намена, основна школа „Митрополит Михајло“, пошта, канцеларија месне
заједнице, Дом културе, као и инфраструктурни објекти-трафо станица се налазе уз главну
улицу насеља.
Гробље насеља Трубаревац се налази у северозападном делу планског подручја.
Неопходно је конзервирати постојеће гробље и дефинисати простор за формирање новог ван
друге зоне санитарне заштите акумулације Бован.
Изграђено подручје плана окружено је пољопривредним земљиштем: њивама, ливадама
и пашњацима.
Бованско језеро је окружено шумским и пољопривредним земљиштем, као и јужном
страном државним путем II-А реда бр. 217, чије измештање је планирано. У другој зони
санитарне заштите местимично се јављају зоне са безправно изграђеним објектима за
повремени боравак.
Примарну путну мрежу планског подручја чини државни пут II-А реда бр. 217 (Вукања Алексинац - Соко Бања - Књажевац). Основу саобраћајне мреже насеља Трубаревац, поред
општинског пута, чине сабирни и приступни путеви. Наведени путни правци обезбеђују
саобраћајну везу планског подручја са околним насељима, првенствено са Сокобањом и
мрежом јавних путева Републике Србије.
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6.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА
Начин коришћења земљишта на подручју Плана дефинисан је кроз следеће градације
учешћа одређене функције (намене) у конкретном простору, које препознаје и прописује План
вишег реда:
- Намене и активности које претежно учествују у организацији простора
- Намене и активности које допуњују одређену претежну намену или активност у простору
- Намене и активности које прате одређену претежну и допунску намену или активност у
простору.
Веома је важно напоменути да је избор садржаја и активности које се комбинују и могу
коегзистирати у простору вршен на основу три критеријума компатибилности,
комплементарности и неопходности коегзистенције функција у одређеном простору.
Прва два критеријума опредељују врсту активности, тј. одређен пакет активности које се
пласирају у простор уз минималне негативне ефекте у имплементацији и будућој експлоатацији
простора. Са друге стране, критеријум неопходности садржаја дефинише обавезне садржаје
који се морају наћи уз одређену активност и оне могу бити, у зависности од степена
неопходности, или претежне, или допунске у одређеном простору.
По критеријуму комплементарности и компатибилности дефинисане су функције и
активности које допуњују одређене претежне активности, међутим, нису неопходне да се нађу у
простору, већ квалитативно оплемењују одвијање одређене активности, или се природно
јављају уз одређене претежне намене, као последица концентрације људи, интензитета
коришћења простора.
Критеријум компатибилности даје највећу слободу у смислу неопходности неког садржаја
да се нађе уз неку активност. Он заправо дефинише пратеће активности, тј. оне функције које
нису неопходне да се нађу у простору уз доминантну намену, али су пожељне да се десе, ради
реализације већег броја интереса и укупног квалитета простора.


ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

План обухвата део земљишта у грађевинском подручју али и велики део неизграђеног
земљишта.
Укупна површина Плана је 595.65 ha. Изграђено земљиште заузима површину од око
80,05 ha, док остале површине представљају земљиште ван грађевинског подручја и то
пољопривредно, водно и шумско земљиште.
У оквиру грађевинског подручја заступљено је индивидуално становања односно
становање ниске густине. Око Бованског језера местимично су формирана викенд насеља.
Становање ниских густина. Становање ниских густина је на парцелама различитих
димензија од око 4 ара до 55 ари. Спратност је различита П+0, П+Пк и П+1+Пк. Чињеница је да
становање ове густине спада у најраспрострањени тип стамбених јединица односно једини тип
становања у насељу Трубаревац.
Становање у пољопривредним зонама. У оквиру пољопривредног земљишта појављују
се изграђене површине које такође представљају грађевинско подручје. Оне су неравномерно
заступљене по пољопривредном земљишту.
Од ЈАВНИХ ПОВРШИНА у оквиру Плана налазе се саобраћајне, комуналне површине,
образовање, управа и администрација, дом културе и археолошко налазиште.
Комуналне површине у оквиру Плана чине парцеле на којима се налазе трафостанице и
гробље.
Саобраћај и примарни саобраћајни правци су значајни за повезивање простора плана
са даљим коридорима и центрима, али и за доступност свих функција центра корисницима
целе територије насеља и околине.
Државни пут II-А реда бр. 217
Државни пут II-А реда бр. 217 (Вукања - Алексинац - Соко Бања - Књажевац) се налази у
јужном делу планског подручја, уз обалу Бованског језера, у дужини од око 5440 метара (од
стационаже Км 45+280 до стационаже Км 50+720, у референтном систему државног пута бр.
217). Саобраћајно повезује планско подручје са Алексинцем (југозападно) и Сокобањом
" И Н Ф О П Л А Н "
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(источно). На стационажи Км 50+720 налази се саобраћајни прикључак, који повезује
општински пут бр. 1 са државним путем бр.217. Предметни прикључак се поклапа са границом
планског подручја и налази се у зони максималног успора Бованског језера.
Пешачки саобраћај
Пешачки саобраћај се одвија по тротоарима углавном свих путева који су у оквиру
границе плана.


ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Од укупне површине плана (595,65 ha), око 121,6 ha је пољопривреднио земљиште, 147,9
ha је шумско земљиште и 239,7 ha је водно земљиште.
6.3. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА И ПРОБЛЕМИ
Проблеми на подручју Плана произилазе из датих природних услова (морфологија
терена) и створених услова, везаних за одвијање функција у појединим деловима насеља.
Ограничења проистекла из дате морфологије терена и стихијска градња условиле су често
формирање неправилне блоковске структуре у зонама становања, а тиме и проблеме везане
за формирање потребне уличне мреже и инфраструктурно опремање.
Ограничења условљена достигнутим степеном развоја насеља и одвијањем његових
функција огледају се у:
- недовршеном развоју уличне мреже, што има за последицу неправилну блоковску структуру
- нелегална стихијска градња стамбених објеката, често лошег квалитета, које је недовољно
инфраструктурно опремљено, неповољно утиче на успостављање правилних регулационих и
нивелационих услова за дате зоне
У првом реду природно ограничење је акумулација Бован.
Саобраћајна матрица је неправилна, што је последица уситњавања парцела и грађења
простора од центара и од главних праваца ка споља, односно ка ободу.
Сви наведени проблеми и ограничења се могу закључно подвести под неколико основних
оцена:
- да постоје релативно повољни природни услови за будући развој;
- да су постојеће саобраћајне везе са центрима у окружењу повољне, али да је секундарна
саобраћајна мрежа недовољно изграђена;
- да постоје проблеми и претње у очувању и заштити животне средине и природе постојећом и
планираном урбанизацијом подручја;
- непланска градња;
- постојање изграђених објеката (појединачних и групе објеката) у већем проценту на
земљишту око Бованског језера, у зони санитарне заштите, где се спонтано и неплански
формирају викенд насеља;
- недовољна заштита пољопривредног земљишта од анртопогених утицаја;
- дефинисање зона санитарне заштите акумулације Бован, ограничено је коришћење
земљишта, како у смислу изградње објеката тако и пољопривредног и шумског земљишта као
и могућност коришћења језера у циљу развоја туризма;
- велика процентуална заступљеност пољопривредног и шумског земљишта у односу на
укупну површину плана.
Преиспитати оправданост ширења грађевинског подручја на рачун пољопривредног
земљишта нарочито ако се имају у виду негативне демографске слике и прогнозе будућег
развоја становништва на територији насеља. Треба узети у обзир и значајно заустављање
процеса миграције сеоског становништва у последњих десет-петнаест година.

7.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Имајући у виду постојеће потенцијале и ограничења конципирани су следећи
основни циљеви:
- успостављање зонинга стамбених садржаја по заједничким просторно-функционалним
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карактеристикама, у циљу равномерног развоја подручја Плана;
- развој нових зона становања у контексту интегралног планирања осталих урбаних функција
на подручју Плана;
- успостављање понуде различитих облика становања у контексту одрживог развоја градског
подручја и нових тржишних захтева, као и успостављање тржишних механизама из области
стамбене изградње;
- забрану и ограничену изградњу у оквиру уже зоне санитарне заштите.
Поред основних циљева неопходно је обезбедити следеће:
- санацију, ревитализацију и ремоделацију неплански насталих насеља путем израде планова
за санацију и ревитализацију, опремања насеља инфраструктуром, озелењавања и урбаног
опремања насеља, ремоделацијом физичке структуре насеља у циљу успостављана склада са
окружењем;
- дистрибуцијом планираних делатности и радних места у оквиру површина за становање, ради
остваривања мешовитих намена.
Унапређење постојећих видова становања огледа се у унапређењу функционалних и
просторно-физичких и обликовних карактеристика стамбених зона.
Унапређења се односе на:
Физичка - погушћавање постојећих зона кроз раст физичке структуре у хоризонталном и
вертикалном смислу (доградња, надградња, реконструкција) и изградња нових стамбених
објеката у зонама и на потезима где она није заокружена.
Функционална - увођењем допунских или пратећих функција (трговина, услуге, пословање,
производња, угоститељство, забава и др.) које ће допринети добром функционисању
становања као примарне функције и то почев од нивоа: куће, парцеле, зоне, блока, до већих
групација.
Заокружење стамбених зона у целине са различитим функционалним карактером, са циљем да
буду јасно препознатљиве и да несметано функционишу унутар њих. Постојећи облици и зоне
становања се могу трансформисати у разноврсне функционалне целине у зависности од
положаја, степена централитета, примарних функција, карактера насеља и др. Тако се
трансформацијом може постићи да стамбена зона буде: зона мешовитог становања, или
становања комбинованог са туристичким делатностима. Оваквом организацијом стамбених
зона даје се допринос рационалнијем коришћењу грађевинског земљишта, како у
функционалном тако и у просторно-физичком смислу, што има за последицу смањење ширења
стамбених зона на рачун пољопривредних и зелених површина.
На основу општих циљева дефинисаних плановима вишег реда, постављају се основни
циљеви за просторну организацију и уређење:
–
Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и инфраструктурном
опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине,
–
Унутрашња трансформација градског ткива и стварање услова за нову изградњу
–
Стварање услова за привредни развој са акцентом на ревитализацију и реорганизацију ка
„чистим“ производним делатностима
–
уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности
даљих интервенција у насељу,
–
континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и
планираним наменама површина,
–
интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог
раздвајања.
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II ПЛАНСКИ ДЕО
1.
1.1.

ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
У оквиру границе Плана планирана површина грађевинског подручја узноси 118,34 hа

Овим Планом су одређене површине за јавне намене и то: јавне функције и службе,
комуналне површине, уређено зеленило, као и мрежу саобраћајне и комуналне
инфраструктуре, укупне површине 34,20 ha (5,74% површине плана).
Све површине у оквиру грађевинског подручја које нису дефинисане као површине јавне
намене су остале намене и намењене су становању, туристичким садржајима и спорту и
рекреацији и верским објектима. Поједине јавне функције могу се наћи на земљишту које није
дефинисано као површина јавне намене. Површина земљишта за остале намене у оквиру
грађевинског подручја, заузима укупно 84,14 ha, односно 14,12% површине плана.
1.1.1. ОПИС ГРАНИЦE ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје обухвата 16 целина укупне површине 118,64 ha.
Целина 1површине 0.02 ha обухвата део к.п. бр. 4291 и 4295.
Целина 2површине 3.31 ha обухвата:
делове парцела: 4314, 4317, 4310, 4308/1, 4306, 4305, 4308/2, 4304, 4319, 4307, 4309/2, 4309/1,
4320/1, 4316, 4315/2;
целе парцеле: 4313, 4325, 4320/2, 4311, 4318, 4312, 4324, 4323, 4322, 4321
Целина 3 површине 0,24 ha обухвата делове к.п. бр. 4346/2, 4346/3 и 4346/4
Целина 4 површине 5.7 ha обухвата:
делове парцела:4523/1, 4510, 4537, 4538/4, 4538/1, 4518/1, 4525/8, 4484/3, 4520/1, 4528/1,
4509/1, 4506, 4525/12, 4517/1, 4516/2,
целе парцеле:4527/7, 4527/8, 4527/5, 4527/11, 4527/6, 4527/4, 4509/10, 4509/9, 4509/8, 4509/7,
4509/6, 4509/5, 4528/6, 4528/5, 4509/13, 4509/12, 4509/14, 4509/3, 4526/14, , 4526/9, 4526/8,
4526/7, 4526/3, 4526/2, 4526/12, 4526/11, 4523/2, 4525/13, 4535/1, 4536, 4535/2, 4525/4, 4521/2,
4518/2, 4521/5, 4522/4, 4522/3, 4528/2, 4538/7, 4538/6, 4538/3, 4538/8, 4538/5, 4522/1, 4525/2,
4526/1, 4525/6, 4525/3, 4525/11, 4525/7, 4524, 4525/1, 4521/3, 4528/4, 4528/3, 4526/13, , 4527/1,
4526/5, 4526/4, 4509/2, 4526/10, 4526/6, 4527/10, 4527/9, 4527/3, 4527/2, 4509/11, 4509/15,
4509/4, 4521/1, 4525/5, 4525/10, 4522/2, 4521/4
Целина 5 површине 2.4 ha обухвата:
делове парцела:4557, 4552, 4562/1, 4550/1, 4577/10, 4577/5, 4567/2, 4568/1, 4577/1, 4558, 4554,
4561,
целе парцеле:4577/3, 4565/2, 4566, 4551, 4567/4, 4567/3, 4567/1, 4550/2, 4577/14, 4577/13,
4577/12, 4562/4, 4562/3, 4562/2, 4563/1, 4577/8, 4577/11, 4577/7, 4577/15, 4577/4, 4568/2,
4577/17, 4577/9, 4563/4, 4563/3, 4563/2, 4562/5, 4564, 4565/1, 4577/2, 4556, 4555, 4560
Целина 6 површине 0,5 ha обухвата:
делове парцела:4695/4, 4697, 4696/2, 4695/5, 4696/1,
целе парцеле:, 4695/3, 4695/1, 4695/2
Целина 7 површине 0.2 ha обухвата део к.п. бр. 4731/1 и целе к.п. бр. 4731/4, 4731/3 и 4731/2
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Целина 8 површине 2.4 ha обухвата:
делове парцела:4099, 4103, 4796, 4101, 4102, 4822, 4104, 4825, 4823/1, 4781, 7063/1,
целе парцеле:4786/4, 4791/7, 4791/6, 4791/5, 4791/4, 4790/6, 4790/5, 4790/4, 4790/3, 4790/2,
4790/1, 4791/11, 4784/2, 4784/1, 4823/2, 4824/2, 4791/10, 4791/9, 4791/8, 4789, 4788, 4787/2,
4787/1, 4791/1, 4783/3, 4783/2, 4785/4, 4785/3, 4785/2, 4785/1, 4786/3, 4786/2, 4786/1, 4824/1,
4791/3, 4791/2, 4783/1, 4784/3
Целина 9 површине 0.9 ha обухвата:
делове парцела:3578/4, 3576/7, 3576/8, 3576/4, 3575
целе парцеле:3576/6, 3576/5, 3574/3, 3574/2, 3574/1, 3573/4, 3574/4
Целина 10 површине 0.3 ha обухвата део к.п. бр. 2998
Целина 11 површине 1.5 ha обухвата:
делове парцела:3147, 3141, 3078, 3144, 3093, 3146/2, 3146/1, 3145/2, 3145/1,
целе парцеле: 3148, 3092, 3094, 3140/2, 3149/2, 3149/1, 3098, 3080/2, 3080/1, 3079, 3150/2,
3150/1, 3140/1, 3139, 3097, 3099/1, 3099/2
Целина 12 површине 0.8ha обухвата:
делове парцела:3131, 3156, 2790, 3130, 3041,
целе парцеле:2793, 2792, 3155
Целина 13 површине 79.2 ha обухвата:
делове парцела:576, 327, 326, 325, 347, 346, 586/1, 582/3, 579, 550, 604, 648, 639, 992, 991,
1003, 1151/2, 1151/1, 1150/2, 386, 2769/2, 904, 2775/2, 2772, 2771/2, 2578, 2576, 2575, 3160,
3300, 3167, 3166, 3230, 578, 577, 518, 607, 456, 455, 997, 996, 454, 453, 840, 829, 826, 387, 391,
2776, 2774/3, 2648/2, 2626/1, 2629/2, 2623/2, 2623/1, 2629/1, 3159/1, 3158/1, 3283, 3170, 3229,
334/2, 507/2, 503, 340, 336, 334/6, 334/5, 334/4, 1004, 627, 626, 990, 629, 1163/2, 1163/1, 1162,
1161, 1160, 1159, 1158, 394/2, 394/1, 393, 390, 887, 863, 2781, 2770/1, 2769/3, 2643/1, 3165, 3161,
2665, 3232, 3231, 3338, 820, 7055, 606, 589, 588, 7059, 3246/2, 3247, 7056, 451/2, 464, 474, 497,
7080/1, 473, 494/1, 575/1, 575/2, 597, 587, 586/3, 586/2, 2666, 2668, 2669/2, 2669/1, 3157, 2580,
7057/1, 7068/1, 7058/1, 7054
целе парцеле:528/5, 528/4, 528/3, 521, 525, 524, 523, 571, 570, 567, 526, 537, 536, 538, 535, 539,
557, 559, 563, 564, 517, 516, 514, 513, 512, 504, 515, 505, 506, 511, 611, 549, 548, 551, 980, 493,
542, 619, 618, 617, 986, 984, 983/2, 983/1, 983/3, 489, 488, 545, 544, 546, 985, 490, 492, 491, 470,
469/2, 468, 466, 465, 463, 462, 484, 483, 469/1, 609, 624/3, 624/2, 624/1, 625, 788, 787, 785, 784,
620, 777, 776, 775, 778, 780, 782, 781, 981, 783, 995, 994, 993, 969, 968, 972, 971, 970, 976, 805,
803, 802, 801, 800, 799/2, 797, 795, 836, 830, 831, 825, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 807/2, 807/1,
451/3, 1042, 1041, 1035, 1034, 1017, 1013, 1012, 1011, 1009, 1008, 1006, 1005, 1007/2, 1007/1,
443, 442, 446/2, 447, 1067, 1066, 1072, 1071, 1070, 1069, 1073/2, 1073/1, 1064/1, 1065/2, 1065/1,
809, 816/2, 1020, 818, 817, 813, 812, 816/1, 953, 952, 7057/2, 1031, 1054, 1053, 1030, 1029, 1028,
1027, 1026, 1025, 1060, 1062, 1061, 1103, 1150/1, 1149, 1152, 1153/1, 1164, 1165/1, 1166/1, 879/2,
913, 933, 921/3, 920, 875, 865, 864, 879/1, 912, 911, 910, 914, 915, 935, 937/2, 937/1, 1085, 1082,
1081, 1080, 1079, 1088/3, 1088/2, 1091, 1090, 942, 1105/1, 1136/2, 1100, 1099, 1098, 1107, 1101,
1139, 1137/2, 1137/1, 1138, 1134, 1133, 1143/2, 1143/1, 1142/4, 1142/3, 1142/2, 1142/1, 1141/2,
1141/1, 1145/2, 1145/1, 870, 924, 923, 906, 2725/3, 2726/3, 1112, 1111, 1117, 2717/1, 1132/2,
2768/2, 2768/1, 2728/1, 2727/4, 2727/3, 2733, 2732, 2731, 2722/1, 2723/1, 2721/1, 2723/3, 2722/2,
2721/5, 2721/4, 2709, 2713, 2715, 2703/9, 2703/8, 2703/7, 2703/6, 2703/5, 2707/4, 1127/2, 2712/1,
2711/1, 2710/1, 2708/1, 2706/1, 2704/4, 2705/4, 2705/3, 2705/2, 2703/2, 2699/2, 2694/1, 2661,
2662/4, 2662/3, 2640/3, 2643/2, 2626/3, 2624/3, 2624/2, 2631/3, 2630/1, 2629/3, 2639/1, 2639/2,
2599/4, 2753, 2693/1, 2691/1, 2689, 2683, 3242/2, 3245/1, 3244/4, 3245/2, 3244/2, 3244/1, 3271/2,
3280, 3281, 3282, 2749, 2748, 2680/2, 2680/1, 2673/2, 2673/1, 2682/4, 3255/2, 3254/2, 3255/3,
3253, 3252, 3251, 3299, 2671, 2670/2, 532/1, 533, 530, 531, 528/6, 527, 528/2, 528/1, 522, 520,
519/2, 519/1, 562, 529, 774, 622, 621, 616, 615, 614, 613, 612, 610, 608, 623, 779, 982, 987, 547,
543, 541, 998, 979, 467, 839, 824, 951, 954, 955, 1058, 1047, 1046, 1033, 1032, 1024, 1023, 1022,
1021, 1019, 1018, 1016, 1015, 1014, 1001, 956, 811, 1076/1, 1076/2, 1154, 1155, 439/2, 439/1, 440,
1077, 1075, 1074, 1039, 1063, 1038, 1064/3, 1064/2, 1065/3, 1171, 932, 931, 921/2, 921/1, 919, 917,
916, 930/1, 909, 908, 907, 905/1, 1086/2, 1086/1, 1087, 1110, 1109, 1092, 1094, 1093, 1108, 1119,
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1118, 1120/4, 1120/1, 2720/4, 2719, 2718, 940, 941, 1125, 1132/1, 1131/2, 1131/1, 1130/2, 1130/1,
2734, 2730, 2767/2, 2767/1, 2766, 2764/1, 2762, 2761, 2760, 2759, 2758, 2707/3, 2708/3, 2722/3,
2721/2, 2720/1, 2712/2, 2710/2, 2708/2, 2706/2, 2720/6, 2720/5, 2714/1, 2705/1, 2704/1, 2703/1,
2703/4, 2697/3, 2696/1, 2695/1, 3237/1, 3236, 2647/2, 2647/1, 2660, 2659, 2654, 2622/1, 2599/1,
2622/4, 2752, 2692, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2682/2, 3241/3, 3241/2, 3235, 3245/3, 3250,
3268, 3271/1, 3285/2, 3286/3, 3273/2, 3285/1, 3284, 999, 1010, 1002, 1000, 964, 963, 966/1, 965,
975, 974, 973, 977, 978, 989, 988, 471, 485, 808, 806, 804/2, 804/1, 799/1, 798, 796, 794, 793, 792,
791, 790, 789, 786, 815/2, 815/1, 814, 810, 966/2, 823, 822, 821, 849, 472, 487, 486, 1165/2, 1147/2,
445, 446/1, 451/1, 925, 2729/1, 929, 928, 927, 922, 926/3, 926/2, 926/1, 880, 885, 877, 876, 866,
886, 881, 878, 2707/1, 2698, 2707/2, 2717/2, 2703/3, 2716, 2720/7, 1136/1, 1113, 1116, 1120/3,
1120/2, 1121, 1123, 1135, 1124, 1127/1, 1128, 1129, 2720/3, 2723/2, 2724/3, 938/2, 2720/8, 2725/2,
2697/2, 2679, 2676, 3233, 3234, 2664/2, 2664/1, 2663/1, 2690/1, 2672, 3255/1, 3254/1, 558, 560,
561, 565, 568, 569, 574, 573, 566, 937/3, 949, 948, 947, 918, 950, 1049, 819, 850, 847/4, 848, 1140,
1104, 1105/2, 1106, 1088/1, 1089, 1096, 1095, 1097, 1102/2, 1102/1, 1165/3, 1144, 1166/2, 1167,
1146/2, 1146/1, 1147/1, 1148/2, 1148/1, 1078, 2640/1, 1170/2, 1169, 1168, 3244/3, 3243, 1048,
938/1, 939, 943, 944, 934/1, 946, 2729/2, 2727/1, 2727/2, 930/2, 2726/1, 2725/1, 2724/1, 2739, 2738,
2737, 2736, 2735, 1050, 1051, 1055, 1059, 1057, 1056, 1045, 1044, 1043, 1040, 1037, 1036, 1052,
479, 496, 532/2, 534, 552, 553, 540, 556, 555, 2745/2, 2744, 2751, 2750, 2747, 2682/3, 2682/1,
2681/2, 2681/1, 2678, 2677, 2675, 2674, 2670/3, 2670/1, 2667, 3240/2, 3240/1, 3242/1, 3241/1,
3239/2, 3239/1, 3238/2, 3238/1, 3237/2, 2662/5, 2714/2, 2695/2, 2694/2, 2662/2, 2663/2, 2700/1,
2699/1, 2697/1, 2746, 2745/1, 2743, 2742, 2741, 2740, 2765, 2764/2, 2763, 2757, 2756, 2755, 2754,
2624/1
Целина 14 површине 0.05 ha обухвата део к.п. бр. 1675/1
Целина 15 површине 0.6ha обухвата:
делове парцела:1748, 1744, 1739, 1746, 1737
целе парцеле: 1747/1, 1740, 1745
Целина 16 површине 0.6 ha обухвата:
делове парцела:1566, 1548/1, 1563, 1559/1,
целе парцеле:1565, 1564, 1548/3, 1559/2
Укупна површина грађевинског подручја је 118,34 хектара
1.1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Укупна планиранa површинa за јавне намене износи 34,13 hа, односно 5,73% од
укупне површине плана.
Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу:
саобраћајних површина и објеката, јавних садржаја – управа и администрација, централни
садржаји, образовање, култура, објеката комуналних делатности, археолошко налазиште и
зелених површина.
Планом су површине јавне намене, у односу на постојеће стање, увећане за 4,68 hа.
1.1.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Површине за остале намене (укупне површине 84,51 ha, односно 14,19% површине
плана) заузимају преостале површине намењене претежно становању, туризму, спорту и
рекреацији.
И друге јавне функције, односно намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу
бити на земљишту које није одређено за површине јавне намене (информисање, здрaвство,
култура, спорт, зеленило, саобраћајне површине...).
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1.2. ВАН ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Ван грађевинско подручје обухвата површине намењене пољопривреди, шумско
земљиште и водно земљиште (укупна површина 477,01 ha, односно 80,08% површине плана).
Земљиште ван грађевинског подручја је умањено, у односу на постојеће стање за 38,08
hа. Умањење је на рачун површина планираних претежно за развој становања, туризма,
спорта, рекреације и саобраћаја.
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Водно земљиште, у оквиру обухвата Плана, чини акумулација Бован, река Моравица,
Осојски поток, поток Мратиња и други, којима се атмосферске воде прихватају и одводе са
јавних и осталих површина до реципијената.
Овим Планом се планира регулација свих водотокова и уређење водног земљишта и
простора уз водно земљиште.
Такође се планира и акумулација ˮТрубаревацˮ на Мратињи.
Овим Планом се забрањује затрпавање повремених водених токова. Забрањује се
зацевљење потока и повремених водених токова. Дозвољено је зацевљење на појединачним
местима, код укрштања са саобраћајном инфраструктуром и на краћим појединим деоницама
за потребе проширања површина јавне намене. За зацевљења водених токова неопходна је
целокупна техничка документација уз сагласност надлежног предузећа за управљање водама.
Водно земљиште обухвата укупно површину од 264,05 ha. У односу на постојеће стање
водно земљиште је увећано за 24,35 ha, због планирања регулације свих водотока.

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Пољопривредно земљиште обухвата рубна подручја. Пољопривреда (баште, воћњаци,
виногради) се може наћи и уз становање у рубним подцелинама, у зонама становања малих
густина.
Планом је предвиђено смањење површина пољопривредног земљишта, на рачун ширења
становања.
Осим примарне пољопривредне производње, на пољопривредном земљишту се могу
градити и следећи објекти примарне пољопривредне производње: магацини за репроматеријал
(семе, саднице и сл.), објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици,
пластеници), објекти за производњу гљива, глистењаци, тресетишта, просецање пољских
путева, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и одговарајућег
урбанистичког плана.
На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који доприносе побољшању
економских услова пољопривредне производње, повећању вредности пољопривредноруралног подручја, као и унапређењу еколошких и социјалних услова средине, у циљу трајног
очувања квалитета укупног простора.

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Шуме заузимају површину од 134,77ha, односно 22,62% површине Плана. Површине
шума обухватају просторе у западном делу плана око акумулације Бован. Остало су мањи
делови шума у оквиру пољопривредног земљишта, површина од 10 ари до 1 ha.
Основна намена шума обухваћених Планом је:
 Производња техничког дрвета – ове шуме углавном се налазе на квалитетним
стаништима, без угрожености од ерозије, са малом угрожености од штетних утицаја. Ове
површине поред производних имају и друге функције.
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 Заштита вода (водоснабдевање) II степена – законом утврђена шумска површина у
функцији водозаштите (водоснабдевања), предвиђена просторним планом подручја
посебне намене слива акумулације ˮБованˮ.
 Заштита земљишта од ерозије – у овој основној намени су сврстане шикаре, лоше
изданичке шуме на лошим земљиштима и високе шуме са нагибима око 30 и више
степени.
Планом су обухваћене површине на којима се налазе шуме цера, букве, китњака, црног и
белог бора и шикаре а које представљају шуме високе заштитне вредности подручја која
пружају основне природне користи у критичним ситуацијама.
Поред дрвета као главног шумског производа на планском подручју постоје и недрвне
односно остали шумски производи као што су: лековито биље, шумски плодови, смола, гљиве,
пашњачке и зиратне површине као и земљани, песковити и камени материјали.
Такође, Планом су обухваћени и делови ловишта ˮОбла Глава – Озрен - Девицаˮ и
ˮБуковикˮ у којима су главне врсте дивљачи: срна, дивља свиња и зец.
1.3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
Простор је концепцијски подељен према наменама коришћења земљишта. Подела на
урбанистичке зоне и целине извршена ја на основу положаја и врсте изградње.

ЗОНА I: Зона центра насеља
Ова зона подељена је у 2 просторне целине:
I-1 – Становање
I-2 – Спорт и рекреација
ЦЕЛИНА: I-1 – Становање
У зони центра насеља поред преовлађујућег становања малих густина, налазе се и
објекти од јавног интереса – основна школа, централни садржаји, црква у изградњи.
Планирањем путева, стварају се услови за проширење и регулацију становања мале
густине изграђености. У постојећим зонама становања планира се и погушћавање кроз
доградњу до спратности П+1+Пк и нову изградњу на неизграђеним парцелама, осим у ужој
зони санитарне заштите где је забрањена изградња објеката већ је дозвољено само
одржавање и реконструкција постојећих објеката. На принципима "унутршњег ширења
насеља" вршиће се унапређивање амбијенталне целине, кроз доградњу, замену и изградњу
нових објеката.
Породично становање, планирано је кроз перманентне облике реконструкције и свих
облика побољшања стања грађевинског фонда, са могућношћу уређења нижих етажа за
пословни простор (приземље и галерија/спрат), који не угрожава основну функцију становања и
животну средину.
Становање је претежна функција, а могуће су све остале функције које су
комплементарне становању. Дозвољена је изградња јавних намена, спорта и рекреације,
пословних објеката: трговина прехрамбеним производима, угоститељство, услуге и пословање
под условом да компатибилне намене не угрожавају и не загађују животну средину.
Такође, у овој целини у једном делу планиран је туризам апартманског типа, као и све
остале функције које су комплементарне туризму.
ЦЕЛИНА: I-2 – Спорт и рекреација
У зони спорта и рекреације, поред површина намењених спорту и рекреацији као
преовлађујућих заступљено је и становање малих густина изграђености, туризам апартманског
типа и комуналне површине – трафо станице, објекти водопривреде (ППОВ).
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Планирањем путева, као и близина акумулације ˮБованˮ у смислу природног потенцијала,
створени су услови за формирање спортско – рекреативних површина. На спортскорекреативним површинама дозвољена је изградња отворених спортских терена за велике и
мале спортове (фудбал, тениски терени, одбојка, кошарка....), дечијих игралишта, вежбалишта,
излетишта, бициклистичке и пешачке стазе као и све остале намене компатибилне спорту и
рекреацији.
Обзиром да се већи део издвојене целине налази у ужој зони санитарне заштите, у којој
није дозвољена изградња објеката високоградње, постојеће становање, односно постојеће
објекте је могуће инвестиционо одржавати и реконструисати.
Такође, у овој целини у једном делу планиран је туризам апартманског типа, као и све
остале функције које су комплементарне туризму.

ЗОНА II : Зона становања
Зона становања заузима површину намењену становању и један мањи део туризму.
Поред преовлађујућег становања у зони становања налазе се и јавни објекти – Дом културе,
зграда поште, месна канцеларија, комунална површина – трафо станица.
На овим површинама у планском периоду је планирана нова градња до спратности
П+1+Пк, редовно одржавање, као и реконструкција и доградња постојећих објеката.
Породично становање, планирано је кроз перманентне облике реконструкције и свих
облика побољшања стања грађевинског фонда, са могућношћу уређења нижих етажа за
пословни простор (приземље и галерија/спрат), који не угрожава основну функцију становања и
животну средину.
Становање је претежна функција, а могуће су све остале функције које су
комплементарне становању. Дозвољена је изградња јавних намена, спорта и рекреације,
пословних објеката: трговина прехрамбеним производима, угоститељство, услуге и пословање
под условом да компатибилне намене не угрожавају и не загађују животну средину.
Такође, у овој целини у једном делу планиран је туризам апартманског типа, као и све
остале функције које су комплементарне туризму.

1.4. БИЛАНС НАМЕНА ПОВРШИНА
Табела 2. Биланс површина по намени:

Постојећа Постојећа
површина површина
(hа)
(%)

НАМЕНА ПРОСТОРА

Планирана
површина
(hа)

Планирана
површина
(%)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајне површине
Путеви
Путно зеленило

26,32
-

4,42

21.62
3.96

3.63
0,66

0,01
0,01
0,44
1,32
0,15
-

0,002
0,002
0,07
0,22
0,02
-

0,01
0,01
0,39
1,32
0,15
0,33

0,002
0,002
0,07
0,22
0,03
0,06

Јавне функције и службе
Пошта
Месна канцеларија
О.ш. "Митрополит Михајло"
Археолошко налазиште
Дом културе
Централни садржаји
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Јавно зеленило
Уређено зеленило
Комуналне површине и
објекти
Објекти водопривреде
Трафостанице планиране
ППОВ
МРС
Гробље
Свега

-

-

5,07

0,85

0,4
0,8

0,06
0,13

0,1
0,02
0,27
0,08
0,8

0,02
0,003
0,04
0,01
0,13

29,45

4,94

34,13

5,73

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Ниске густине
Викенд становање

32,9
17,51

5,52
2,94

48,45
15,84

8,13
2,67

Ловачки дом
Спорт и рекреација
Туризам
Туристички садржаји
Верски објекти
Црква Светог Пантелеје
Црква у изградњи

0,24
-

0,04
-

0,24
16,38

0,04
2,75

-

-

3,14

0,53

0,4
0,06

0,06
0,01

0,4
0,06

0,06
0,01

Свега

51,11

8,58

84,51

14,19

Укупно грађевинско
подручје

80,56

13,52

118,64

19,92

Спорт и рекреација

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Шумско земљиште
Пољопривредно земљиште
Водно земљиште
Потоци
Акумулација Бован
Неизграђено земљиште

147,39
121,6

24,74
20,41

134,77
78,19

22,62
13,13

3,9
235,8
6,4

0,65
39,59
1,07

5,73
258,32
-

0,96
43,37

Свега

515,09

86,48

477,01

80,08

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

595,65

100

595,65

100

2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Планирано грађевинско подручје је проистекло из досадашњег просторног развоја.
Увећање грађевинског подручја евидентирано је у односу на постојеће стање у деловима
рубних зона подручја. На тај начин се пружа могућност различитих облика становања, према
посебним просторним и функционалним карактеристикама локација у оквиру насеља. У оквиру
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планираног грађевинског подручја, односно у оквиру становања, налазе се и површине
планиране за развој пословних и услужних делатности. Њиховим развојем би се омогућио
привредни раст, развој приватног предузетништва, већа запосленост, развој мањих и већих
услужних објеката.
Планом се дефинишу површине за развој саобраћајне инфраструктуре, што за циљ
има побољшање просторне организације насеља, инфраструктурно опремање, ефикаснију
повезаност која омогућава равномерни регионални и просторни развој планског подручја,
ефикасније повезивање са непосредном околином. Развој и унапређење површина јавних
намена се односи на побољшање услова коришћења и приступачности садржаја, у складу са
потребама грађана.
Заштита животне средине је једно од решења које пружа План, у смислу заштите
простора у границама прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине
и здравља људи.

2.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
На територији плана, површине јавних намена обухватају простор саобраћајних
површина, објекте јавних намена (школа, пошта, месна канцеларија, дом културе), комуналне
објекте (трафостанице, мерно-регулационе станице, ППОВ, гробље...), инфраструктуру и јавне
зелене површине.
За све намене у оквиру комплекса треба:
све слободне просторе озеленети. Травњаке унутар комплекса подићи од врста
предвиђених за интензивно гажење;
– пешачке стазе бетонирати или поплочати плочама отпорним на клизање;
– паркирање организовати у оквиру сопствене парцеле ван површине јавног пута, у зони
улаза.
– забрањена је изградња објеката, који би могли да угрозе животну средину и основну
намену простора.
–

2.1.1. Правила уређења за површине и објекте јавне намене
o

ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ

На територији плана постоје већ изграђени објекти поште, месне канцеларије, основне
школе и дом културе. у планском периоду користиће се на исти начин и не планира се
проширење постојећих капацитета већ само инвестиционо одржавање постојећих.
У Просторном плану подручја посебне намене слива акумулације „Бован“
евидентирано је постојање археолошког налазишта на подручју насеља Трубаревац, за које
није покренут поступак заштите.
У обухвату Плана планирана је изградња централних садржаја у самом центру насеља
у виду изградње инфо односно турист центра, у циљу унапређења самог насеља.
o

ЗЕЛЕНИЛО

Основно опредељење је повећање површина уређеног зеленила свих врста, уз
истоверемено одржавање, обнављање и унапређење стања постојећих зелених површина.
Зеленило као површине јавне намене је категорисано на следећи начин:
–
Заштитно зеленило - зеленило уз водоток – уз све водотоке, тамо где постоје просторне
могућности, планирано је зеленило, које може имати и рекреативни карактер.
–
Зеленило уз путеве – је део путног земљишта. То је уређено зеленило уз путеве. Нису све
површине посебно графички издвојени али су као део путног зеленила планирани у
оквиру путног земљишта и обавезно је уређивање свих површина уз путеве.
–
Остало јавно зеленило (зеленило у оквиру површина јавних намена)
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Заштитно зеленило
Заштитно зеленило планирано је дуж водотокова и на местима где је је због појаса
заштите забрањена изградња.
Зеленило уз пут - путно зеленило
Под појмом путног зеленила обухваћене су зелене површине које се налазе у оквиру
путног земљишта, и користе се за пешачки транзит, краткотрајан одмор и игру. Иако мале
зелене површине представљају важну зелену инфраструктуру насеља, разликује се: путно
зеленило испред јавних објеката, зеленило у стамбеним насељима, зеленило у оквиру пута и
паркинг простора и др.
У односу на начин озелењавања могу да буду: партерног типа (травњаци, цветњаци),
полуотворени (партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) и затворени (где преовлађују
високо дрвеће и шибље).
Локације за ново зеленило треба обезбедити у склопу нових саобраћајних решења,
уређењем неуређених простора насеља, пренаменом грађевинског блока или грађевинске
парцеле у склопу реконструкције делова насеља.
На графичким прилозима овог плана нису ове површине посебно графички издвојени, али
су као део путног зеленила планирани у оквиру путног земљишта и обавезно је уређивање свих
површина уз путеве.
Линеарно зеленило
Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са
планираним и зеленилом из окружења у систем зеленила.
Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима:
–
једнострани или обострани дрвореди,
–
прекинуте низове попунити истом врстом,
–
за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, снажним
кореновим системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине,
–
у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном
заменом старих стабала.
o

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ

Комунални објекти и системи генерално гледано задовољавају потребе подручја плана.
Неуређеност комуналних објеката и површина, складиштење опреме и материјала и помоћни
објекти лошег бонитета су проблем код поједних комунaлних објеката. Планира се обавезно
уређење свих слободних површина на парцелама комуналних објеката озелењавањем и
уклањање свих објеката који се не могу реконструисати и ставити у функцију основне намене.
Одношење отпада
На територији општине Сокобања сакупљање, превоз и депоновање отпада врши ЈКП
„Напредак“, и обавља се у градском подручју и на територији још две месне заједнице
(Блендија и Жучковац). Смеће и други природни и вештачки отпаци из стамбених, пословних и
других објеката, до одвожења, сакупљају се у одређене посуде за смеће – канте и контејнере.
У сеоским подручјима свако домаћинство самостално истоварује смеће.
Јединица за изношење смећа у оквиру ЈКП Напредак, обавља послове изношења кућног
смећа по детаљном програму који обухвата сваку улицу у насељу и то једном недељно. Од
2010.године организована је сепарација отпада – пластичне – пет амбалаже и лименки
постављањем 50 жичаних контејнера на различитим локацијама у насељу Сокобања.
Хидрауличком пресом се балира тај отпадни материјал и шаље на рециклажу.
Насеље Трубаревац тренутно није укључено у систем прикупљања отпада.
Тренутно се одлагање комуналног отпада врши на локацији “Трговишки пут” још од 1970.
године, и из године у годину количина смећа на годишњем нивоу је све већа. Постојећа
депонија ,на удаљености од око 3,5 км од града, налази се поред саме обале реке Моравице
(око 5м), и као таква представља опасан извор загађења реке, која је главни снабдевач
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акумулације код места Бован, одакле се тренутно снабдевају водом насеља у општини
Алексинац. Када је реч о дивљим депонијама, у самој Сокобањи их има око десетак, док је у
сеоским насељима идентификовано чак 56 дивљих депонија (на основу података из Катастра
чврстог отпада на територији општине Сокобања, 2008). Тренутно на подручју Плана генералне
регулације постоји једна „дивља” депонија.
У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Сокобања је сагласна да је
потребно да буде део региона управљања отпадом општина окупљених око града Ниша.
Такође, до изградње регионалне депоније према стратегији развоја општине Сокобања и
просторном плану планира се коришћење постојеће депоније.
На подручју овог плана потребно је постављање канти за одпатке на свим површинама
јавне намене према потребама и процењеним количинама отпада. Могуће је формирање ниши,
у оквиру саме парцеле јавне намене, за контејнере у које ће се празнити канте. Нише за
контејнере треба да буду доступне возилу за пражњење контејнера. Нише је могуће оградити и
формирати зелени појас као визуелну заштиту.
2.1.2. Правила уређења за саобраћајне површине
Планом генералне регулације насељеног места Трубаревац, дефинише се развој
саобраћајне мреже, одређују се правила регулације, правила уређења и правила грађења
путева.
Државни путеви
У оквиру планског подручја, налази се деоница државог пута II-А реда, број 217 (Вукања
- Алексинац - Соко Бања - Књажевац).
Државни пут II-А реда бр. 217 се налази у јужном делу планског подручја, у дужини од
око 5867 метара (од стационаже Км 45+407.00 до стационаже Км 51+274.00, у референтном
систему државног пута бр. 217). Саобраћајно повезује планско подручје са Алексинцем
(југозападно) и Сокобањом (источно).
Постојећи прикључци на државни пут II-А реда бр. 217 се налазе на следећим
стационажама :
Кm 46+074.00, Кm 46+675.00, Кm 46+963.00, Кm 47+440.00, Кm 47+977.00, Кm
48+181.00, Кm 49+644.00, Кm 50+210.00, Кm 50+458.00, Кm 50+729.00 и Кm 51+283.00. Имајући
у виду ранг главног саобраћајног правца (државни пут II-А реда ), сви наведени прикључци су
неусловни (необезбеђени троуглови прегледности, нагиби нивелета споредних праваца већи
од прописаних, споредни правци са неодговарајућим коловозним засторима...), осим
прикључка бившег општинског пута ОП-1 (на стационажи Кm 50+729.00). С обзиром на
планирано измештање државог пута II-А реда, број 217 (плановима вишег реда) и да ће
деоница овог пута у оквиру планског подручја бити коришћена као сервисни пут, неопходно је
ускладити реконструкције поменутих уприкључака са снижавањем ранга главног саобраћајног
правца (са ранга државног пута на ниво сервисног пута), што подразумева мањи обим радова.
Како се траса државног пута II-А реда бр.217 налази непосредно поред границе
максималног успора на јужној страни Бованског језера, планирано је (у складу са плановима
вишег реда), измештање деонице предметног пута, у дужини од око 12300 метара (од
стационаже Км 40+900.00 до стационаже Км 53+200.00 (саобраћајни чвор „Жучковац“, са
ознаком 21701), у референтном систему државног пута бр. 217). Деоница државног пута бр.
217 која се напушта, користиће се као сервисни пут. Након измештања предметног државног
пута, у садашњем планском подручју неће бити државних путева.
Општински путеви
На стационажи Км 50+729.00 налази се саобраћајни прикључак, који повезује деоницу
бившег општинског пута бр.1 са државним путем бр.217. Предметна деоница у дужини од 813
метара (мерено од прикључка на државни пут бр. 217) се налази зони максималног успора
Бованског језера и више нема ранг општинског пута (у складу са Просторним планом општине
Сокобања, Сл. лист Сокобање бр. 13/2012), већ се сврстава у приступне путеве локалног нивоа
(према функционалној класификацији). Како на целој дужини предметне деонице приступног
пута, обострано постоје риголе за прихватање и каналисано вођење површинских вода са
коловоза, онемогућено је отицање свих течних садржаја са коловоза у Бованско језеро. С
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обзиром на остварени степен заштите језера, малу дужину деонице и на битан саобраћајни
значај који тај приступни пут има за житеље Трубаревца, планирано је задржавање предметног
путног правца, као и његовог постојећег прикључка на државни пут бр. 217 (на стационажи Км
50+729.00).
У смеру североистока, планирано је измештање трасе општинског пута на дистанцу која
обезбеђује заштиту пута и језера од међусобних негативних утицаја, уз изградњу моста дужине
45 метара (између осовинских тачака О58 и О62). Планирани прикључак општинског пута бр.1 на
државни пут бр.217, оствариће се посредно, саобраћајном везом општинског пута и државног
пута II-Б реда, бр.420 (Нови Брачин – Јошаница – Жучковац – веза са државним путем бр.217),
на стационажи Км 33 + 484 (у референтном систему државног пута бр. 420).
Некатегорисани путеви
У сврху остваривања краће саобраћајне везе општинског пута ОП-1 са државним путем
бр.217 у смеру Сокобање, планирана је и изградња некатегорисаног пута (од осовинске тачке
О62 до осовинске тачке О66 и даље, ван планског подручја, ка државном путу бр.420), у дужини
од око 2500 метара, паралелно са државним путем бр.217 (са прикључком на државни пут пута
II-Б реда, бр.420, на стационажи Км 36 + 544.00).
Постојећи сервисни пут на северној обали Бованског језера се налази у зони
максималног успора, без ригола за прихватање и каналисано вођење површинских вода са
коловоза, па је неопходно измештање целокупне трасе. Планирана траса се налази на
одаљености од 10 метара од прве линије санитарне заштите језера. За омогућавање приступа
локацији цркви Светог Андрије, планиран је пут са прикључком на планирани сервисни пут.
Бициклистички путеви и бициклистичко-пешачке стазе
Бованско језеро са уређеним приступом, увећава туристички потенцијал како
Трубаревца, тако и Соко Бање, па је планирана и изградња бициклистичког пута дуж реке
Моравице, од Соко Бање до језера, дужине око 6 километара.
Бициклистички пут дуж реке Моравице је планиран као независно вођен двосмерни пут,
ширине 2,5 метара. У зони Бованског језера, непосредно уз овај пут се планира и изградња
пешачке стазе, тако да ће путем укупне ширине 5,0 метара, бити створени услови за
бициклистичко-пешачки саобраћај. Бициклистички пут (Трубаревац-Сокобања) ће посредно,
општинским путем бр.1, као и делом насељске мреже путева Трубаревца, бити повезана са
сервисним путевима (северно и јужно од Бованског језера).
Планирани сервисни путеви (северно и јужно од Бованског језера) су истовремено
предвиђени и за бициклистичко-пешачки саобраћај, јер би економски било неоправдано да се
бициклистичко-пешачке стазе воде независно поред планираних сервисних путева.
Одбрамбени насип
Деоница планираног сервисног пута северно од језера (од темене тачке Т536, преко
осовинске тачке О44 до темена Т734) ће се налазити у насипу, просечне висине око 2.5 m, са
котом крунице насипа 262.5 mnm, дужине око 300 m. Изградња насипа планирана је у циљу
заштите постојећег викенд насеља од максималног нивоа Бованског језера. Као пратећи
елементи коловоза деонице у насипу, обострано су планиране риголе за прихватање свих
течних садржаја са коловоза и њихово каналисано вођење до реципијента, односно
сепаратора.
Одбрамбени насип спада у земљане насипе. Нагиби косина насипа износе 1 : 2.
Предвиђено је да се насип гради од глине, са збијањем у слојевима дебљине до д=30
центиметара.
При изради одбрамбеног насипа посебна пажња се мора посветити начину уграђивања
материјала, односно збијању. Збијањем се постиже већа специфична густина материјала у
насипу и повећава водонепропусност. Како се у овом случају ради о глиновитим, односно
кохезивном материјалима, средства за збијање морају бити самоходни ваљци са стопама за
гњечење материјала, тзв. „јежеви“. Нагиб слојева у попречном смислу је оријентисан од
средине ка ивицама насипа и износи минимално 4,0%.
Како збијање кохезивних материјала у великој мери зависи од процента садржаја воде,
мора се у току збијања обезбедити оптимална влажност материјала. У том циљу се на основу
резултата Прокторовог опита, смањује, односно повећава садржај воде у материјалу који се
уграђује.
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Са унутрашње стране насипа (косина до језера), предвиђена је заштита косина од
ерозивног дејства воде (облагање монтажним бетонски елементима или каменом).
Кота круне насипа на месту прикључка приступног пута износи H=262,50 mnm, док
ширина круне насипа износи 7,0 метара.
Насељска саобраћајна мрежа
Сабирне улице представљају путеве највишег ранга у насељској саобраћајној мрежи
Трубаревца. Оне врше дистрибуцију циљног и изворног саобраћаја у оквиру насеља. У случају
Трубаревца, ови путеви имају улогу и у транзитном саобраћају.
У сабирне улице спадају :
- општински пут ОП-1 (пут је изграђен од осовинске тачке О58, преко О56, О55, О54, О50,
О51, О52, О53 и даље, северно, ван планског подручја. Од осовинске тачке О62, у смеру
североистока, ка државном путу II-Б реда, број 420, планирана је траса општинског пута, која
се поклапа са постојећим земљаним путем. Између осовинских тачака О58 и О62 планирана је
изградња моста (дужине 45 метара), преко депресије која је обзхваћена границом максималног
успора Бованског језера);
- постојећа насељска улица (од осовинске тачке О50, преко О40, О36, О104, О30, О17, О12,
О7, О1 и даље, као планиран пут, у смеру северозапада, ван планског подручја.
Остали путеви (постојећи и планирани) спадају у секундарну саобраћајну мрежу
Трубаревца : стамбене, пословне, пословно-стамбене, колско-пешачке, пешачке и приступне и
прилазне улице у оквиру грађевинског подручја.
Јужни део насеља Трубаревац се, знатним делом, налази у другој зони санитарне
заштите. У неизграђеном делу насеља, ван зоне заштите, планирана је мрежа приступних
путева. Планирани и постојећи путеви су повезани са општинским путем бр.1 и путем чија се
траса простире правцем од југоистока ка северозападу и пролази кроз централни део насеља.
Изградњом планираних путева и реконструкцијом постојећих, стварају се услови за
равномеран развој насеља Трубаревац, као и приступ обалама Бованског језера, као
најзначајнијем туристичком потенцијалу.
На местима где изградња планираног профила угрожава постојеће објекте, реализација
пуног профила вршиће се фазно. У првој фази попречни профил се може редуковати на рачун
тротоара (променљива ширина тротоара у зависности колико има места). У другој фази када
се испуне неопходни услови у простору изводе се пуни профили путева.
Пешачки саобраћај
Пешачки саобраћај се одвија тротоарима у оквиру регулација улица или (у недостатку
тротоара), коловозом на заједничким колско-пешачким површинама. Тротоари се изводе са
стране коловоза, по правилу као обострани, издигнути у односу на коловозну површину за
висину ивичњака.
За пешачко-бицилкистички саобраћај око Бованског језера предвиђени су сервисни
путеви, као и независне пешачко-бициклистичке стазе делом северне и југозападне обале
језера (у другој зони санитарне заштите).
Јавни саобраћај
Јавни саобраћај, као систем колективног транспорта путника, на територији насеља
Трубаревац није организован.
Стационарни саобраћај
Јавна паркиралишта лоцирана су углавном поред објеката јавних намена. Паркирање
возила је могуће организовати као паркирање уз коловоз улица (управно или паралелно), тамо
где широк појас регулације даје ту могућност.
Проблем недостајућих места за паркирање возила може се решавати израдом студије
којом ће се сагледати шири простор и могућа решења у контактном простору.
Осим јавних површина могуће је да се на приватним парцелама омогући изградња
објеката гаража. Објекти морају да се својом архитектуром уклопе у окружење уз заштиту
околних објеката од буке и аеро загађења са неопходном израдом студије процене утицаја и
пројекта мера заштите од утицаја на животну средину (урбанистичко-архитектонска разрада
кроз урбанистички пројекат изградње).
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Паркинг простор је могуће организовати као:
отворен паркинг
део или цела површина за паркирање може бити у објекту.

Потребан број паркинг места, у зависности од планиране намене, дати су у следећој
табели :
Табела 3: Нормативи за паркирање
НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
ПЛАНИРАНА НАМЕНА
становање

ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА ПАРКИНГ
МЕСТА
1,1 ПМ по стану
кроз израду ПДР-а или УП у складу са Уредбом о стандардима и
нормативима за планирано пројектовање,грађење, коришћење и
одржавање станова за социјално становање, на основу Закона о
социјалном становању (Сл. Гласник РС 72/09) за социјално и непрофитно
становање

комерцијални садржаји

1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја
1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора
1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта
1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије
1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова,хипермаркета
1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање горивом+1ПМ на 25m2
кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 радна места на линији за прање или негу
возила
1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној
јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од
50 m2.

привредне зоне

1ПМ на 100 m2 БРГП производне хале или 1ПМ на 4 једновремено
запослених
1ПМ на 100 m2 БРГП привредних објеката, магацина или на 3 једновремено
запослена
применити нормативе у зависности од примењене намене унутар мешовитог
градског центра
1ПМ на 3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 НГП за предшколске установе;
10% потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле
1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за основне школе; 10% потребног броја
ПМ у оквиру припадајуће парцеле
1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за средње школе; 40% потребног броја
ПМ у оквиру припадајуће парцеле
1ПМ на 3 запослена за факултете и више школе; 40% потребног броја ПМ у
оквиру припадајуће парцеле
1ПМ на 4 запослена за установе примарне здравствене заштите
1ПМ на 3,5 запослена/ или 4-6 болничких постеља за установе
специјализоване здравствене заштите
1ПМ на 10 кревета за домове за стара лица
1ПМ на 8 једновремено запослених за домове за заштиту деце
1 ПМ на 60m2 БРГП за установе културе
1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта
1ПМ на 7 запослених у музејима
1ПМ на 60 m2 БРГП простора државне администрације
1ПМ на 3 запослена за објекте посебне намене (ватрогасне станице, војни
комплекси и сл.) уз потребан број паркинг места за специјална возила
1ПМ на 2 запослена+1ПМ на сваког играча и члана управе+ 1 ПМ на 10
седишта, за стадионе и спортске хале
1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра
за аутобусе 1ПМ на 100 седишта
посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду

мешовити градски центри
јавне службе

спортски објекти и комплекси

комплекси
јавних
зелених
површина
инфраструктурни
објекти
и
комплекси
јавне комуналне површине
верски објекти

у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког процеса
1 ПМ на 6 тезги за пијаце
1 ПМ на 0,25 hа површине гробља
2 ПМ по објекту

Генерално
нивелационо решење уличне мреже заснива се на следећим
претпоставкама:
- обезбедити одвођење кишних вода према путевима, са којих ће их прихватити кишна
канализација, односно систем канала за одводњавање и одвести у реципијент;
- нивелете нових путева, у што већој мери треба да прате терен, нови путеви које се
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надовезују на постојаће морају међусобно да буду усаглашени;
максимални нагиби за сабирне улице износе 7 (изузетно 10%) и за секундарне улице
10 (изузетно 14%).

Потребни профили путева су:
Сабирни путеви :
- коловоз 2 х 2.75,0 m до 2 х 3,0 m
- тротоар 2 х 1,5 m
Путеви секундарне мреже :
- коловоз 2 х 2.5m до 2 х 2,75 m
- тротоар 2 х 1,5 m
Сервисни путеви :
- коловоз 2 х 2.5 m до 2 х 3.0 m
Бициклистичко-пешачке стазе :
- двосмерна бициклистичка стаза 1 х 2.5 m
- пешачка стаза 1 х 2.5 m
Бициклистички путеви :
- двосмерни бициклистички пут 1 х 2.5 m
2.1.3. Правила уређења за водопривредну инфраструктуру
Водоснабдевање


Објекти водоснабдевања

Постојеће стање
На посматраном подручју постоји изграђена водоводна мрежа о којој се стара месна
заједница Трубаревац, а која није у надлежности ЈКП „Напредак“ из Сокобање.
Постојећи водовод у насељу Трубаревац је изграђен пре неколико деценија. Изворишта са
којих се врши снабдевање водом су распоређена изван самог насеља, а чине их групе
каптираних извора од којих се вода одводи ка резервоарима. Од резервоара се вода
гравитационим путем кроз дистрибутивну мрежу прослеђује корисницима. Вода се дистрибуира
у сировом стању, без третмана. Средства наплаћена за испоручену воду месна заједница
користи за одржавање овог водовода.
Укупна запремина резервоарског простора намењеног водоснабдевању насеља
Трубаревац у овом тренутку износи 170 m3.
Највећи резервоар Р1, запремине 70m3, налази се изван подручја обухваћеног овим
планом северно од Трубаревца, са котом дна 376,34 mnm. Овај резервоар воду добија са две
групе каптираних извора - Бајин кладенац и Микајлов кладенац, а са овог објекта се врши
водоснабдевање северног, западног, источног и централног дела насеља преко реконстуисане
дисрибутивне мреже од полиетиленских цеви.
Са изворишта, кога чини група каптираних извора на источном делу подручја обухваћеног
планом, водом се снабдева резервоар Р2, запремине 40m3, са котом дна 301,48 mnm. Овај
објекат је изван обухвата плана, а са њега воду добијају становници у јужном делу Трубаревца
који се налази близу саме акумулације дистрибутивном мрежом која није реконструисана и
углавном је од азбест-цементног цевног материјала.
Трећи резервоар лоциран уз западну границу плана, северно од гробља, запремине
60m3, са котом дна 328,55 намењен је за водоснабдевање дела насеља јужно од цркве у
изградњи, а воду добија са изворишта који се такође налазе изван обухвата плана.
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Тренутно, дакле, систем водоснабдевања Трубаревца чине три међусобно неповезане
водоводне мреже, са цевоводима који квалитетом и капацитетом не могу да задовоље потребе
противпожарне заштите и буду основа на којој ће се насеље развијати.
Планирано стање
Обнова и реконструкција постојеће водоводне мреже у циљу смањивања губитака, као и
осталих објеката водоснабдевања, изградња недостајуће водоводне инфраструктуре уз путеве
по ободу акумулације до свих корисника, треба да представља приоритетну активност у
наредном периоду. Просторним планом општине Сокобања 2030 утврђен је недостајући
резервоарски простор за насеље Трубаревац у количини од 400m3.
Потребно је да се приликом израде техничке документације за изградњу и реконструкцију
водоводне инфраструктуре целокупна постојећа и новоизграђена мрежа обједине у јединствен
систем, са могућношћу прикључења на регионални систем водоснабдевања. Осим тога
потребно је истражити могућности проширења капацитета постојећих изворишта и пронаћи
нова. Такође, убудуће је неопходно контролисати квалитет и утврдити начине третмана воде за
пиће у складу са постојећим законским и подзаконским актима. Обзиром да месна заједница
нема неопходне техничке и кадровске капацитете, локална самоуправа треба у наредном
периоду да донесе одлуку да ЈКП „Напредак“ из Сокобање преузме надлежности и овлашћења
у области водоснабдевања Трубаревца.
Планирана водоводна мрежа и објекти на њој су намењени за противпожарну заштиту
објеката обухваћених Планом, за њихово водоснабдевање и дистибуцију ка свим објектима
обухваћеним овим планом.
За изградњу водоводне мреже се препоручују полиетилинске цеви. Цевоводи су
предвиђени дуж планираних путева, а мрежу треба димензионисати према потребама конзума
и противпожарне заштите. Предвидети уградњу противпожарних хидраната на удаљености не
већој од 150 метара. Планирана је прстенаста мрежа у самом насељу, због бољег
хидрауличког рада система, као и полупрстен око језера којим би се омогућило
водоснабдевање свих постојећих планом обухваћених објеката. Унутар обухвата плана
предвиђена је локација за изградњу резервоара од 250m3, којим би се делимично надоместио
недостајући резервоарски простор и црпна станица у јужном делу Трубаревца. Оставља се
могућност проширења резервоарског простора на постојећим резервоарима.
Водоводна инфраструктура се поставља у јавном грађевинском земљишту, у појасу
регулације јавних путева, уз претходну сагласност управљача путевима и уз водопривредну
сагласност.


Зоне санитарне заштите

Заштита изворишта водоснабдевања је обавеза која проистиче из законске регулативе
Закона о водама (Сл гласник РС бр. 30/2010), Правилника о начину одређивања и одржавања
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/08).
На основу Решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
акумулације ˮБованˮ, издатог од Министарства здравља, број 530-01-263/2015-10 од
6.8.2015.године, а у циљу заштите воде, изворишта, водопривредних објеката, и постројења
који се користе за водоснабдевање од њиховог намерног или случајног загађења или неког
другог штетног дејства која могу неповољно утицати на здравствену исправност воде или
издашност изворишта одређене су следеће зоне санитарне заштите:
1) зоне непосредне заштите (зоне строгог надзора) – I зона санитарне заштите
воде обухвата језеро из кога се захвата вода за јавно водоснабдевање, укључујући врх преградног
објекта и приобално подручје акумулације чија ширина износи 10 метара у хоризонталној пројекцији
од нивоа воде при коти максималног успора, 261.50mнм, у језеру. Такође, линија која одређује
границу I зоне санитарне заштите је у Решењу, дефинисана координатама преломних тачака.
2) ужа зона заштите (зоне ограничења) – II зона санитарне заштите
чија ширина износи 500m мерено у хоризонталној пројекцији од спољне границе I зоне, осим на делу
где се граница поклапа са границом слива акумулације. Такође, линија која одређује границу II зоне
санитарне заштите је у Решењу, дефинисана координатама преломних тачака. На простору II зоне
санитарне заштите, успоставља се режим контролисаног коришћења простора и сталног санитарног
надзора са забраном изградње објеката који угрожавају здравствену исправност воде на изворишту.
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3) шира зоне заштете (зона надзора) – III зона санитарне заштите
обухвата подручје изван границе II зоне до границе која заокружује површину слива. У овој зони
успоставља се режим контролисане иградње и коришћења простора који опбезбеђују заштиту
квалитета вода и здравствену исправност воде изворишта. Значи ради се искључиво о појачаним
мерама санације, а не о рестрикцији која би угрожавала развој насеља.
Фекална канализација
Постојеће стање
Унутар обухвата плана не постоји изграђена канализациона мрежа. Постојећи објекти
имају изграђене септичке јаме које, углавном, нису водонепропусне.
Планирано стање
Апсолутни приоритет у будућем периоду имаће санитарно збрињавање простора са
објектима који се налазе у ужој зони санитарне заштите изнад нивоа максималног успора.
Каналисање отпадних вода са подручја обухваћеног планом одвијаће се по сепаратном
систему канализације. Дозволиће се повезивање ова два система увођењем атмосферске воде
у првом налету киша, које испирају запрљане путеве и одводе се колекторима за отпадне воде
до ППОВ.
Плановима вишег реда за насеља Трубаревац, Врбовац и Рујевица предвиђена је
изградња ППОВ са високим степеном биолошког пречишћавања и упуштања у локални
реципијент. Ово групно постројење се планира изван обухвата овог плана, уз његову
североисточну границу уз поток Врбовац, који се улива у Бованско језеро, а непосредно иза
уже зоне санитарне заштите језера. Овај објекат је планиран за око 1500 становника са
подручја ова три насеља.
Само у првој фази реализације канализационог система се могу користити
водонепропусне септичке јаме уз организовано црпљење и одвожење фекалних вода до
најближег постројења за пречишћавање отпадних вода, док ће се у другој фази, након израде
потребне техничке документације, отпочети са изградњом главног колектора Ø250mm главном
улицом кроз Трубаревац, са скретањем код цркве у изградњи ка североистоку, а затим преко
водотока – десне притоке Врбовца ка будућем ППОВ. На овај начин се повећава санитарна
сигурност изворишта, акумулације и водотока и спречава хаваријски ризик који би постојао
уколико би се одвођење отпадних и фекалних вода решило изградњом колектора фекалне
канализације унутар уже зоне заштите. Истовремено треба отпочети и изградњу секундарне
канализационе мреже Ø200mm у целом насељу. За канализациони систем је потребно
израдити посебну студију са предрачуном трошкова.
Обзиром на њихов висински и просторни распоред, планом се предвиђа и изградња
канализације отпадних вода и за викенд насеља око акумулације Бован, која се задржавају у
ужој зони заштите, са биолошким пречистачима санитарно-фекалних вода у контејнерској
изведби (укупно 7 мини ППОВ). Овако пречишћена отпадна вода се одводи цевоводима
Ø250mm са пратећим објектима (ревизиони и шахтови за препумпавање), планираним у путном
појасу путева обалом акумулације, са испуштањем низводно од бране.
За групна ППОВ неопходна је планска разрада израдом планова детаљне регулације, док
ће за мини ППОВ бити довољна разрада кроз урбанистички пројекат.
Атмосферска канализација
На планском подручју не постоји изграђена мрежа и објекти атмосферске канализације.
Планирано стање
У насељу Трубаревац планирана је изградња атмосферске канализације у појасу главних
путева. Пре испуштања атмосферске воде у раципијент обављаће се третман ових вода у
сепараторима масти и уља, за шта су предвиђене локације на месту испуштања у десну
притоку Врбовца и на ушћу Врбовца у акумулационо језеро. Површинске воде и атмосферске
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воде са путева унутар подручја обухваћеног овим планом ће се прикупљати затвореним и
отвореним каналима и одвести до реципијента (водотоци и акумулација).
Изливне грађевине ће бити конструисане тако да не изазивају ерозију обала. Такође,
потребно је извршити санацију свих ерозивних и бујичних жаришта на подручју обухваћеном
планом.
Просторним планом општине Сокобања предвиђа се изградња инфраструктуре и уређаја
за прикупљање и третман загађених атмосферских вода дуж регионалних путева, као и пријем
отпадних материја у случају акцидената приликом саобраћаја на истим. Међутим, плановима
вишег реда предвиђено је измештање државног пута II реда бр.121 између Бована и
Трубаревца, док ће постојећи пут променити намену у сервисни.
Воде са асфалтираних саобраћајних манипулативних површина, паркинга и површина где
може доћи до загађења, биће третиране у планираним објектима на мрежи (сливници,
таложници, сепаратор масти и уља), док се не стекну услови да приступ и паркирање на
стационарним површинама буде дозвољен искључиво еко-возилима на електрични погон.
2.1.4. Правила уређења за електроенергетску инфраструктуру
Постојеће стање
Преко планског подручја једним својим делом прелази високонапонски објекат – ДВ 110kV
бр. 1201 ТС Алексинац – ТС Сокобања који је у власништву "Електромрежа Србије". Далековод
тренутно ради под напоном 35kV, изграђен је на челично – решеткастим стубовима и служи за
напајање општине Сокобања. Према Плану развоја преносног система за период од 2017.
године до 2026. године и Плану инвестиција планирана је изградња нове ТС 110/35/10kV
Сокобања која ће бити повезана на постојећи ДВ 110kV бр. 1201 Алексинац – Сокобања и који
ће бити преведен за рад под напоном 110kV.
Снабдевање ел. енергијом већег дела насеља Трубаревац је реализовано из ТС 35/10kV
“Сокобања”, инсталисане снаге 2х8МVA, преко ДВ 10кV “Западни”, извод бр. 11 (планирано је
измештање напајања далековода на новопланирану ТС 110/35/10kV “Сокобања”). Један мањи
део (западни) планског подручја је напојен преко ДВ 10kV из правца села Бовна, који припада
електродистрибуцији Алексинац.
Средњенапонски објекти напонског нивоа 10kV биће заступљени и у наредном периоду.
Планско подручје је већим делом предвиђено за породично и викенд становање, а
напајање ел.енергијом се врши из следећих ТС 10/0.4kV:
- „Трубаревац 1” - тип “зидана”
- „Трубаревац 2” - тип “СТС”, на ч.р. стубу
- „Трубаревац 3” - тип “СТС”, на ч.р. стубу
- „Трубаревац 7” - тип “СБТС”
- „Трубаревац 8” - тип “СТС”, на ч.р. стубу
Трафостанице су лоциране у планском подручју а прикључак ТС „Трубаревац 1, 2 и 3” на
средњенапонску електродистрибутивну мрежу је изведен преко 10kV далековода “Западни” из
правца Сокобање, док је прикључак ТС „Трубаревац 7 и 8” изведен преко 10kV далековода из
правца села Бовна (Алексинац). Далеководи 10kV су изграђени као надземни до ТС 10/0,4kV.
Прикључни водови 10kV за ТС „Трубаревац 1” и ТС „Трубаревац 2” су изграђени на дрвеним
стубовима са Ал-че проводницима, са могућношћу измештања.
На планском подручју се у наредном периоду предвиђа породично и повремено (викенд)
становања уз задржавање постојећих и изградњу нових објеката. Такође могуће је развијање
спорта и рекреације као и туристичких садржаја уз Бованско језеро. Очекује се умерен пораст
потрошње електричне енергије с'обзиром да ће се иста ангажовати за напајање наведених
садржаја, што је могуће обезбедити изградњом нових ТС 10/0,4kV снаге до 250кVA и напојних
надземних водова 10кV.
Постојећи напојни далековод 10kV “Западни” из правца Сокобање задовољава потребе
будуће потрошње и на њега је могуће прикључити нове ТС које се граде на планском подручју.
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Нисконапонска мрежа од постојећих ТС до појединих потрошача је делом на армирано
бетонским стубовима, са Al-č проводницима одговарајућег пресека, и са СКС-ом типа X00/O-A.
Једним делом нисконапонска мрежа је на дотрајалим дрвеним стубовима и са проводницима
мањег пресека. Постојећа нисконапонска мрежа задовољава постојеће потребе, али се иста
мора сукцесивно реконструисати заменом дела стубова и пресека проводника у циљу
повећања преносне снаге. Мрежа јавног осветљења је изведена заједно са нисконапонском
мрежом на истим стубовима у виду додатних проводника Al-č.
Распоред и напајање објеката је приказан на ситуационом плану - графички део, у складу
са добијеним условима надлежне Електродистрибуције.
У тренутку израде Плана генералне регулације насеља Трубаревац издати су услови за
планско подручје од стране Електропривреде Србије – Т.Ц. Ниш, Одсек за Тех. услуге Зајечар,
Пословница одсека Сокобања бр. 297923/1 као и услови ЈП Електромрежа Србије бр. 130-00УТД-003-235/2017-002.
Правила уређења
Планско подручје је намењено породичном и викенд становању, као и једним делом за
ширење спорта и рекреације и туристичке понуде уз Бованско језеро. Остала намена површина
је водно земљиште у централном делу планског подручја, као и пољопривредно и шумско
земљиште. У делу планског подручја ограничена је изградња објеката због близине надземних
водова 110 и 10kV који туда пролазе. У наредном периоду, очекује се умерен раст потрошње
ел.енергије, па је неопходна изградња нових електроенергетских објеката средњег напона:
трафо-станицe 10/0,4кV типа стубна-бетонска (СБТС) снаге до 250кVA, које треба лоцирати уз
новоформирано викенд насеље са обе стране Бованског језера, чиме ће се омогућити
безбедно и квалитетно напајање објеката који ће се градити на планском подручју. Предвиђена
је изградња две нове СБТС „Трубаревац 5” и „Трубаревац 6” на десној и левој обали језера и
једне СБТС „Трубаревац 4” у постојећем викенд насељу поред Бованског језера. Прикључак
нових СБТС извести надземним водовима 10kV на армирано – бетонским стубовима типа
12/315, 12/1000 и 12/1600 и са Ал-че проводницима пресека 50mm2, из правца постојећих
далековода 10kV. На местима проласка кроз насељени део планског подручја надземне водове
10kV градити као мешовите, тј. на истим стубовима вод 10kV и 1kV. На прелазу преко
Бованског језера, између новопланираних ТС бр. 5 и 6, надземни вод 10kV градити на челично
решеткастим стубовима или армирано – бетонским са конзолама за веће распоне.
Потребно је реконструисати постојеће и изградити нове прикључне водове 10kV:
- Прикључни вод 10kV за напајање будуће ТС 10/0,4kV „Трубаревац 4” из правца постојеће ТС
„Трубаревац 2” (на месту укрштања са ДВ 110kV бр. 1201 извршити каблирање дела ДВ 10kV,
каблом типа XHE 49-A 3x(1x150) mm2).
- Прикључни вод 10kV за напајање ТС 10/0,4kV „Трубаревац 1 и 2” и будућих ТС од
растављача на путу за село Врбовац до ТС 10/0,4kV „Трубаревац 2”.
- Прикључни вод 10kV од ТС 10/0,4kV „Трубаревац 2” до ТС „Трубаревац 1”
- Прикључни вод 10kV од ТС 10/0,4kV „Трубаревац 4” до ТС „Трубаревац 5”.
- Прикључни вод 10kV од ТС 10/0,4kV „Трубаревац 5” до ТС „Трубаревац 6”, прелаз преко
Бованског језера (постоји могућност да се уместо овог вода за напајање ТС „Трубаревац 6”
користи вод од ТС „Трубаревац 7” из електродистрибуције Алексинац).
- Прикључни вод 10kV од ТС 10/0,4kV „Трубаревац 6” до ТС „Трубаревац 7” (у зависности како
ће се напојити ТС „Трубаревац 6”)
Нисконапонска мрежа у насељу Трубаревац у планском подручју је изграђена на
армирано бетонским стубовима са Al-č проводницима, а делом на дрвеним дотрајалим
стубовима и са Cu водовима мањег пресека. Потребно је нисконапонску мрежу на дрвеним
стубовима реконструисати, односно извршити замену стубова бетонским и повећање пресека
проводника уз доградњу јавне расвете. Такође потребна је изградња и нове нисконапонске
мреже за напајање објеката. Реконструисану и новоизграђену НН мрежу градити као надземну
на типским армирано-бетонским стубовима 9/250, 9/1000 и 9/1600 и са самоносећим
кабловским снопом Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm², 1kV. На тај начин обезбедиће се недостајућа
ел.енергија, смањити губици ел.енергије и повећати безбедност и квалитет напајања.
По потреби, за објекте веће снаге нисконапонску мрежу је могуће градити као кабловску,
каблом типа ХР00-А и РР00-А одговарајућег пресека. Избор и полагање кабловских водова
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треба извршити сагласно одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3, а надземну НН
мрежу треба градити у свему према препоруци T.П. бр.8 и „Правилника о техничким
нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова“ (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92).
Прикључци нових објеката са новоизграђене или реконструисане надземне мреже се врше
кабловским снопом Х00-A 4х16mm² или кабловским водовима сличним типу РР00-А
одговарајућег пресека. Прикључци потрошача ел.енергије на Е.Д. мрежу вршиће се сагласно
одредбама техничких препорука Е.Д. Србије бр.ТП13 и ТП13-а.
Сви путеви у комплексу, у насељеном делу, морају имати јавну расвету која се реализује
уградњом светиљки на стубове надземне мреже и са напајањем из ТС 10/0.4kV преко додатних
водова 2х16mm2. У делу где се врши изградња нове као и реконструкција постојеће
нисконапонске мреже извршити изградњу инсталације јавне расвете заједно са НН мрежом
користећи самоносиви кабловски сноп Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm², 1kV. Треба користити
економичне светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог притиска, металхалогене светиљке и ЛЕД светиљке одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу ел.
енергије уз већу ефикасност осветљења. У планираним ТС треба уградити одговарајућу
опрему за напајање и управљање јавном расветом као и за мерење потрошње за ове намене.
Обновљиви извори енергије
Подручје слива нема изразити енергетски потенцијал за шире подручје, међутим за
локално коришћење постоје добри услови. Према карактеристикама слива и на основу средњег
протока у току године и пада (тј. могућих висина брана на притокама), годишња производња
електричне енергије би могла да се креће око 13.114 kWh, што је приказано у следећој табели:
Пројекција годишње производње енергије на сливу
Ред. бр.
Простор
1.
узводно од акумулације „Бован”
2.
у зони акумулације „Бован”
3.
на акумулацији „Бован” (постојећи објекат)
Укупно

Енергија kWh
6
2,23 х 10
6
0,91 х 10
6
10,00 х 10
13.114,750

Дозвољена је производња електричне енергије ради коришћења за рад малих објеката у
малој привреди (стругаре, фарме, млинови, прерада дрвета), али и за испоруку електричне
енергије јединственој мрежи потрошача, тј. локалној електродистрибуцији.
"Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП" из 1987 године који
су ЈП ЗЕПС израдили "Енергопројект Хидроинжењеринг" и Институт "Јарослав Черни", на
територији општине Сокобања предвиђена је могућност изградње 17 малих хидроелектрана.
Из ових малих хидроелектрана би се преко преносне 10кV-не или друге мреже одговарајућег
напонског нивоа електрична енергија доводила до суседних насеља или уводила у постојећи
електроенергетски систем.
Коришћење вода слива акумулације "Бован" (слива реке Моравице) има више намена, и
то водоснабдевање, ублажавање поплавног таласа, спречавање проноса и продукцију наноса,
оплемењивање малих вода, наводњавање, спорт, риболов, рекреација и производња
електричне енергије. Поједине локације малих хидроелектрана налазе се у просторима
будућих акумулација, те ће изградња нових хидроелектрана бити комбинација локација
планираних "Катастром малих хидроелектрана" и хидроелектрана на планираним
акумулацијама.
Размештај и капацитет потенцијалних малих хидроелектрана на водотоковима
Општи подаци
Ред.
бр.

Назив МХЕ

Хидролошки и енергетски подаци

Водоток

Локација

Тип преграде

Макс.
бруто
пад

Кота
нормалног
успора

Инсталисана
снага

m

mnm

кW

Годишња
производња
кWh

1.

„Лептерија”

Моравица

Узводно од Сокобање

Бетонски
праг

25

325

480

2108000

2.

„Блендија”

Моравица

Јужно од Блендије

Бетонски
праг

40

370

555

2433000

3.

„Читлук”

Моравица

Западно од Читлука

Бетонски праг

50

420

230

1011000

Мратиња

Тиролски
Испод ушћа Мратиње
захват

55

290

105

461000

4.

„Осоје”
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5.

„Соколовица”

Мратиња

Ушће Бршког потока

6.

„Шанци”

Николинска

Западно од Блендије

Тиролски
захват
Тиролски
захват
Тиролски
захват
Бетонски праг

7.

„Николинац”

Николинска

Западно од
Николинца

8.

„Богдинац”

Сесалска

Узводно од Читлука

9.

„Сесалац”

10.

„Рујиште”

11.

„Рујак”

12.

„Дубрава”

Тиролски
Сесалска Зарвина Сесалац
захват
Тиролски
Мађарска Трска Западно од Рујишта
захват
Тиролски
Тисовик Изгаре Узводно од Читлука
захват
Тисовик
Тиролски
Узводно од Левовика
Новоселска
захват

13.

„Бусарник”

Новоселска

Подножје Бусарника

Тиролски
захват

85

375

135

598000

60

400

120

533000

90

500

145

634000

25

410

190

831000

75

500

315

1374000

40

550

95

413000

50

470

190

829000

110

600

220

973000

160

760

130

580000

Размештај и капацитет потенцијалних малих хидроелектрана на планираним акумулацијама
Ред.
бр.
14.
15.
16.
17.

Акумулација

„Бован”
„Жучковац”
„Врмџа”
„Блендија”

Река

Бруто снага (кW)

Год. производња(кWh)

Бршка

13

113.750

Јошаница

15

131.250

Врмџанска

37

323.750

Аџица

5

43.750

План да потенцијали свих планираних акумулација буду искоришћени за потенцијалне
мале хидроелектране, остварује се делом размештајем малих хидроелектрана на
водотоковима, и то: на акумулацији „Рујиште 1” – МХЕ број 9. „Сесалац”; на акумулацији
„Рујиште 2” – МХЕ број 10. „Рујиште”; на акумулацији „Николинац” – МХЕ број 7. „Николинац”; на
акумулацији „Левовик” – МХЕ број 12. „Дубрава”; на акумулацији „Трубаревац” – МХЕ број 4.
„Осоје”.
Поред наведених потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана могућа је
изградња МХЕ и на другим локацијама које задовољавају одређене услове.
Подаци из катастра малих хидроелектрана често не одговарају у потпуности стварном
стању на терену и не би их требало стриктно примењивати у данашњим условима без техноекономске и еколошке евалуације решења, као и расположивог потенција водотока. Након
ревизије списка МХЕ добиће се прецизније локације и створити бољи предуслови за даљу
реализацију ових пројеката.
ГРАФИЧКИ ПЛАН
Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко
новоизграђених и реконструисаних електроенергетских објеката приказаних на графичком
прилогу бр. 8 План мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500.

2.1.5. Правила уређења за телекомуникациону инфраструктуру
Телефонска мрежа
Фиксна телефонија
У подручју границе плана постоји изграђена ТК инфраструктура:
- Дигитална телефонска централа типа IPMSAN „ Труберевац “ ( капацитета око 500
инсталираних телефонских прикључака од чега је активно 350), повезана оптичким
каблом, као што је приказано на ситуацији.
Постојећа телекомуникациона инфраструктура уцртана је на приложеним
ситуацијама. Примарна ТК мрежа је изграђена подземним кабловима , док је разводна
изграђена ваздушним кабловима
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Развојем технологије и увођењем нових концепата у телекомуникациону мрежу
(децентрализација мреже, MSAN платформе, IP технологије) омогућио је настанак нових
сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play).
Потребе за остваривањем сервиса "triple play, односно остваривањем високих битских
протока (изузетно велике брзине преноса, чак до 20Мb/s), узрокује потребу за смањење
претплатничке петље до 1 km у градском ткиву. Ово ће бити могуће остварити дубљим
уласком оптичких каблова у приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у
приступну мрежу- мултисервисниних приступних чворова (MSAN, mIPAN). Ово истовремено
захтева изградњу нове приступне мреже и осавремењавање постојећих приступних мрежа. У
наредном периоду се планира даља дигитализација и децентрализација, односно изградња
нових комутација и припадајућих приступних мрежа
Oсновни услов у планирању децентрализације широкопојасних приступних мрежа је да
претплатничка петља буде од 0,5 до 1,0 km у насељима са великим густинама и стварају
услови за формирање приступних мрежа нових истурених комутациони степена који
омогућавају обављање свих нових услуга у телекомуникацијама.
За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип:
–сваки стан 2,0 телефонска прикључка,
–за пословање и делатности на сваких 30-50 m2 корисне површине по један телефонски
прикључак.
На основу ових интенција у организацији телефонских мрежа на подручју захвата Плана
извешће се нова конфигурација комутационих центара и то увођењем нових мултисервисних
приступних чворова, а самим тим извршиће се и децентрализација приступних мрежа
комуникационих степена који захватају изузетно велике просторе и где се предвиђа повећање
густине телефонских претплатника.
Правила уређења
Сви ови мултисервисни приступни чворови биће повезани са постојећим комутационим
центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен".
Нови потребан број прикључака за нове претплатнике обезбедиће се реконструкцијом
постојећих кабловских подручја и полагањем нових претплатничких каблова. Нове
претплатничке каблове полагати по трасама постојећих тт каблова и по новопланираним
трасама. Телекомуникационе каблове (оптичке и претплатничке-бакарне) и кабловску тт
канализацију по правилу полагати-градити у просторима тротоара.
Примена принципа да величина претплатничке петље буде од 0,5 до 1,0 км у
просторима са већим густинама становања, и могућност надоградње мултисервисних
приступних чворова (MSAN) одређеним модулским елементима не омогућује да се утврде
локације истих без конкретнијих прорачуна густине телефонских претплатника на појединим
подручјима. Као норматив за прорачун капацитета нових мултисервисних приступних чворова
користити: два телефонска прикључка по стамбеној јединици и телефонски прикључак на 1550 м2 пословног простора.
Истурене комутационе степене (MSAN, mIPAN) који се изводе као "outdoor" ормани
постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу
површинe око 6m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на
површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно
димензија 80 х 80 х 90cm, због лакшег прихвата и каблова и њиховог увођења у "outdoor"
кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и
разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV.
Комплекс MSAN-a оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и
металана ограда висине 1,2 m).
Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor" обезбедити
просторију одговарајуће површине (10 - 15 m2 и висине 2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта
(стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и
опслуживање.
За полагање оптичких каблова у ров полагати полиетиленске цеви пречника 40 mm, које
ће послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла.
Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска
дозвола (члан 145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава
" И Н Ф О П Л А Н "

Д . О . О .

–

А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

35

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

извођење радова, то је могуће издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN) и
за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди
документацију предвиђену чланом 145. Закона.
Мобилна телефонија
Мобилне телекомуникације треба да пруже пре свега говорне интерактивне
међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података, итд. у
свако време и скоро у свим условима.
На територији обухваћеном планом изграђенје базна станица Бованско језеро UMTS
јавне мобилне телефоније и исто је добро покривено сигналима оператера.
Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању покривености 3G
сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и угушћивањем мрежа базних
станица са мањим снагама предајника.
Све базне радиостанице сва три оператера пројектовати и градити са
примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја
на животну средину. Ово изазива већу густину објеката базних станица због малих снага
примопредајника и могућности покривања одређених простора. Избор оптималне локације
базне станице мобилне телефоније је могућ тек после одређених мерења, те се локације
истих не могу утврђивати просторним односно у овом случају урбанистичким планом. Базне
радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном
транспарентном оградом висине до 2,2 m.
Базне станице се могу градити на свим за то одговарајућим локацијама у захвату Плана
уколико те локације испуњавају услове у складу са важећим техничким прописима, условима
надлежних предузећа и уз даљу разраду урбанистичким пројектом одабраних локација.
Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)
Кабловско - дистрибутивни систем (КДС) у својој основној улози врши пренос,
емитовање и дистрибуцију радио и ТВ програма. КДС обезбеђује својим корисницима и
следеће сервисе: интернет, телеметрију, видео на захтев, видео-надзор, говорни сервис и др.
Kабловско-дистрибутивни систем се може градити на свим за то одговарајућим
локацијама у захвату Плана уколико те локације испуњавају услове у складу са важећим
техничким прописима, условима надлежних предузећа и уз даљу разраду урбанистичким
пројектом одабраних локација.

2.1.6. Правила уређења за гасификцију
Основни циљ развоја енергетике на подручју обухваћеним Планом генералне регулације
насеља Трубаревац на подручју Сокобање је коришћење обновљивих извора енергије и
увођење еколошког енергента природног гаса.

Постојеће стање
На планском подручју обухваћеним планом Генералне регулације насеља Трубаревац
нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, али израдом планске документације,
утврдиће се правила уређења и правила градње.
Планирани концепт развоја гасификације
Усвојеним концептом стратешког развоја енергетских ресурса Србије до 2025.год. у
приоритетним енергент за коришћење је природни земни гас, а сходно одредницама из
Просторног плана Републике Србије. Знатне предности природног гаса над осталим
енергентима: висока калорична вредност, једноставна примена, и околност непосредне
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близине планираног магистралног гасовода ствара техничке могућности за коришћење
природног гаса на територији Општине Сокобања.
У склопу развоја гасоводног система Србије преко магистралног гасовода МГ-09 ПојатеНиш са прикључком код Ражња. Траса прикључног гасовода прати пут Ражањ Црни Као, затим
иде северно од Мозгова до Врбовца, прати пут од Врбовца до пута Реник-Јошаница а потом
преко Трговишта стиже до насеља Сокобања.
Сходно горе наведеним условима планирана локација за ТМРС биће у коридору државног
пута другог реда бр 133 Алексинац - Сокобања на уласку у Сокобању. За смештај ГМРС-а
потребно је издвојити посебну парцел и предвидети заштитну зону 90 х 90м са изграђеним
приступом. Излазни притисак ГМРС планирати 4 бара.
Правила уређења
За задовољење потреба за природним гасом, изградити Дистрибутивну гасоводну мрежу
од полиетиленских цеви МОП притиска до 4 бара, која ће обухватити све потенцијалне
кориснике, као домаћинства у зонама колективног и индивидуалног становања (грејање,
кување, топла вода) тако и индустрија. Мерење потрошње природног гаса и регулација
притиска према техничким условима потрошача вршиће се у МРС-у и ГМРС.
Гасоводи су планирани у регулационом појасу путева,у јавном земљишту у зеленим
површинама или тротоарима по потреби у зависности од потенцијалних потрошача са једне
или обе стране саобрацајница.
На гасоводној мрежи планирана су места противпожарни шахти за уградњу
брзозатварајућих вентила.
Планирана траса гасовода мора да обезбеди поуздан рад гасовода као и заштиту људи и
имовине, спречи могућност штетног утицаја гасовода на околину.
При избору трасе гасовода мора се осигурати:
- Да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте и планирану намену коришћења
земљишта
- Рационално коришћење подземног простора и грађевинских површина
- Усклађеност са геодетским захтевима.
- Испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката.
Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом
на месинганој плочици ГАСОВОД по правцу на растојању до 50 м и на свакој промени правца.
Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по xyz оси. Један примерак
геодетског елаборате доставити надлежној јединици геодетске службе и ЈП Србија гаса,
организационој јединици Београд.
Пре израде техничке документације обратити се предузећу које је надлежно за транспорт,
односно дистрибуцију природног гаса, ради прибављања енергетских и техничких услова за
израду техничке документације.
- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до16 бара (Сл.гласник РС бр.86/2015)
- техничких услова за изградњу гасовода и гасоводних објеката у заштитном појасу.
2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА
У ову категорију намена спадају све намене које нису обухваћене претходним правилима
уређења а које су заступљене на територији Плана као претежне намене (становање, туризам,
спорт и рекреација...), али као и компатибилне намене према површини највише је заступљено
становање са својим карактеристичним типолошким разноликостима.
Површине осталих намена су дефинисане као:
–
Становање
o ниских густина
o викенд становање
–
Спорт и рекреација
–
Туризам
–
Верски објекти
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–

Привреда – мини хидроелектрана

2.2.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕСИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређивања простора овог
плана, заснива се на континуитету планирања урбанистичког развоја, од Просторног плана, до
нивоа Плана генералне регулације. Основне концепцијске замисли о просторној организацији и
уређењу насеља, дате су у следећим тачкама:
–
Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и инфраструктурном
опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине,
–
Унутрашња трансформација насеља и стварање услова за планирано ширење
грађевинског подручја
–
Стварање услова за привредни развој са акцентом на заштиту животне средине и
основне намене простора
–
уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности
даљих интервенција у насељу,
–
континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и
планираним наменама површина,
–
интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог
раздвајања.
Анализом природних и створених карактеристика простора плана може се закључити:
–
да су постојеће саобраћајне везе са центром и главним правцима ка окружењу повољне,
али да је секундарна саобраћајна мрежа недовољно изграђена
–
да не постоје значајни проблеми и претње у очувању и заштити животне средине и
природе постојећом и планираном урбанизацијом подручја
2.2.2. Становање
На основу анализе постојеће намене и степена искоришћености грађевинског земљишта
као и просторних могућности према валоризацији простора за ширење насеља, очекиваног
броја становника, односно домаћинстава, дугорочни концепт размештаја зона становања
обезбеђује да свако домаћинство има стан, који је одговарајући по величини и опремљености,
а да смештајни капацитети буду већи за 10% од очекиваног броја домаћинстава.
Густине становања су дефинисане према планираним површинама за становање и према
наслеђеном стању планирања. У ове површине нису ушле површине планиране за друге наме
не у оквиру зона.
Становање није планирано као једина функција, већ као претежна намена простора,
где су дозвољене све остале намене које су компатибилне становању. Компатибилност
намена је дата табеларно у поглављу 3.1. „Врста и намена објеката који се могу градити у
оквиру подручја Плана“.
Становање се уређује делимичним прогушћавањем, реконструкцијом, санацијом и
доградњом постојећег стамбеног фонда, као и новог фонда у највећој мери у зонама самог
насеља Трубаревац.
У областима које су већим делом изграђене стамбеним објектима, реконструкцију
постојећих и изградњу нових објеката треба вршити у складу са основним карактером подручја
и визуелним идентитетом већ изграђене урбане целине.
У оквиру обухвата Плана планирано је две категорије становања:
- становање ниске густине
- викенд становање
Становање ниских густина (целине I, II)
Становање ниских густина је полу-сеоско, на великим парцелама и до 55 ари. Спратност
је до П+1+Пк.
Породично становање подразумева могућност формирања стамбеног и економског
дворишта. Постојећи објекти породичног становања се могу реконструисати ускладу са
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правилима датим за изградњу нових објеката овог становања.. Могућа је изградња и пословних
објеката по параметрима датим за породично становање ниске густине становања. Претежни
тип изградње је слободностојећи објекти на парцели.
Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним
стандардом паркирања за породично становање, односно пословање у породичном становању.
Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи уз становање у рубним
подручијима.
Викенд становање
На делу територије око акумулације Бован спонтано су започета викенд насеља, чије је
задржавање планирано.
Успостављањем ове зоне проширује се понуда различитих облика и видова становања на
подручју Плана.
Такође, уређење ове зоне базира се на њеном функционалном и амбијенталном
јединству, које ће се остварити унапређењем постојеће физичке структуре (санација,
реконструкција).
 Компатибилне намене
Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске,
односно као потребне и пожељне. Ове намене нису издвојене графички јер се одвијају у оквиру
становања.
Јавне службе и сервиси и зеленило свих врста, су намене које се могу наћи уз становање
без посебних ограничења.
Спортски објекти и терени и дечија игралишта могу се наћи у стамбеној зони. Потребно је
предвидети заштиту од буке око отворених терена. Водити рачуна о безбедном коришћењу
свих објеката посебно отворених игралишта (ограђивање према улицама и сл.)
Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не
угрожавају становање и животну средину. Дозвољени су мањи прерађивачки погони у зонама
становања ниских густина, оријентисани на породичну производњу са чистим технолошким
процесом и потребним мерама заштите. Занатски тип производње (мањег капацитета и чисте
технологије) је дозвољен у свим зонама. Потребно је подстицати овај тип производње и
везивати га за јединствене туристичке понуде.
На просторима где није извршена парцелација и одвајање стамбеног и економског дела
од пољопривредног, обавезно је формирање дела за становање и окућнице код домаћинстава
на парцелама преко 1,50 ha. Сви помоћни објекти, пољопривредни и објекти за животиње
морају имати ограђене делове парцела од дела који се обрађује и могу бити у склопу
стамбеног дела парцеле, уз поштовање услова формирања и организације сеоског
домаћинства.
За парцеле веће од 1,5 ha, а код изградње нових објеката, обавезна је израда пројекта
препарцелације и формирање стамбене парцеле максималне величине 1,0 ha. Стабени део се
формира уз инфраструктурни коридор, док се остали део парцеле користи као пољопривредно
земљиште.
Комерцијални садржаји, услуге, угоститељство и трговина
Ова намена није издвојена графички, јер се одвија у приземљима објеката становања.
Будућа изградња објеката комерцијалне делатности и услуга наставиће постојећи тип
организације, у приземним етажама са оријентацијом према фреквентним улицама и
атрактивним локацијама.
Услужно-комерцијални садржаји подразумевају трговину на мало, угоститељство......
Пословни простор мора бити уређен тако да задовољава функције, а истовремено да
испуњава естетске и хумане критеријуме.
У планском периоду треба обезбeдити простор, у складу са важећим нормативима за
сваку врсту услужних делатности.
Услужно-комерцијални садржаји треба формирати у оквиру стамбених зона у оквиру
стамбеног објекта са засебним улазом.
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 Зеленило
Ова врста намене није посебно издвојена на графичким прилозима, већ се јавља у
становању у оквиру приватних парцела.
Реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових потребно је обезбедити простор за
зеленило. Све постојеће зелене површине власници су обавезни да уређују, а све слободне
површине у оквиру парцела да озелене.
За све врсте и површине зеленила водити рачуна о константном одржавању и
обнављању зеленог фонда.
Зелене површине појединачних парцела у оквиру породичног становања имају важну
улогу са санитарно-хигијенског становишта, а пружају и интимније повезивање човека са
природом. Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и
ствара могућност активног одмора.
У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном
одмору или игри деце, повртњак, воћњак и сл.
Простор од регулационе линије
до грађевинске линије објеката индивидуалног
становања потребно је уредити и озеленити као предбашту/задње двориште, породичног
становања са просторима за одмор, а у циљу заштите од ветра уз границе парцеле (осим
према фронту) могуће је предвидети баријере од жбуња, живе ограде висине око 1,5-2 m и
високог дрвећа. За уређење постојећих и формирање нових зелених површина у зони
намењеној за индивидуално становања проценат озелењености треба да буде најмање 30%.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно
- архитектонски елементи као и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања
треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине.Основу сваког врта
треба да чини добро урађен и негован травњак.
Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне. Озелењавање
мора да буде вишефункционално: заштита од ветра и буке, визуелна и просторна баријера,
засен, стварање пријатног амбијента за рад и боравак.
Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће се и заштити од планираних
грађевинских интервенција, у хоризонталном и вертикланом смислу.
Озелењавање вршити
садницама које су отпорне на загађивање, орезивање,
ентомолошка и фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и компактне
крошње.
2.2.3. Спорт и рекреација (целине I.2)
Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева мрежу спортских садржаја
и терена који функционално задовољавају потребе свих категорија становника.
Простори за спорт и рекреацију утврђују се и у оквиру нових стамбених зона и свих
туристичких садржаја.
Посебна врста спорта и рекреације планирана је у просторној целини I-2, а подразумева
зеленило са спортским садржајем. Ово су простори који су планирани као претежно парковски
уређене површине у оквиру којих се могу наћи спортски терени за мале спортове, игралишта за
децу, стазе за бициклизам и трчање, справе за вежбање, излетишта.... Ови простори морају да
буду минимално инфраструктурно опремљени водоводом и канализацијом и струјом, са
обавезном осветљењем простора за спорт и рекреацију.
У оквиру ове намене није дозвољена изградња објеката високоградње, зато што се
налази у ужој зони санитарне заштите водоизворишта акумулације „Бован“.
Ловачки дом
Овим планом дефинисана је површина спортско - рекреативно карактера са објектом
Ловачког удружења „Соко“.
Ловачко удружење "Соко", на катастарским парцелама бр. 1747/1 и 1748, има свој објекат
и фазанерију.
Објекат дома треба уредити тако да се уклопи у окружење, а простор уз објекат уредити
и опремити за окупљање људи и излете.
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2.2.4. Туризам (целине I.1, II)
Туризам је као претежна намена планиран на површини од 3,14 hа. Као допунска намена,
туризам је планиран у оквиру становања, спорта и рекреације и водног и шумског земљишта.
Туризам је једна од перспективно значајнијих делатности подручја плана и најзначајнија
целе општине. Из тог разлога потребни су додатни напори свих субјеката да се, у првом реду
подручје насеља Трубаревац подигне на знатно виши ниво туристичке понуде, као контактно
подручје и други туристички ресурс општине Сокобања.
Суштина одрживог туризма је да представља индустрију која покушава да не оштети
околину, локалну културу, и истовремено да помогне у генерисању прихода, повећању
запослености, а да при том очува локални еко-систем.
Досадашња тенденција развоја туризма у општини Сокобања је била на акценту развоја
бањског туризма. У будућем периоду бањски туризам ће бити носилац развоја овог предела,
али потребно је искористити предности и погодности свих ресурса за развој и других видова
туризма.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

Врсте туризма:
wellness и здравље
спорт и рекреација – спортски туризам
пословна путовања и сусрети – пословни туризам
краћи и дужи одмори – излетнички и рурални туризам
историјска, природна и етнолошка баштина – етнолошки и еколошки туризам
култура, забава и приредбе – манифестациони туризам
транзитни туризам
Стање урбанизације са аспекта туризма у негативном смислу:
неуређеност насеља као туристичке зоне у смислу недовољне привлачности и мањка
уређених пешачких зона, недовољне уређености објеката, јавних површина, паркинг
површина
недостатак садржаја спорта и рекреације,
Недовољна презентација и недостатак инфраструктуре самог туризма (здравствено,
рехабилитационе, рекреационе понуде).

Циљеви развоја туризма
За развој туризма и подизање квалитета услуга неопходно је извођење појединачних
ивестиционих пројеката, што ће омогућити и позитивне шире привредне ефекте. Истовремено
је потребно поставити као циљ очување и целокупно наглашавање присних и изворних
елемената природне и културне средине на подручју плана а и околине као тржишне предности
дестинације.
Позиционирање дестинације насеља Трубаревац као излетничке, рекреационе, културне,
спортске, здравствене и транзитне туристичке дестинације зависи с једне стране од
освешћивања о значају уређености домаће средине, угоститељских и туристичких објеката,
инфраструктуре (изискује труд и новац), квалитет услуга и гостољубивости (изискује стално
образовање и стручно усавршавање) и са друге стране спремност становништва за пријем
туризма и туриста са свим позитивним (приходи, радна места, динамика – догађања) и
негативним (бука, гужва) последицама што они носе са собом.
Економски циљеви:

Подстицање инвестиција у уређење туристичке и остале допунске инфраструктуре

Подстицање нових инвестиција у туристичку инфраструктуру на подручју (изградња нових
капацитета за смештај - пре свега апартмани, спортско рекреациона понуда подручја, објекти
за извођење културних програма, исл.)

Повећање непосредног и посредног дохотка од туристичке потрошње на подручју насеља
у ширем утицајном подручју

Повећање броја радних места у туризму и делатностима, које су повезане са туризмом у
оквиру постојећих капацитета

Повећање просечне потрошње у вези туризма
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Повећање постојећег броја једонодневних и стационарних посетилаца и формирање
туристичких производа, привлачних за нове циљне групе гостију, прилагођене с обзиром на
појединачне мотиве прихода.
Поред изградњи потребни садржаја туризма, за укључивање целог подручја плана у
целогодишњу туристичку понуду, потребно је:

активирање заинтересованог локалног становништва,

подстицање уређивања кућа и окућница,

уређење туристичких домова и гостионица на главним путним прилазима, али у већој
мери уређење нетуристичких садржаја на овим правцима (неизграђене површине..),

организација различитих приредби, радионица, такмичења и акција,

подстицање израде производа домаће радиности и њихова организована продаја

активности повезане са еколошким освешћивањем становништва,

чување обичаја, природне и културне баштине,

подстицање изградње туристичке инфраструктуре,

уређивање депоније одпадака, уређивање отпадних вода.
2.2.5. Верски објекти
Верски објекти ће се и у наредном, планском, периоду користити на исти начин и не
планира се проширење постојећих парцела на којој су цркве – како постојећа црква тако и
црква која је у изградњи. Такође, не планира се изградња нових верских објеката. Постојеће
парцеле верских објеката додатно уредити и одржавати а свако даље уређење око ових
објеката мора бити у складу са функцијом.
2.2.6. Привреда – мини хидроелектрана
"Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП" из 1987 године који
су ЈП ЗЕПС израдили "Енергопројект Хидроинжењеринг" и Институт "Јарослав Черни", на
територији општине Сокобања предвиђена је могућност изградње 17 малих хидроелектрана.
Из ових малих хидроелектрана би се преко преносне 10кV-не или друге мреже одговарајућег
напонског нивоа електрична енергија доводила до суседних насеља или уводила у постојећи
електроенергетски систем.
У оквиру обухвата овог Плана налази се једна предвиђена мини хидроелектрана
„Трубаревац“ на Мратињи.

2.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
2.3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у
простору евидентираног природног добра.
Сходно свему овоме важе следећи услови заштите природе:
- Препоручује се примена претежно аутохтоних, брзорастућих вреста, које имају фитоцидно и
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. Избегавати врсте које су детерминисане
као алергене (тополе и сл.), као и инвазивне (багрем, кисело дрво и др.);
- У циљу очувања и унапређења пејзажне атрактивности и декоративности, потребно је
израдити посебан концепт озелењавања туристичке зоне око Бованског језера, у складу са
предеоним одликама предметног подручја;
- Обавезно је максимално очување и заштита високог зеленила и вреднијих примерака
дендрофлоре (појединачних стабала, као и групе стабала);
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- Обавезно је да се за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних
примерака дендрофлоре прибави сагласност надлежних институција ;
- Ако се збод изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под
посебним условима и на начин на који одређује јединица локалне самоуправе;
- Неопходна је изолација гробља у санитарно – хигијенском, визуелном и акустичном погледу
од околине;
- Обавезан је заштитни појас зеленила око гробља ширине најмање два до три реда високог
дрвећа. Предлаже е комбинација лишћара и четинара, због функционалности појаса током
целе године;
- Обавезни су противерозиони радови на угроженим локацијама, а за евентуалну регулацију
речног тока пожељно је предвидети принцип "натуралне регулације";
- Обавезно је очување и заштита приобаља реке Моравице. У том смислу потребно је
ускладити планиране намене и активности у односу на плавну зону великих вода и приобалног
земљишта, које заједно са коритом за велику воду чини водопривредно земљиште;
- Неопходно је пречишћавање отпадних вода како би се спречио њихов директан уплив у
Бованско језеро и реку Моравицу;
- Није дозвољен унос алохтоних врста риба и других организама у Бованско језеро;
- Обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина;
- Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и
минеролошко-петрографског порекла, одмах прекинути радове и обавестити Министарство
пољопривреде и заштите животне средине у року од 8 дана, односно предузме све мере како
се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
2.3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Према Закону о културним добрима (Службени гласник PC бр.71/94, 52/11, 99/11)
непокретна културна добара су споменици културе, просторне културно-историјске целине,
археолошка налазишта и знаменита места, која се утврђују и проглашавају одлукама и
решењима надлежних органа и штите се одредбама поменутог Закона.
Добра која уживају претходну заштиту пo основу покретања поступка за проглашење, као
и по основу евиденције у службеној документацији Завода штите се истим Законом.
Заштићена околина непокретних културних добара и добара која уживају претходну
заштиту, у погледу предузимања мера заштите и свих друтих интервенција, има исти третман
као и заштићена непокретна културна добра.
Споменици, бисте, спомен-плоче и друга спомен-обележја, посвећена значајним
личностима и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у
службеној документацији Завода у складу са Законом.
Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту не смеју се уништити
или оштетити, нити се без сагласности у складу са Законом о културним добрима, може
мењати њихов изглед, својство или намена.
Према Условима Завода за заштиту споменика културе Ниш (бр.690/2 од 09.06.2017.)
на простору обухваћеним Планом генералне регулације за насеље Трубаревац, нема
утврђених културних добара нити добара која уживају претходну заштиту.
Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и
евидентираних културних добара
- Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување,
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом
изградње инвестиционог објекта – до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
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2.3.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу одлуке о изради Планa генералне регулације за насеље Трубаревац, потребно
је приступити изради Стратешке процене утицаја на животну средину.
Планским решењима је неопходно унапредити постојеће стање основних медијума
животне средине, што ће се остварити изградњом недостајућих инфраструктурних објеката и
система у функцији заштите животне средине, поштовањем стандарда и норматива законске
регулативе, формирањем базе података о локалним загађивачима и успостављању еколошки
одговорног понашања свих правних и физичких лица чије активности могу у извесној мери
допринети деградацији животне средине и умањити или у потпуности елиминисати постојеће
изворе негативних утицаја на квалитет животне средине.
Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе
прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег
штетног утицаја на животну средину. Планирање и уређење простора са једне стране и
заштита животне средине са друге стране представљају два посебна али и комплементарна
система, намењена обезбеђивању услова за усклађени просторни развој и заштиту простора,
природних и створених вредности.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите, које се односе
на :
1.смањење нивоа емисије загађујућих материја из постојећих извора загађивања:
приоритетним опремањем простора одговарајућом гасоводном мрежом и постројењима,
инсистирањем на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим
возилима друмског саобраћаја
стимулисањем грађана са индивидуалним ложиштима да пређу на алтернативне изворе
загревања
2.одржавање емисија у прописаним границама из свих планираних делатности које
својим активностима могу допринети погоршању квалитета ваздуха:
садњом зеленог заштитног појаса дуж планираних градских путева I и II реда који ће
имати функцију смањења загађења ваздуха пореклом од издувних гасова моторних возила;
избор садног материјала прилагодити његовој заштитној функцији (при избору врста дрвећа и
шибља определити се за неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне
средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне
врсте);
формирањем вишефункционалних заштитних појасева од вишередног и вишеспратног
појаса зеленила у контактним зонама становања, саобраћаја и пољопривредних површина,
озелењавањем паркинг површина,
очувањем и унапређењем постојећих шума и шумарака и подизање нових шума на
нестабилним теренима,
редовним сузбијањем и контролисањем амброзије, посебно на слободним површинама
где је њена заступљеност велика,
смањењем концентрације загађујућих материја пореклом од саобраћаја обезбедити
преусмерењем транспортног и свог транзитног саобраћаја изван зоне насеља,
реконструкција и изградња нових путевима мора бити заснована на строгим еколошким
принципима према европским стандардима,
уградњом система за пречишћавање ваздуха (филтера) у објектима у којима се врши
термичка обрада хране (ресторани, мањи угоститељски објекти, итд.) ради елиминације
непожељних мириса;
успостављањем мониторинга свих параметара квалитета ваздуха у обухвату Плана, у
складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр.
11/10, 75/10 и 63/13)
приликом грађевинских радова на изградњи угоститељских и комерцијалних објеката
током летњих месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама
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грађевинског отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован грађевински
шут и остали отпад;
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗЕМЉИШТА
Заштита вода и земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите, које се
односе на:
неопходна је анализа стања локалног водовода и дефинисање мера за његово
унапређење
обавезну континуирану контролу квалитета воде за пиће
сагледавање могућности суфинансирања индивидуалних бунара
приоритетно опремање простора канализационим инфраструктуром са сепарационим
системом за одвођење санитарних и атмосферских отпадних вода,
правилан одабир материјала за изградњу канализационе мреже у складу са обавезом да
се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што
подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и хемијске утицаје,
укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке
повредљивости геолошке средине у подлози цевовода,
обавезно је санитарно збрињавање простора са објектима који се налазе у ужој зони
санитарне заштите изнад нивоа максималног успора
обавезну изградњу 7 мини ППОВ са биолошким пречистачима санитарно-фекалних
вода у контејнерској изведби
 правилан одабир одговарајућег техничко – технолошког решења пречишћавања
отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који задовољава
критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде
и роковима за њихово достизање („Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и
1/16)
 изградњу атмосферске канализације у појасу главних путева
 пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора
угоститељских објеката у којима се врши припрема намирница (кухиња ресторана и сл.)
третирати на таложницима – сепараторима и сепаратору масти и уља;
 укидање и санацију пропусних септичких јама, односно изградњу водонепропусних
вишекоморних септичких јама на минималној удаљености од 3m од других објеката и суседне
парцеле,
и предложених 10m од регулационе линије и употребу истих до момента
прикључења на канализациону мрежу (димензије сваке појединачне јаме одредити на основу
потрошње воде),
 забрану упуштања фекалних и других отпадних вода у реку Моравицу и Бованско језеро
несметан прихват зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних
површина, паркинга и њихово контролисано одвођење у реципијент;
изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака спречити
преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог одржавања или
падавина
обавезан правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача
површинских и подземних вода и повезивање на систем градске канализације;
додатну заштиту подземне воде изградњом непропусне танкване за прихват опасних
материја из трансформатора трафостаница, као и одговарајућу звучну заштиту и заштиту од
нејонизујућег зрачења и вибрација, уколоко су трафостанице смештене у непосредној близини
стамбених и јавних објеката;
складиштење сировина и других материјала, на одговарајући начин у циљу заштите
земљишта и подземних вода од загађења;
превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације за случај
хаваријског изливања опасних материја у околину;
строгу забрану испуштања и одлагања опасних и штетних материја на пољопривредном
земљишту ,
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oгрaничење нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeње и фрaгмeнтaциjу квaлитeтнoг
пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд трajнoг
губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe
умањење прекомерног заузимања плодних земљишта у непољопривредне сврхе
активирањем браунфилд локација у насељима, у периферној и рубној зони насеља и на
локацијама са претежно индустријском структуром привреде
коришћење пољопривредног земљишта у туристичке, рекреативне и друге сврхе које
доприносе пунијој економској валоризацији природних и створених потенцијала простора,
обавезно спровођење систематског праћења квалитета земљишта: праћење
концентрације тешких метала у земљишту и праћење концентрације азота у земљишту
контролисање употребе пестицида, ограничавање употребе хербицида и вештачких
ђубрива- едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима пољопривреде на животну
средину и предностима производње еколошки безбедне хране на бази органске
пољопривреде;
обавезу извођача да приликом извођења земљаних радова на ископу терена примени
таква решења и мере којима ће се обезбедити услови за очување стабилности терена.
Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме се угрозити стабилност тла,
нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, односно процеси ерозије терена под нагибом. У
случају да у току извођења грађевинских радова и приликом експлоатације објекта дође до
појаве ерозије земљишта са околних падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме
одговарајуће антиерозивне мере;
обавезу да се ископани материјал, хумус, земља, стенски материјал, вишак грађевинског
материјала, камена, и сл., мора привремено депоновати на за то унапред предвиђене локације
на предметној парцели. Исти заштитити од спирања и касније користити за радове на санацији
терена. Предвидети да одлагалиште вишка материјала мора бити на непропусној подлози, а не
на тлу/земљишту. Неискоришћени ископани материјал, као и вишкове грађевинског
материјала, евакуисати на локацију, коју одреди надпежна комунална служба;
обавезу извођача да уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским
машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, одмах
прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површинеобавезу
прибављања водних услова за објекте због којих на предметној локацији може доћи до
негативних утицаја на водни режим.
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:
насеље Трубаревац укључити у систем прикупљања отпада
комунални отпад сакупљати и одлагати у складу са Локалним планом управљања
отпадом,
обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/канти за сакупљање
комуналног отпада,
обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања
отпада,
извршити санацију и уклањање дивљих депонија
обезбедити простор за зелена острва, за потребе примарне сепарације, односно
селективног сакупљања неопасног рециклабилног отпада (папир, картон, стакло, лименке и
ПВЦ боце) у оквиру површина спорта и рекреације, месних заједница и вртића (услове
изградње дефинисати разрадом кроз урбанистички пројекат за површине на којим се налазе
зелена острва),
обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни
материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална служба;
забрањује се изградња/уређењење складишта опасних и отпадних материја, као и
отворених складишта за отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и сл. у
стамбеним насељима
учествовати, на нивоу општине, у изградњи регионалног центра за управљање отпадом
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА
забрањено је крчење и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем шума,
забрањено је стављати у промет дрво посечено у шуми и ван шуме, односно
произведене дрвне сортиментне, ако нису жигосани јасно видљивим шумским жигом,
правовремено уклањање осушених стабала четинара, у циљу спречавања развоја
поткорњака и ширења истих на здрава стабла,
забрањено је одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и
загађивање шума на било који начин,
обавезна је примена биоинжињерских мера, које предвиђају заштиту терена од ерозије и
заштита сталних и повремених водотокова од засипања стенским или земљаним материјалом,
забрањена је сеча здравих стабала, пре него што се одреде позиције објеката које
морају бити у највећој могућој мери прилагођене постојећем високом зеленилу,
забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној ,близини
шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме,
за озелењавање слободних површина и реконструкцију постојећих користити претежно
аутохтоне врсте дрвећа,
обавезан је континуирани надзор шумског подручја.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА
обезбедити одрживо коришћење природних ресурса, очување разноврсности,
јединствености и визуелни квалитет природе (предела);
пределе (пејзаже) валоризовати, заштитити и унапредити према европској конвенцији
заштите пејзажа, преко планова нижег реда за просторне целине;
примена интегративног модела успостављања система зелених зона и коридора и
њихово повезивање у мреже;
успостављање биолошких веза између заштићених подручја и осталих површина. Ове,
пре свега структурне везе не морају да представљају затворен линијски систем, већ могу
сразмерно еколошким захтевима да се састоје од серије животних простора или међусобно
комбинованих различитих предеоних елемената
нега и уређивање предела обухвата и нова пошумљавања нарочито на ерозијом
угроженим локалитетима и ниским бонитетним класама земљишта чиме ће се повећати
вредност
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.
Емитовање буке из планираних објеката не сме прекорачити законске норме дефинисане
„Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини" („Сл. гласник РС", бр. 75/10).
Такође, Правилима уређења овог Плана дефинисана је заузетост сваке парцеле под зеленим
површинама, што такође доприноси смањивању евентуално негативних утицаја повишеног
нивоа буке у животној средини.
Неопходно је обезбедити спречавање, односно смањење утицаја планираних садржаја,
на чиниоце животне средине, као и непосредну околину, кроз мере заштите од буке и то:
примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке дуж путева I и
II реда и железничке пруге, којима се обезбеђује да бука емитована током одвијања
саобраћаја, не прелази прописане граничне вредности у зонама намењеним становању и
јавним објектима (дечија установа-вртић и сл), у складу са Законом о заштити од буке у
животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке,
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10),
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применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у објектима, чија је
изградња планирана дуж путева I и II реда и железничке пруге, свести на дозвољени ниво, а у
складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству)
СРПС У.Ј6.201:1990;
при одређивању могућих намена објеката у зонама становања, или у контакту са
објектима дечијих установа, школа, болница и сл., водоти рачуна о нивоу буке који исти могу да
генеришу;
ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
1.обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове
простора, намену, положај и оријентацију објеката, као и могућност коришћења обновљивих
извора енергије, а кроз:
правилно обликовање планираних објеката, при чему треба избегавати превелику
разуђеност истих,
коришћење хидрогеотермална енергије, фотонапонских соларних ћелија и соларних
колектора на кровним површинама објеката и сл,
озелењавање окућнице и правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних
ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног утицаја ветра;
2.на површинама намењеним породичном становању, објектима и комплексима јавних
служби, спортским објектима и комплексима, или њиховој непосредној околини није дозвољена
изградња или било каква промена у простору која би могла да наруши стање чинилаца животне
средине у окружењу (вода, ваздух, земљиште), а нарочито:
обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку,
вибрације или непријатне мирисе, односно умањују квалитет боравка у објектима и њиховој
околини,
постављање асфалтних и бетонских база и сл,
изградња складишта секундарних сировина, складишта за отпадне материјале, стара
возила и слично, као и складиштење отровних и запаљивих материјала,
изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или
сигурност суседних објеката, односно значајно умањи осветљеност и осунчаност истих,
изградња фарми пилића, свиња, говеда и др;
3.станице за снабдевање горивом се могу планирати уз пут I реда, ако се обезбеде
следећа удаљења од стамбених и других осетљивих објеката у окружењеу, и то:
удаљеност претакалишта светлих течних горива и одушних атмосферских цеви-АТ
вентила од стамбених објеката у окружењу не може бити мања од 25 m,
удаљеност резервоара и претакалишта течног нафтног гаса (ТНГ-а) од стамбених
објеката у окружењу не може бити мања од 35 m,
удаљеност ССГ од границе комплекса дечије установе/школе не може бити мања од 100
m;
4.у току радова на изградњи планираних објеката и површина предвидети следеће мере
заштите:
снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним
просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези
да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине,
грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току реконструкције, доградње
или изградње објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или
одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање
отпадом;
5.обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе или другог акта којим се одобрава изградња, односно рекострукција или уклањање
објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
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обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту
животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу
са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 36/09).
2.3.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
o
Заштита од пожара
У планским решењима, односно прописаним правилима уређења и грађења у обухвату
Плана, уграђене су превентивне мере заштите од пожара, и то у смислу:
–обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење пожара;
–прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима, у
складу са прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада;
–капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује довољне
количине воде;
–планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна возила
прописаним појасевима регулације обезбеђује приступ објектима;
–правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је обавеза
обезбеђивања приступа ватрогасним возилима.
У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања појавних
пожара.
Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:

при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;

правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката
смањити опасност преношења пожара;

у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте.

лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним
условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од
пожара;
Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом одредаба
важећих закона који се односе на заштиту од пожара (Закона о заштити од пожара, Закона о
ванредним ситуацијама, Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара).
o
Заштита од елементарних непогода и техничко технолошких несрећа
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање
или ублажавање штетног дејства непогода, мере које се предузимају у случају непосредне
безбедносне опасности или када наступе елементарне непогоде и мере ублажавања и
отклањања последица, пре свега изазваних штета.
Планско подручје изложено је готово свим елементарним непогодама различитог
интензитета, нарочито опасности од ванредних и опасних метеоролошких појава, клизишта,
ерозије, пожара, земљотреса и др.
Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем превентивних и
заштитних мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних метеоролошких појава
(јаких пљускова кише и града, електричних пражњења и олујних ветрова) у пољопривредној
производњи, насељима и на далеководима.
Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених“ појасева,
прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и изградњом асфалтног коловоза и
појачаним одржавањем путева, обезбедиће се доступност насеља у периоду трајања и
отклањања последица елементарних непогода. Реконструкцијом далековода на основу
утврђеног оптерећења услед залеђивања обезбедиће се сигурније снабдевања подручја
електроенергијом и безбедна експлоатација електроенергетских објеката у зимском периоду.
Биолошким и техничким радовима на површинама угроженим екцесивном, јаком и
средњом ерозијом обезбедиће се антиерозиона заштита подручја.
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o
Заштита од земљотреса
Подручје плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони 7о MCS до 8о MCS
скале.
Због постојања одређеног сеизмичког ризика,
применом превентивних мера није у потпуности
могуће остварити потпуну заштиту људи и
објеката. Зато се техничким мерама прописују
услови и дефинишу оперативне мере спасавања,
рашчишћавања рушевина као и збрињавање
угроженог становништва.
У
дефинисаним
планским
решењима,
односно
правилима
урећења
и
грађења
прописаним овим Планом, узети су у обзир сви
чиниоци који имају утицај на смањење последица
изазаваних могућим земљотресом - изграђеност,
спратност објеката, густина насељености, мрежа
неизграђених површина и др. Исти су дефинисани
у оптималним, односно дозвољеним границама,
чиме се утицај могуће елементарне непогоде
максимално умањује.
Основна мера заштите од земљотреса
представља примену принципа асеизмичког
пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи
на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на
смањење повредивости територије, уграђене су у планска решења, при чему су дефинисане
све безбедне површине на слободном простору - паркови, тргови, игралишта, које би у случају
земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање
становништва. Овим се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и минимална оштећења
грађевинских објеката, односно континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду
након земљотреса.
Основне смернице које треба примењивати су следеће:
–
обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно
водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;
–
главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж путева и кроз зелене
површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;
–
обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и
изградњи нових објеката.
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго
поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно
истраживање терена.
С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и
усаглашена са светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у
примени је Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
o
Заштита од атмосферских непогода
Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је
одржавати, односно прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати објекте –
зграде и ограде, које ће ометати проток воде до ушћа у веће водотоке.
Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног
и благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера.
Грађевинско техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи самих
објеката или израдом нових.
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене
за градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса,
постижу се врло добри резултати од заштите ветра.
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Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је
потребно да се добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска
висина и сл.).
Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању
локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току
годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове
велике штете (стварање наноса или лавина).
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено
упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време.
o
Заштита од акцидентних загађења
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема
опасности по шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и
експлозивних материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују се у
одговарајућим проценама утицаја пројеката за путеве, односно у поступцима за руковање и
транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, претовару и
транспорту нафтних деривата.
Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање
непречишћених употребљених отпадних вода на отворене површине, као и код индустриjских
погона. Спречавање ациденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење
превентивних мера и мера строгог надзора и контроле.
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и
хемијске суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике
акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и супраструктуре, у
смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом стабилности терена и
геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних правила изградње,
коришћења и уређења простора.
У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за
територију плана генералне регулације.
Заштита од нејонизујућих зрачења1 – обухвата услове и мере заштите здравља
људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове
коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при
планирању, коришћењу и уређењу простора.
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид
нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни
проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се
могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. Приликом избора
локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће (електормагнетно
зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу
са прописима.
o

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми:
–
дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката
или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима
одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m,
–
дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката
или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима
одржавања објеката износи Beff = 500 μТ.
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења прописане су Законом о
заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09):
 прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;
 откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
 одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
1
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обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење
заштите од нејонизујућих зрачења;
вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног
зрачења на прописани начин;
спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од
посебног интереса на прописани начин;
примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола
спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих
зрачења у животној средини;
информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим
зрачењима и мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим
зрачењима у животној средини.

Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја енергетске
инфраструктуре, који су табеларно приказани.
Табела бр. 4: Препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја инфраструктуре
Мрежа / објекат

2

Електромрежа и објекти
Заштитна зона / појас
Правила / могућност изградње

Далековод
110 kV

Минимум 25m,
обострано од
хоризонталне
пројекције далековода.

Далековод
35 kV

Минимум 10m,
обострано од
хоризонталне
пројекције далековода.

Далековод
10 kV

Минимум 5m,
обострано од
хоризонталне
пројекције далековода.

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и
производних објеката, а евентуална изградња испод и у
близини далековода условљена је Техничким прописима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона од 1 kV до 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', број
65/88).
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос
предметног далековода и објекта који ће се градити, уз
задовољење техничких прописа. За градњу објеката испод
и у близини далековода потребна је сагласност
''Електромрежа Србије'' или надлежног
електродистибутивног предузећа.

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег
зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, електричним,
магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама излагања
нејонизујућим зрачењима.
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање
уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима:
болница, породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта.
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости,
могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да:
– се поставља на крову највишег објекта у окружењу,
– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи
најмање 30m,
– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може
бити мања од 30m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне
површине објекта у окружењу износи најмање 10m.
2

Препоруке су дате за све енергетске системе различитих енергетских система, тако да имају општи (универзалини)
карактер и у том смислу коресподентни су планираним објектима и инфраструктурним мрежама
" И Н Ф О П Л А Н "

Д . О . О .

–

А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

52

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

–

минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније и
телекомуникационих предајника од објеката болница, породилишта и других
здравствених установа, дечијих вртића, предшколских установа, школа, домова и
простора дечијих игралишта, односно ивица парцеле дечијег вртића и дечијих
игралишта, не може бити мања од 50 m.

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне
телефиније узети у обзир следеће:
– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других
оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са
рефлекторима, телевизијских стубова и сл.,
– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати
просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске
целине, парковске површине и сл.
Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће
утврдити потребу израде Студије о процени утицаја.
o Услови заштите од ратних дејстава
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких
планова значајних за одбрану земље („Сл.лист.СРЈ, бр. 85/15,) Управа за Инфраструктуру
Министарства одбране, условима тј. обавештењем бр.2117-4 од 25.08.2017.год), не поставља
посебне услове и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у условима
непосредне ратне опасности, задатак је надлежних служби Министарства одбране и цивилне
заштите. Решењем система саобраћаја, пре свега, и планираним профилима путева,
омогућена је израда ових планова и формирање алтернативних праваца.
У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних
добара, који су дефинисани кроз:
- повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском омогућује
функционисање у случају разарања;
- прстен примарних путева обезбеђује у случају ратних разарања нормално функционисање
насеља и могућност несметане евакуације
становништва, коришћењем алтернативних
праваца.
Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих
услова:
- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима
рушења и пожара, при чему се коридори путева својом ширином обезбеђују од домета рушења
и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне површине које прожимају изграђену
структуру насеља;
- планирана мрежа путева обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе промене
праваца саобраћајних токова;
- обезбедити
поуздано
функционисање
инфраструктурне
мреже
(ПТТ
линије,
електроенергетска мрежа и водовод) у ванредним приликама;
- обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз изградњу
ојачаних подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде не могу да имају
негативан утицај.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама (,,СЛ гласник РС" бр. 111/09, 92/11 и
93/2012) важе следећа правила:
- као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други
инфраструктурни објекти испод површина тла, прилагођени за склањање.
- инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима
прилагоди те објекте за склањање људи.
- приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради
се ојачана плоча која може издржати урушавање објекта
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2.3.5. ПОСЕБНЕ ЗОНЕ ЗАШТИТЕ


Зоне далековода – зоне у којима је забрањена изградња објеката у зависности од
напонске снаге далековода, а што је дефинисано у поглављу 3.4.4 Правила изградње за
електроенергетску инфраструктуру.



Зоне санитарне заштите водоизворишта акумулације ˮБованˮ
Зона непосредне санитарне заштите - I зона санитарне заштите
У I зони санитарне заштите, успоставља се режим строгог санитарног надзора са забраном
изградње нових и легализације постојећих објеката и постројења која нису у функцији водопривреде,
чувања и одржавања објеката бране и акумулације. Сви објекти који су нелагално саграђени у I зони
санитарне заштите биће уклоњени о трошку власника, а терен санитарно саниран и затрављен. На
овом простору земљиште ће бити прибављено у јавно власништво.
Дозвољава се уређење приобаља за планиране пешачке и бициклистичке стазе, купалишта и
пристане, одморишта и видиковце за потребе туристичко-рекреативног коришћења акумулације, уз
претходно прибављање мишљења надлежних министарстава односно јавног водопривредног
предузећа и управљача водоводног система, у координацији са осталим корисницима акумулације
(надлежним органом јединице локалне самоуправе и др.) за санитарно безбедно прикупљање и
пречишћавање отпадних вода, и уз обезбеђење организованог прикупљања и одвожења отпада. На
акумулацији се могу користити пловила на електрични погон, весла и једра и одвијати рекреативни
риболов (уз строго ограничено коришћење хране за примамљивање рибе). Забрањен је кавезни узгој
рибе и риболов мрежама, а порибљавање акумулације се може обављати искључиво на основу
ихтиолошких студија и пројеката урађених од стране за то лиценциране институције. Није дозвољен
прилаз моторним возилима, напајање стоке и сл.
Зона уже санитарне заштите - II зона санитарне заштите
Задржавају се, односно евентуално легализују постојећи стамбени и економски објекти
домаћинстава уз обавезно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на
грађевинској (катастарској) парцели као и реконструкција или замена постојећих стамбених и
економских објеката за сопствене потребе домаћинстава новим објектима истих габарита.
На делу постојећих пољопривредних домаћинстава дозвољена је изградња помоћних објеката
који не угрожавају заштиту подземних вода, тј. дозвољена је изградња помоћних објеката за
комплетирање постојећих домаћинстава а за која није потребна инфраструктура водовода и
канализације.
Задржавају се и остали постојећи објекти (куће за одмор, угоститељски и други објекти)
саграђени у зони II након формирања акумулацијеса уредним дозволама под условом да имају
обезбеђено санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на грађевинској
(катастарској) парцели.
Задржава се постојећа структура пољопривредних површина, уз поштовање принципа обраде
и сетве према нагибу и типу земљишта. Забрањена је употреба агрохемикалија, течног и чврстог
стајњака. Употреба средстава за заштиту биља и минералних ђубрива мора бити усаглашена, по
врсти и количини, са агропедолошким условима и могућностима заштите вода.
Коришћење шума је у функцији антиерозионе заштите, те је дозвољена само селективна сеча,
уз очување основне структуре шумске масе као заштитног елемента терена у овој зони заштите.
Забрањена је испаша стоке и закопавање угинуле стоке, формирање сточних пијаца и
вашаришта.
Дозвољава се уређење пешачко-излетничких, бициклистичких и риболовних стаза и планирано
уређење приобаља акумулације (за прилаз плажама, ревирима за спортски риболов, отворени
спортски терени, одморишта и видиковци, еколошки пунктови у функцији заштите изворишта и
туристичко-рекреативне презентације) уз претходно прибављање мишљења јавног водопривредног
предузећа и водних услова, сагласности и дозволе надлежног органа јединице локалне самоуправе
за санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање отпадних вода, и уз обезбеђење
организованог прикупљања и одвожења отпада. Забрањена је експлоатација камена, шљунка, песка
и сви други рударски радови.
Зона шире санитарне заштите - III зона санитарне заштите
Није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни
обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било
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који начин угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је реализација објеката виших нивоа
финализације, са „чистим“ технологијама који нису већи потрошачи воде и које немају чврсте или
течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је градити мале занатско-индустријске погоне (објекти
за прераду пољопривредних производа, мини-хладњаче, сушаре, млинови и сл.), уз коришћење
рециркулације воде у технолошким процесима, односно уз обавезу да се мање количине отпадних
вода пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент.
Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму
уређења пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није дозвољена
интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у
пољопривредне сврхе.
У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на било
који начин могу угрозити изданске, површинске воде и акумулација, обезбедиће се санитарно
безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода ван слива акумулације, што
условљава реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ.
Дозвољава се реализација излетничких, риболовних, пешачких и бициклистичких стаза са
мањим објектима за информисање и предах туриста (информативни пунктови, одморишта,
видиковци, надстрешнице за склањање од невремена) и зона туристичке изградње, под условом
санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода, а тамо где је могуће и одвођења
отпадних вода ван слива акумулације

2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама ("Службени гласник РС“, бр 22/2015) дефинисани су услови за планирање
простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање
објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима
се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу:
сви објекти намењени за јавно коришћење као и саобраћајни објекти.
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се и на планирање нових објеката и
простора, пројектовање и изградњу и доградњу нових објеката.
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се и на реконструкцију и адаптацију
постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена или
је мање уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине
и прилаза до објекта врши се:
1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm;
2) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику
већу од 76 cm.
За савладавање висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу
до објекта врши се применом рампи тако да :
– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка
растојања до (до 6m);
– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m;
– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се
одмориштима најмање дужине 150cm;
– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака
чиста ширина рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm.
– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70
cm, односно 90 cm.
– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.
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Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у
простору тако да :
– Најмања ширина степенишног крака трeба да буде 120 cm;
– Најмања ширина газишта 33 cm, а највећа дозвољена висина степеника је 15 cm;
– Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без
избочења и затворена;
– Површина чела степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта;
– Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама;
– Приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта
испуњавају услове предвиђене за рампе, према члану 7. наведеног правилника.
Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm , када не постоји могућност
савладавања ове висине рампама, степеницама врши се подизним платформама.
Подизна платформа предвиђа се као плато величине најмање 110 cm до 140cm са
погонском механизацијом, ограђена заштитном оградом до висине од 120cm, пресвучена и
опремљена материјалом који не клизи, опремљена прекидачима за позив и сигурносним
уређајем.
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима,
пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати
максимални нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%.
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких
стаза треба да износи 180 cm изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних
препрека износи најмање 90 cm.
Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на клизање.
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке,
док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, доњи
делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су најмање
250cm у односу на површину којом се пешаци крећу.
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба
опремити и светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између
коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког
прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је
технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.Површина пролаза кроз пешачко
острво изводи се са тактилнимпољем безбедности/упозорења, на целој површини кроз острво.
Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом у простору предвиђају
се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и
означавају се знаком приступачности.
Паркинг површине које се предвиђају за потребе паркирања ових лица су:
1) најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са
инвалидитетом износи 370cmx480cm;
2) место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места
управно на тротоар величине је 590x500cm, сa међупростором ширине 150 cm.
3) Ако паркилашти није изведено у истом нивоу са оближњом пешачком стазом тада се
излаз са паркиралишта обезбеђује спуштеном пешачком стазом максималног нагиба од
8,3% и минималне ширине најмање 140 cm колико износи слободан простор за
маневрисање.
4) За јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће
стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање, а најмање једно
место за паркирање.
5) На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и
регионалних путева 5% од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног
места за паркирање.
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6) На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку,
продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан, дечји вртић, најмање једно
паркинг место.
7) Свако паркиралиште које је облежено мора имати најмање једно приступачно место за
паркирање.
Знакови за орјентацију треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су:
– Знакови за орјентацију(скице, планови, макете)
– Путокази
– Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора(гараже, лифтови,
санитарне просторије)
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или
тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не
сме бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу.
Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну
заштиту, опреме за спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних боја
одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука у
јавним просторијама постављају се асистивни слушни системи.
Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (наилазак
на степенице, наилазак на опасне фиксне препреке и слично), укључујући и употребу на
пешачким прелазима и пешачким острвима.
2.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Према програмима Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије за енергетску
ефикасност у комуналним услугама, основни циљ је побољшање енергетске ефикасности и
рационално коришћењe енергије у општинама - јавна комунална предузећа, установе и јавни
објекти у надлежности општина.
Основни принципи производње и коришћења енергије односе се на приступачност,
расположивост и прихватљивост. Енергија мора бити доступна свим слојевима
становништва по прихватљивим ценама, али да се тиме не угрозе могућности за даљи развој и
одржавање енергетских система. Расположивост подразумева континуирано снабдевање
енергијом са задовољавајућим квалитетом услуга, док се принцип прихватљивости тиче
усклађености друштвених и циљева заштите животне средине.
Појам енергетске ефикасности има два могућа значења, од којих се једно односи на енергетска
својства уређаја, опреме, објеката и простора, а друго на понашања потрошача енергије.
Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:
- изградњом ефикасне мреже путева, као и пешачких и бициклистичких стаза, за потребе
обезбеђења комуницирања унутар насеља и смањења коришћења моторних возила;
- пројектовањем и позиционирањем зграда према биоклиматским аспектима и подизањем
одговарајућег уличног зеленила;
- ефикасно уређивање јавних површина и објеката уз рационално формирање јавне расвете
(побољшање ЕЕ у јавној расвети се постиже заменом старих сијалица и светиљки, уградњом
друге опреме која смањује потрошњу енергије (соларне ћелије за светлосну сигнализацију...);
- побољшање ЕЕ у водоводу и канализацији постиже се уградњом фреквентних регулатора,
пумпи са променљивим бројем обртаја и сл;
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора
енергије, коришћењем локалних обновљивих извора енергије и изградњом даљинских или
централизованих система грејања и хлађења (промена система грејања-са електичне енергије
или чврстог горива на гас);
- изградњом објеката са сопственом производњом енергије, и др.
Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије,
уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова
планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката.
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Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних система (максимално коришћење сунчеве енергије за
загревање објекта - оријентација зграде према јужној, односно источној страни света, заштита
од сунца, природна вентилација и сл.);
- формирање ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних
површина); замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и сл.);
- изградња објеката са рационалним односом запремине и површине омотача зграде;
- систем грејања за припрему санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и
модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских
вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
- коришћење ефикасних система за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за
обраду ваздуха, у којој се температура регулише, могућно у комбинацији са регулацијом
протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- ефикасно унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености);
- доследна примена СРПС У Ј5.600 и других релевантних стандарда;
- увођење прибављања сертификата ЕЕ за зграде.

2.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
За Зону I – Зону центра насеља минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе, подразумева:
Решен излаз на јавни пут;
Услове за електроенергетски прикључак;
Прикључење на водоводну мрежу а до реализације водоводне мреже обезбеђење
водоснабдевања изградњом сопственог бунара;
Прикључење на градску канализациону мрежу или изградња водонепропусне септичке
јаме до изградње канализационе мреже. Интерни систем каналисања отпадних вода
подразумева сакупљање и пречишћавање фекалних и других отпадних вода у оквиру
комплекса, у складу са прописима, уз обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћених вода
и услова за њихову евакуацију (у реципијент, односно евакуацију возилима за пражњење,
уколико се граде водонепропусне јаме).
За Зону II – Зону становања минимални степен комуналне опремљености грађевинског
земљишта, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе,
подразумева:
Решен излаз на јавни пут;
Услове за електроенергетски прикључак;
Услове за прикључење на градски водовод или обезбеђење водоснабдевања
изградњом сопственог бунара уколико не постоје услови за прикључење на градски водовод;
Услове за прикључење на градску канализациону мрежу или изградња водонепропусне
септичке јаме до изградње канализационе мреже.

2.7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ
Правила утврђена овим Планом су правила за изградњу објеката на територији планског
обухвата. За подручја у обухвату овог плана за који се предвиђа израда Плана детаљне
регулације правила су усмеравајућа, док су код директног спровођења плана и израде
урбанистичког пројекта правила обавезујућа.
Општа правила изградње и регулације примењиваће се на основу важеће законске
регулативе, а посебна правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана
овим планом, у складу са локалним условима.
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3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

Општа правила грађења, парцелације и регулације односе се на све намене.
Појединачна правила грађења односе се на појединачне намене .
Правила и услови се дају као:

минималне вредности (ширина улице, величина парцеле, ширина фронта, растојања
од границе парцела и суседних објеката, проценат незастртих и зелених површина,
грађевинска линија),

обавезујући услови (регулациона линија, паркирање),

максималне вредности (индекс изграђености, спратност објеката).
 ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Општа правила уређења и грађења односе се на све намене и зоне уколико за
појединачну намену није прописано другачије.
Правила за положај објеката
Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на:
регулацију, бочне суседне парцеле и унутрашњу суседну парцелу.
Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:
 не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,
 не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре,
 не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним
парцелама.
Грађевинска линија подземних етажа или објеката је хоризонтална пројекција
грађевинских равни у оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат. Грађевинскa
линија подземних етажа и етажа изнад приземља се дефинишу посебно, уколико се не
поклапају са грађевинском линијом приземља.
Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од
регулационе линије, односно од крајње линије профила улице. Одстојање грађевинске линије
од регулације исказује се нумерички.
Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији, или да буде
повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).
Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у систему
функционисања саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже) и комуналних
постројења дефинише се у појасу регулације јавних површина.
Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у систему
функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из оквира регулационе
линије.
У односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени:
–слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,
–у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.
–у непрекинутом низу (ивична градња) када објекат додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле, на потезима где је већ формирана таква градња.
На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним парцелама
изводе се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику.
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију до замене објекта новим.
Све нове интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са правилима
дефинисаним за зону у којој се налазе. Сви постојећи објекти који су изграђени у складу са
дозволом за изградњу (грађевинском дозволом) могу се дограђивати у постојећем габариту
уколико нису премашили друге прописане параметре овим планом.
Према дефиницији грађевинске линије, све подземне и надземне етаже објекта налазе се
унутар вертикалних равни дефинисаних грађевинским линијама. Одступања делова објеката
од овог правила дефинисана су на следећи начин:
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Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија
приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на
грађевинску односно регулациону линију.
Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.
Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са
бочним и задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са
регулационом или са надземном грађевинском линијом.
Правила грађења за објекте
Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне намене и
компатибилних намена парцеле.
Габарит објекта
Габарит објекта је одређен грађевинским линијама и максималном спратношћу.
Објекти се могу прилагођавати условима терена и по хоризонтали и по вертикали.
Дозвољена је изградња објеката компактног габарита, али и разуђеног габарита, где сви
делови објекта не морају бити исте висине, нити постављени на исти начин у односу на
грађевинску линију.
Дозвољена је каскадна изградња објеката. Кота приземља и кота венца, односно слемена
се одређују на исти начин као и за друге објекте.
Однос постојећих и планираних објеката
Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају. Уколико постојећи
објекат не испуњава неке од услова дефинисаних планом генералне регулације, који су везани
за неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, постојеће грађевинске
линије се задржавају за постојећи габарит објекта и интервенције у оквиру постојећег габарита
(претварање таванског простора у користан без промене габарита, реконструкција у циљу
енергетске ефикасности објекта, комунално опремање објекта). Уколико се врши замена
објекта, објекат се мора градити по свим условима за нове објекте.
Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено
планирање и изградња једне зграде и њених делова на више парцела. За постојеће објекте
који се налазе на више парцела, уколико се задржавају, неопходно је извршити препарцелацију
(за планиране интервенције на објекту, решавање имовинско-правних односа и др.).
Могуће је планирање и изградња више објеката на једној парцели:
–
уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне парцеле,
–
уколико је то предвиђено посебним правилима за зону или
–
ако је тако дефинисано одговарајућом детаљнијом разрадом.
Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не
могу прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од
граница парцеле.
За породично становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња помоћних
објеката (гаража, остава и сл). Уколико је објекат са предбаштом повучен у односу на
регулациону линију, гаража може бити у унутрашњости парцеле, на истој линији са објектом,
или на регулационој линији. На регулационој линији може бити само уколико је то планирано и
приказано на графичким прилозима 3. Регулационо – нивелациони план и уколико је парцела
са нагибом од/према улици већим од 15%. Маневарски простор за приступ паркинг местима
мора бити на парцели. Остали помоћни објекти не могу бити на регулационој линији.
Неопходна растојања која важе за стамбени објекат важе и за помоћне објекте, осим ако је у
постојећем стању другачије.
Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово правило се
односи на надземне објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, цистерне и сл.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика и
зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.
Постојећи објекти на парцелама намењеним за површине јавне намене
Није дозвољена изградња сталних објеката на парцелама за површине јавне намене,
осим под посебним условима које дефинише детаљнија планска разрада.
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Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина,
коридорима коловоза путева и инфраструктурних водова или на парцелама јавних објеката,
морају се уклонити.
Одређивање спратности и висине објекта
Правила о спратности и висини објекта важе за изградњу нових објеката, за надградњу и
за доградњу постојећих објеката.
Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од
нулте коте објекта. Код грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од коте
средње линије уличне фасаде. Изражава се у метрима дужним.
У правилима грађења по појединим наменама и зонама прописана је максимална
спратност објеката. У зависности од габарита објекта, нагиба кровних равни, као и висине
самих етажа, висина слемена објекта може бити до 2 m различита за исту спратност објекта.
Изграђени објекти чија спратност превазилази максимално дозвољене вредности за
планирану зону, задржавају се са постојећом спратношћу без могућности повећања спратности
ради формирања новог корисног простора.
Одређивање коте приземља
Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута.
Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте коте
објекта.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже),
када је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2m нижа од коте
нивелете јавног пута.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише),
уколико је нулта кота објекта виша од нивелете јавног пута, може бити максимум 1.2m виша од
нулте коте.
На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује
у тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима.
Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити
максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом
унутар објекта.
Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално
1.2m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са
смањеном способношћу кретања.
Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља.
Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, надстрешнице и сл.) на објекту могу прелазити грађевинску линију када је грађевинска
линија повучена у односу на регулацију минимално 2 m у случајевима:
1. на делу објекта према предњем дворишту – максимално 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% површине уличне фасаде изнад приземља;
2. на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег
растојања од 2,0m) - максимално 0,5 m, али укупна површина грађевинских елемената
не може прећи 30% бочне фасаде;
3. на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег
растојања од 3,0 m) – 1,0 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде;
4. на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,0m) - максимално 1,2m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
5. све врсте надстрешница у зони приземне етаже – максимално 2,0m по целој ширини
објекта на висини изнад 3,0m.
Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, надстрешнице и сл.) на објекту могу прелазити регулациону линију максимално 0,5 m
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и то на делу објекта вишем од 3,0m када је минимална ширина тротоара 3m (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), осим:
1. излози локала у нивоу приземља - максимално 0,3 m, по целој висини;
2. конзолне рекламе - 1,0 m на висини изнад 3,0m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до
0,9m.
- Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у габарит објекта.
- Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и
друге функције дворишта.
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се идејним архитектонским пројектом.
- Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се
са конзерваторским условима.
- Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
- Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености,
односно степена искоришћености грађевинске парцеле.
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.
Обликовање завршне етаже и крова
- Последња етажа се може извести као пуна, са косим одговарајућим кровним покривачем и
атиком до дозвољене висине венца, као поткровље, мансарда или повучена етажа.
- Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти
кровног покривача.
- Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као
традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине
мансардног крова износи 2.2m од коте пода поткровља.
- Прозорски отвори на поткровљу и мансардном крову се могу решавати као кровне баџе или
кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик
и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде.
Правила за ограђивање парцела
- Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m.
- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију висину
одређује надлежни општински орган.
- Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
- Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, тако да стубови
ограде буду на земљишту власника ограде.
- Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m, која
се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
- Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност
по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у складу са
одговарајућим прописима.
- Грађевинске парцеле на којима се налазе производни објекти и остали радни и пословни
објекти (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,2m.
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3.1. Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру плана
Намене дефинисане графичким прилогом "План намене површина" представљају
преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50%
површине блока у којој је означена та намена.
–
Свака намена подразумева и друге компатибилне намене.
–
На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна
може бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката
компатибилне намене важе правила грађења намене која се гради.
–
На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења добијају се
услови уређења и капацитет парцеле (блока).
–
Постојећи објекти који имају параметре (висину објекат, индекс заузетости) веће од
максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим
параметрима осим у појединачним случајевима дефинисаних правилима овог плана.
–
Постојећи објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се не могу
дограђивати са постојећом наменом. У случају промене намене у компатибилну намену
важе правила за нову намену објекта.
Подручје плана подељено је на просторне целине, према положају, времену настајања,
морфолошким и другим карактеристикама, и подцелине као специфични делови просторних
целина у оквиру којих су прописана правила уређења и правила грађења (графички прилог
бр.6. Подела на зоне и целине).
У оквиру грађевинског подручја дефинисане су површине јавне намене и површине
осталих намена.
Као површине јавне намене дефинисане су:
–
путно земљиште – путеви и путно зеленило
–
пошта
–
месна канцеларија
–
основна школа
–
археолошко налазиште
–
дом културе
–
централни садржаји
–
комуналне површине и објекти
–
јавне зелене површине
Површине јавне намене могу и не морају бити у јавној својини. Ако се за ову површину
утврди јавни интерес у складу са посебним законом, она постаје јавна својина. Други
инвеститори могу реализовати планирану јавну намену ако постигну са надлежним државним
органом и уколико прибаве земљиште.
Површине осталих намена намењене су за :
–
Становање
o стамбена намена мањих густина
o викенд становање
–
Спорт и рекреација
–
Привреда
–
Туризам
–
Верски објекти
Површине изван грађевинског подручја планиране су за:
–
водно земљиште
–
шумско земљиште
–
пољопривредно земљиште
3.1.1. Компатибилне намене
Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да
су просторне целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције
(намене). У оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим
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функционисањем. Такође су целине формиране тако да се конфликти између суседних целина
сведени на минимум.
У наредној табели је приказана компатибилност намена, односно која се намена као
пратећа, допунска или основна може наћи у оквиру претежне намене, а да на графичком
прилогу није приказана.
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Спорт и рекреација
Верски објекти
Туризам
Водно земљиште
Пољопри. и
шумско земљиште

Комунални објекти

СА ОВАОМ НАМЕНОМ ЈЕ
КОМПАТИБИЛНА …

ОСНОВНА
НАМЕНА

Зеленило

Јавне службе

ПРАТЕЋА ИЛИ
ДОПУНСКА
НАМЕНА

Спорт и рекреација

Табела бр.5: Компатибилност намена

X

3.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ПАРЦЕЛЕ

X

X

Х

X

X

X

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦЕ

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:
– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу.
– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним
парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.
– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној
површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.
– Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним
странама постављена управно на осовину јавног пута.
– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са
решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
– Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника или
закупца земљишта.
– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим
условима:
а) подела се врши у оквиру граница парцеле
б) приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са
сукорисничких површина
– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а
капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености
простора он може бити већи од збира појединачних капацитета спојених парцела.
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– Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба
да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са
условима заштите.
– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавни пут односно трајно обезбеђен приступ на
јавни пут.
– Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања прописана ширина и величина грађевинске
парцеле се повећава за 20% само за парцеле које су биле условне, односно оне од којих је
део планиран за површине јавне намене и тиме су постале неусловне за изградњу.
– Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавни пут, њена
веза са јавним путем се остварује преко приступног пута максималне дужине 50 m чија је
минимална ширина:
1)
2)
3)
4)
5)

за становање .............................................................................................. 4,5m
за производно занатство, грађевинарство и складишта .......................... 5,0m
за услужно-пословне делатности ............................................................. 4,5m
за приватне пролазе ................................................................................... 3,0m
за пешачке стазе ........................................................................................ 1,5m

На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се
образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у
планском документу.
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границe
парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради
формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу
пројекта препарцелације. Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати
правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава
услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се
припаја.
Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле.
За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката
или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине
предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

3.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ

-

-

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то:
урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости, спратност објекта);
урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија
пута, гранична линија зоне);
правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање
ограде, паркирање и гаражирање и др.).
Регулациона линија и осовина јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне
мреже.
Регулациона линија и осовина нових путева утврђују се у односу на постојећу регулацију и
парцелацију, постојеће трасе путева и функционалност саобраћајне мреже.
Уколико планирана линија регулације на делу планираном за тротоар или објекат за
одводњавање прелази преко једног дела објекта, тротоари се на том делу не изводе као ни
остали објекти пута а за објекат се може издати локацијски услови за радове у овиру
постојећег габарита. За све нове објекте или доградњу постојећих, локацијски услови се
издају према планираној регулацији.
Постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију.
Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод,
канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа) поставља се у појасу регулације.
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-

-

-

Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила
(дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих
зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.).
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар
простора оивиченог грађевинским линијама.
Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос
планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира
габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.
Уколико се правила дају за посебно значајна подручја дефинисане су и дворишне
унутрашње грађевинске линије.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се
налази на растојању одређеном овим планом.
У плану су грађевинске линије одређене као планиране грађевинске линије паралелне
линији тротоара и нумерички дефинисане.
Саобраћајним решењем датим у Плану, обезбеђен је несметан пролаз, извођење и
функционисање коловоза свих путева у обухвату Плана. Због неажурности расположивих
подлога постоји могућност минималног одступања геометрије путева планског решења у
односу на фактичко стање. Објекти који, у том случају, прелазе регулациону линију,
задржавају своје постојеће габарите и за њих се дозвољава само реконструкција и
адаптација без промене габарита. Из овога произилази да се ширина тротоара, приликом
извођења путева, прилагођава условима на терену а одводњавање са коловозних
површина се решава такође у зависности од локалних просторних могућности и уз
сагласност управљача јавног пута на техничко решење.

Намене дефинисане графичким прилогом 5. "Планирана намена површина", Р 1: 5 000,
представљају преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају
најмање 50% површине блока и урбанистичке целине у којој је означена та намена. Свака
намена подразумева и друге компатибилне намене.
На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна
може бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне
намене важе правила грађења као за основну намену.
На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења (постављање
објеката, удаљеност објеката, спратност и висина, капацитет за паркирање, зелене површине,
ограде...) добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока).
Постојећи објекти који имају параметре (спратност, индекс заузетости) веће од
максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим
параметрима.
Постојећи објекти који се, делом или у целости, налазе у зони између регулационе и
грађевинске линије, се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије.
Постојећи објекти се реконструишу по постојећој грађевинској линији у оквиру постојећих
габарита.
Постојећи објекти који својим габаритом улазе у појас регулације на делу планираном за
тротоар или објекат за одводњавање, задржавају се у постојећим габаритима без могућности
доградње, већ само уз санацију, адаптацију и евентуално реконструкцију (радови у оквиру
постојећег габарита).
Уколико се врши замена или радикална реконструкција, објекат се мора градити по свим
условима за нове објекте.
Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено
планирање и изградња једног објекта и њених делова на више парцела.
За постојеће објекте који се налазе на више парцела, уколико се задржавају, неопходно је
извршити препарцелацију (за планиране интервенције на објекту, решавање имовинскоправних односа и др.).
Нивелација: Планом је дефинисана нивелација јавних површина; висинске коте на
раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се
добијају интерполовањем. Нивелација је генерална, при изради пројектне документације она се
може прецизније и тачније дефинисати у складу са техничким захтевима и решењима.
Нивелација површина дата је у графичким прилозима под бројем
3. „Нивелационорегулациони план“.
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3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.4.1. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама, у оквиру стамбених зона.
Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или
амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне службе заштите;
У оквиру зона становања могу бити и образовање, здравство, култура, информисање,
уколико задовољавају услове за одговарајућу делатност и не угрожавају непосредно
окружење;
Општи услови за изградњу објеката јавне намене:
- поштовање локација свих планираних садржаја јавне намене
- јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору и дају
препознатљив печат насељу,
- поред физичких структура у формирању просторно - функционалних целина важну улогу
треба да имају и отворени простори и паркови.
- обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољњим или
унутрашњим рампама, минималне ширине 90 cm.
Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за
одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у објекту.
Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима
локације (спратности до П+2 зависно од функције).
Комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и прилагођен
условима локације и окружењем.
Могуће пратеће намене у оквиру парцеле:
Друге јавне површине и јавни објекти, зеленило, спортско-рекреативни садржаји мањег
обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.), комерцијални садржаји (али само као
пратеће намене основној намени).
Намена објеката чија је градња забрањена:
Забрањена је изградња у оквиру комплекса било каквих објеката (објеката мешовитог
пословања и приврећивања), који би могли да угрозе животну средину и основну намену
(Процена ризика).
Забрањено је обављање делатности:
у објектима који вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним
дејствима могу да угрозе околину и не представљају намену компатибилну основној намени.
Грађевинска линија:
Минимално удаљење грађевинске линије објеката у односу на линију тротоара приказано
је на графичком приказу бр.3.
Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 3,5 m.
Најмања медусобна удаљеност објеката у оквиру парцеле је минимално половина
висине вишег објекта.
Врста објеката с обзиром на начин изградње је:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле).
Услови за изградњу других објеката на парцели:
Дозвољена је изградња више објеката у склопу планираног комплекса.
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Дозвољена је изградња помоћних објеката у склопу планираног комплекса, али
искључиво у складу са планираном наменом.
Архитектура и обликовање:
Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и
непосредним окружењем, али уједно да задовољава све потребне нормативе датих у
правилама уређења.
Стандарди приступачности:
У процесу пројектовања придржавати се Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС“, бр
22/2015).
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ
Гробље
Основна намена површина: комунални објекат.
Могуће пратеће намене: не планирају се друге намене.
Ограђивање: парцела се ограђује према прописима за ову врсту објеката.
Постојеће гробље је неопходно конзервирати. Повољна локација за ново гробље је ван
обухвата овог Плана.
Остали комунални објекти - које чине, трафостанице 10 kV и 35kV,
мернорегулационе станице, постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари и
сепаратори масти и уља, планирани су као делови специфичних система. Задржане су
постојеће локације уз потребно повећање капацитета. Правила грађења су дата у оквиру
правила за инфраструктурне системе.
3.4.2. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је
свака градња или подизање постројења, уређаја и засада, или било каква активност којом се
омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да
се уклоне објекти који ометају потребну прегледност.
Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта
(железничка инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.), јавни
пут, односно његов део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају
категорији тог пута. Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, сноси инвеститор
објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се
другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута.
Сва решења треба да су у сагласности са поглављем VI. Посебни услови изградње и
реконструкције јавних путева Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13);
Планиране интервенције предвидети на следећи начин:
- деонице предвиђене за реконструкцију у смислу побољшања протока и повећања
капацитета путева предвидети у складу са чланом 78. Закона о јавним путевима (шири
коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета,
светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.);
- повезивање постојећих и нових садржаја планирати у скалду са чланом 37. и 69. Закона о
јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- у складу са чланом 33. Закона о јавним путевима на местима укрштаја (прикључци,
раскрснице), неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу са
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-

прописима;
постојеће саобраћајне прикључке који се налазе на удаљености која не обезбеђује проток
саобраћаја на главном правцу у складу са рангом пута и угрожавају безбедност
саобраћаја, укинути и повезати путем сервисних или ободних путева на државне путеве.

Приликом планирања и пројектовањасаобраћајних прикључака на јавни пут треба водити
рачуна о следећем :
- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу
члана 28., 29. и 30. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике Србије”,
бр.101/2005, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13 ), уз обезбеђење приоритета безбедног
одвијања саобраћаја на објектима који су у надлежности ЈП “Путеви Србије”;
- Изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих
просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. У појасу контролисане
градње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа, члан 30.
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр.101/2005, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13).
- Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 10 m поред
државног пута другог реда и 5 m поред општинских путева рачунајући од спољне ивице
земљишног путног појаса. Изузетно унутар централне зоне насељеног места уколико је
другачије утврђено важећим просторним, односно урбанистичким планом.
- Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у складу
са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја, морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута (‘’Сл. Гласник РС’’, бр 50/2011), и осталим
важећим стандардима и прописима.
- Аутобуска стајалишта се планирају у склaду са саобраћајно-безбедоносним
карактеристикама и просторним потребама, на прописаној удаљености у зони раскрснице
ван коловоза предметних државних путева у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним
путевима. Положај и димензионисање аутобуских стајалишта предвидети у складу са
рачунском брзином на деоници и важећим прописима.
- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20.00m од
почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице.
- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско
стајалиште мора бити најмање 1,5 m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим
временским условима за рачунску брзину кретања возила од 50кm/h .
- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да
се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада
подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка
десног), мора износити минимално 30,00 m.
- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско
стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада мећусобни размак
крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог), не сме бити од
50,00 m.
- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,5 m.
- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30,50
m.
- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,80 m.
- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора да износи 13,00 m за један аутобус, односно
26,00 m за два или зглобни аутобус.
- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити мунимум 2 од ивице коловоза
пута.
- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и
- коловозна конструкција предметног пута.
- Обавеза надлежне општинске управе је да реши имовинско-правне односе и преузме
трошкове изградње нових деоница државних путева (обилазница), раскрсница и
прикључака који се предлажу планским решењем.
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Кружне раскрснице се планирају у складу са следећим :
- Кружне раскрснице морају бити планиране (изграђене) у складу са важећом законском
регулативом, стандардима и прописима за ту врсту објекта, односно у погледу заједничке
површине коловоза кружног тока, изливно, уливног полупречника, геометрије раскрснице,
попречног профила, ситуационо-нивелационог решења.
- Приликом дефинисања функционалног решења димензионисања кружне раскрснице и
обликовања прикључних праваца, имати у виду ранг токова који се укрштају на истој,
положај у простору и токове ужег и ширег окружења.
- Применити верификациони програм проходности у складу са меродавним возилом,
извршити проверу решења са становишта испуњења услова релативне хомогености
карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње прегледности.
- Ширину возне траке предвидети у складу са кривом трагова и потребним резервним
простором.
- Предвидети пешачке и бициклистичке токове у скалу са локацијом кружне раскрснице
(уколико се налази на ванградском путу у приградском делу превидети искључиво уколико
се ради о интезивним пешачким токовима).
- Педвидети адекватну хоризонталну, вертикалну и путоказну сигнализацију, у складу са
важећим стандардима и прописима.
Уколико се на раскрсници налазе пешаци, бициклисти и јавни превоз обавезно је
осветљење.
- Примену ниског зеленила или визуелне доминанте у центру кружног подеоника,
предвидети искључиво уколико не ремети визуру прегледности предметне раскрснице
(уколико не улази у обвојницу линија визура прегледности возила у кружном току).
- Уколико се евентуално предвиђају перспективне локације поред предметних јавних путева
за изградњу бензинских станица и објекта за опслуживање возила и путника, потребно је
извршити анализу постојећег стања у ширем окружењу са посебним акцентом очувања
еколошких капацитета животне и природних вредности у складу са Законом о заштити
животне средине.

-

-

-

-

-

Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима (“Сл.
гл. РС”, број 101/2005, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), може да се гради, односно
поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као
и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној
сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро
путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд води као
корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника.
Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима :
Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод трупа
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног
профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са
сваке стране.
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до
горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m.
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне
цеви износи 1,00 m.
Услови за вођење предметних инсталација паралелно са предметним путем :
Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање), изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза.
На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се
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испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

-

-

-

Услови за постављање далековода поред предметних путева :
Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености
минимум за висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса
(путне парцеле) предметних државних путева, а изван заштитног појаса предметних
државних путева у појасу контролисане изградње, поштујући ширине заштитног појаса у
складу са чланом 29. и 30. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике
Србије”, бр.101/2005, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
Услови за укрштање далековода са предметниим државним путевима :
Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање
9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева
до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима, са предвиђеном
механичком и електричном заштитом.
Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са предметним
државним путевима не сме бити мањи од 90°.
Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално
одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и
нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних институција.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање
услова и сагласности за израду пројектне документације (идејног и главног пројекта), изградњу
и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима (“Службени гласник
Репулике Србије”, бр.101/2005123/07, 101/11, 93/12 и 104/13 ) и чланом 133. став 14. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС).
Коловозна конструкција
Усвојити флексибилну коловозну конструкцију првог типа, која садржи следеће слојеве:
- носећи слој од невезаног, добро гранулисаног, зрнастог каменог материјала (шљунак или
дробљени камен гранулације 0-63mm);
- битуменизирани носећи слој (БНС);
- коловозни застор од асфалт бетона (АБ).
Коловозни застор треба да се састоји из два слоја, везног и хабајућег, али се везни слој
може изоставити код путева са малим саобраћајним оптерећењем.
Коловозну конструкцију димензионисати према стандарду за димензионисање
флексибилних коловозних конструкција СРПС U. C4. 012 и дијаграму за димензионисање
појединих слојева конструкције првог типа.
Вредност Калифорнијског индекса носивости CBR, усвојити на основу геомеханичких
карактеристика постељице.
Вредност укупног еквивалентно саобраћајно опререћење Tu (број стандардних осовина
од 80 kN), усвојити на основу података о бројању саобраћаја.
Радове на изради постељице у свему извести према стандарду СРПС У.Е8.010, са
посебним освртом на носивост постељице, односно на вредност модула стишљивости (Ms=2040MN/m2, зависно од врсте материјала), равност и попречни пад. Израда постељице није
дозвољена ако је тло смрзнуто или ако на траси има снега.
Оивичења коловоза
Оивичење одваја коловоз од других површина (зеленило, бициклистичке или пешачке
стазе), обезбеђује ефикасно одводњавање и визуелно вођење токова возила, а истовремено
не представља озбиљнију бочну сметњу за кретање возила. Стандардна висина ивичњака која
омогућава испуњавање ових захтева износи 12 центиметара.
Савремени ивичњаци се израђују од бетона (МБ40), стандардних дужина од 80 или 100
центиметара. Димензије попречних пресека ивичњака који се најчешће користе износе 18/24
cm, са косином 9/3 cm и 12/18 cm, са косином 6/2 cm (тзв. баштенски ивичњаци).
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Ивичњаци димензија 18/24 cm се примењују за разграничење проточног коловоза
градских улица од дугих површина и уграђују се са вертикално оријентисаном косином (са
висином 12 cm изнад коловозне површине). Уградња ивичњака на овај начин обезбеђује
потребан степен заштите пешака. На местима уласка у суседне парцеле, и рампи за
хендикепиране особе, ивичњаци се уграђују са хоризонтално оријентисаном косином. За
остваривање континуалне везе различито оријентисаних ивичњака, користе се тзв. прелазни
ивичњаци, код којих су на крајевима косине различито оријентисане, тако да се са једне стране
уклапају у хоризонтално, а са друге у вертикално оријентисане ивичњаке, у једној ивичној
траци.
Ивичњаци димензија 12/18 cm се примењују за оивичење самосталних површина за
паркирање, пешачких и бициклистичких стаза итд. За оивичење пешачких стаза примењују се и
бетонске плоче димензија 40/40/5 cm.
Оивичења у кривини, полупречника већег од 8 m, изводе се ивичњацима дужине 0,8 m,
тако што се формира полигонална линија са максималним одступањем од кривинског облика
линије од ±1cm. Оивичења у кривини, полупречника од 2 m до 8 m, изводе се ивичњацима
дужине 0,4 m, уз исте наведене услове. Оивичења у кривини, полупречника мањег од 2 m,
изводе се тзв. радијалним ивичњацима (полупречника 0.5 m, односно 0.5 m). У наведеним
случајевима, дебљина спојница није константна и креће се у границама од минимално 0.5 cm,
до максимално 1.5 cm.
Бициклистичке површине
Врсте бициклистичких површина су :
- бициклистички пут;
- бициклистичка стаза;
- бициклистичка трака;
- коловози за мешовити саобраћај (бициклистички саобраћај, заједно са моторним
саобраћајем).
- Димензије саобраћајног профила потребног за вожњу једног бициклисте износе :
- ширина : 1.0 m;
- висина : 2.25 m.
- Димензије слободног профила потребног за вожњу једног бициклисте износе :
- ширина : 1.5 m;
- висина : 2.50 m.
Бициклистички пут је прописном саобраћајном сигнализацијом обележен пут, који је
намењен бициклистичком саобраћају. Траса бициклистичког пута се води као самостална
саобраћајна површина, независно од саобраћајних површина за моторни саобраћај.
Оптимална ширина бициклистичког пута износи 3.5 m, док је минимална ширина 2.5 m.
Бициклистичке стазе су самостални путеви намењени бициклистичком саобраћају, који се
налазе у регулационом појасу градских улица вишег ранга (градске магистрале I и II реда са
површинским таскрсницама). Минимална ширина заштитног појаса између бициклистичке стазе
и проточног коловоза износи 0.50 m, од траке за уздужно паркирање 0.75 m, односно од бочних
објеката 0.25 m. Оптимална ширина једносмерних бициклистичких стаза износи 2.0 m
(минимално 1.5 m), односно ширина двосмерних бициклистичких стаза износи 2.5 m
(минимално 2.0 m),
Бициклистичке траке су саставни део проточног коловоза, намењен бициклистичком
саобраћају, на градским улицама нижег ранга (сабирне и приступне улице), са дневним
оптерећењем од 400 до 1000 бицикла/дан. Положај траке у коловозном профилу је уз десну
ивицу проточних трака, а минимална ширина износи 1.0 m. Минимална ширина заштитног
појаса између бициклистичке траке и траке за уздужно паркирање износи 0.60 m.
Минимални полупречник хоризонталне кривине бициклистичких путева износи 10.0 m,
бициклистичких стаза и трака износи 5 m. Изузетно ови полупречници можгу бити и мањи, због
просторних ограничења, али ако је мањи од 3.0 m, мора се поставити саобраћајни знак (I-1),
којим се упозорава на опасну кривину. Максимални подужни нагиб бициклистичких површина
износи 10 %, док су вредности попречних нагиба од 2.5 % (у правцу) до максимално 5.0% (у
кривинама).
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Саобраћајна сигнализација
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин
(Саобраћајна сигнализација и опрема-Приручник за пројектовање путева у Републици СрбијиЈП Путеви Србије). Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и
врсти.
Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно
одржава.
Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што
се доказује атестима.
Тротоари
Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За улице не могу бити
мање ширине од 1,5 m. Постављају се са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима,
издигнути за 12 cm у односу на коловозну површину.
На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе,
жардињере, запреке према коловозу и сл), уз очување минималног профила од 0,9 m. Могуће
је постављање и других покретних или непокретних предмета са минималним слободним
профилом од 1,8 m.
Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2,5 m или више.
На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и
техничким нормативима уз поштовање услова о очувању минималног слободног профила.
На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне
ширине 1,8 m, дужине мин. 0,45 m и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно
обележена.
Паркирање
Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама и
означеним хоризонталним вертикалним сигналним знацима. Обрада површина може бити као и
на коловозу или са посебном обрадом.
Једно паркинг место за управно паркирање је димензија 2,5х5,0m а улица је ширине
коловоза минимално 5,5 m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг место је димензија
2,0х6,0 m, а саораћајница ширине коловоза минимално 3,5m. На паркиралишту мора да се
обезбеди и видно обележи најмање 1 паркинг место за лица са инвалидитетом или 1 место на
сваких 20 возила (5% од укупног броја паркинг места). Паркинг место за возило за лица са
инвилидитетом је димензија 3,5х6,0m.
3.4.3. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Водовод
Водоводна инфраструктура се мора трасирати тако:
- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
- Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,0 m од горње површине цеви до
коте терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења
- Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због
противпожарне заштите објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то
могуће због повољнијег хидрауличког рада система
- Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у свему
према важећем правилнику о против пожарној заштити. Хидранти треба да буду надземни,
видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни.
- Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова, а ако негде и буде
већи предвидети уградњу регулатора притиска на мрежи.
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Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m. Минимално
дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:
- међусобно водовод и канализација 0,40m
- до електричних и телефонских каблова 0,50m
- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова
при укрштању.
- Приликом проласка испод водотока и укрштања са улицама водоводне цеви
пројектовати и извести у заштитној цеви.
- Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се уз
услове и сагласност Јавног комуналног предузећа „Напредак“ из Сокобање и морају да
задовољавају све прописане стандарде и поседује атесте сертификационих кућа које
контролишу квалитет истих.
- Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У
појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу загадити воду
или угрозити стабилност цевовода.
- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и
канализације. Власника непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.
-Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које изда управљач
водовода
- Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане
стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на мах 2,0m од
регулационе линије.
- Забрањено је извођење физичке везе јавне водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофори, бунари, пумпе итд.
- Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о
безбедности и здрављу на раду
Фекална канализација
Фекална канализација се мора трасирати тако:
- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
- Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж осовине
путева, а водовод на супротној страни у односу на колекторе атмосферских вода.
- Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 4 m (изузетно 5 m).
Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена
оптерећења
- Ревизиона окна морају се постављати на:
- местима споја два колектора
- ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду
- на правцима на растојању највише 160D
- при промени пречника и пада колектора
- Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити
каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 –
6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних
ломова.
- У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора за прикупљање и одвођење
отпадних вода вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора.
- Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је
Ø150mm.
- Приликом проласка испод водотока канализационе цеви пројектовати и извести у
заштитној цеви.
- Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка
уличној канализацији.
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- Забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе и канале атмосферских
вода.
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у јавну
канализацију.
- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области, а нарочиту пажњу обратити на испитивање на
водонепропустивост на спојевима.
- Квалитет воде који се испушта у реципијент мора да одговара Правилнику и не сме да
буде квалитета нижег него у реципијенту.
- У деловима насеља где није могуће прикључење на јавну канализацију предвидети
изградњу водо-непропусних септичких јама димензионисаних према броју корисника, а у циљу
заштите квалитета подземних вода
Атмосферска канализација
Због непосредне близине водотока, воде се са површина са повременим становањем и
зелених површина одводе директно у њих. Код објеката стационарног саобраћаја са
асфалтним застором треба пре испуштања атмосферске воде у реципијент, предвидети
сепаратор масти и уља.
Правила грађења која се односе на фекалну канализацију важе и за атмосферску.

3.4.4. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску
дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
Инвеститор је дужан да 8 дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова надлежном
органу који је издао грађевинску дозволу и грађевинској инспекцији на чијој се територији граде
објекти.
У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова,
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави
надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, које
ће вршити надзор над извођењем радова, као и да након отпочињања радова на откопавању
каблова који су под напоном обезбеди чувара који ће ван радног времена водити рачуна да не
дође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи. Предвидети да се земљани
радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног лица надлежне
Електродистрибуције.
Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката,
да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница
који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини
од 0,5 до 1m.
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС –
Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије.
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр.
10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до
400kV.
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити
засађивати дрвеће и друго растиње.
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Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег
фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл. гласник РС",
бр.145/2014):
o за напонски ниво 1 – 35 kV:
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра
- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар
o за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице
армирано – бетонског канала:
o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара
У случају градње испод или у близини далековода 110 kV, потребна је сагласност ЈП
Електромрежа Србије. Планирати изградњу објеката ван заштитног појаса далековода 110 kV,
како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном
појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође препорука
је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од
било ког дела стуба далековода буде 12 метара, што не искључује потребу за Елаборатом.
У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају
угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице,
кабловски водови) потребно је обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за
израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих.
При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до
400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).
Све електродистрибутивне ТС и водови који не испуњавају услове заштитних удаљености
у односу на објекте који су изграђени пре изградње ТС / водова, а у складу са важећим
Правилницима, морају се изместити или прописно обезбедити од утицаја на околину и
постојеће изграђене и планиране објекте јавне намене.
У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва
измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви
тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим
пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС ЕПС Дистрибуција. Трошкове
евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да се,
након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији са
захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације измештања, као и
радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке
документације придржавати се закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да
предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта,
при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале због потребе
измештања.
Електроенергетски објекти напонског нивоа 110 кV
Свака градња испод или у близини ДВ 110 кV је условљена:
- Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014);
- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014);
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92);
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона
изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74);
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95);
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- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим
правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућим
зрачењима ("Сл. гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од
посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС",
бр.104/2009);
SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
- SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења – заштита од опасности;
- SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења – заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
- SRPS N.C0.104 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења – увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења ("Сл. лист
СФРЈ", бр.49/83);
Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса ДВ 110кV који износи 25м са обе
стране вода мерено од крајњег фазног проводника.
Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 110kV.
У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се
својим растом може приближити на мање од 5м у односу на проводнике далековода напонског
нивоа 110kV, као и случају пада дрвета.
Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5м од проводника далековода напонског
нивоа 110kV.
Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних
радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу
потенцијала.
У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама
(разводним постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у
будућности због потребе интервенција и ревитализација електроенергетског система буде
неопходно, а не може бити тренутно сагледано.
За постојеће и планиране високонапонске и средњенапонске надземне водове мора се
обезбедити заштитни коридор који за водове 110kV износи 50m, а за водове 10kV износи 12m.
Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 – 35 кV
У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне мреже 10 kV морају бити удаљени
минимално:
- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање
20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве.
- 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.
- 40m......за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.
За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Алч
или СКС).
Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални,
регионални и локални пут.
У односу на улице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења
надземне НН мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз,
пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу.
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Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то:
– водова средњег напона 10kV и НН водова уз услов да сигурносна висина између обе врсте
водова износи мин 1m.
– мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни вод је дозвољен
ако је НН вод изведен са СКС, односно ако се за НН вод не користи голо Ал/ч уже и ако се НН
вод на заједничким стубовима и поставља изнад телекомуникационог изолованог вода на мин
растојању 0,5m.
Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, НН вод
изграђен са Ал/ч проводником се мора градити на минималној удаљености 10m, а за НН вод са
кабловским снопом СКС-ом, дозвољено је растојање од 1m.
Сигурносна висина од највишег водостаја при коме је могућа пловидба износи, по
правилу, 15m.
Хоризонтална удаљеност било ког дела стуба износи најмање:
- 10m ... од обале
6m ... од стопе насипа
Изолација вода мора бити механички и електрично појачана.
Дозвољено напрезање (нормално и изузетно) проводника и заштитне ужади смањити на
75% од прописане вредности.
У распону укрштања није дозвољено настављање проводика и заштитне ужади.
Угао укрштања са водотоком не сме бити мањи од 30˚
При вођењу паралелно са пловним рекама и каналима по потезима од 5km, удаљеност
од обале, односно од насипа не сме бити мања од 50m.
Сигурносна удаљеност вода од мостне конструкције износи:
- 5m ... од приступачних делова моста
- 3m ... од неприступачних делова моста
На мосту се мора уградити заштитна ограда која ће онемогућити додир са деловима под
напоном.
Код изградње надземних водова СН и НН морају се поштовати прописи дефинисани:
- „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400
kV“ (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и
- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92)
Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ
68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о
заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09).
Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту
објекта.
За све објекте морају се прибавити услови заштите природе, услови водопривреде и за
не угрожавање осталих корисника простора.
Планиране Т.С. напонског нивоа 10/0.4 kV градиће се као стубне - бетонске (СБТС).
Потребни простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи за СБТС снаге до
400kVА: мин 5х5m.
При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр. ТП1в.
Полагање једножилних енергетских каблова (XHE 49-A и сл.) вршити у троугластом снопу.
Сноп се формира провлачењем каблова кроз одговарајућу матрицу, при одмотавању са три
калема. Дозвољено је појединачно провлачење једножилног кабла кроз цев од
неферомагнетног материјала, под условом да цев није дужа од 20m. Кроз челичну цев
дозвољено је провлачење снопа који чине једножилни каблови све три фазе. За
причвршћивање једножилних каблова могу да се користе само обујмице од неферомагнетног
материјала. На оба краја кабловског вода треба галвански да се повежу метални плаштови или
електричне заштите сва три једножилна кабла и да се уземљи овај спој.
Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три
једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде
мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се обезбеди да се у
рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се
постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1m.
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Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални
размаци од других врста инсталација и објеката који износе:
0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката
0,5m ... од телекомуникацијских каблова
0,6m ... од спољне ивице канала за топловод
0,8m ... од гасовода у насељу
1,2m ... од гасовода ван насеља
При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал,
односно бетонску или пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално избушени отвор
дужи за 1m од спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута.
Подбушивање се врши механичким путем а темељне јаме за бушење се постављају уз спољну
ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и
површине пута треба да износи најмање 1,5m а од дна канала најмање 1,2m. Штитник и
упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао
укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће
ознаке.
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је :
- мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања
- мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине
најмање 2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при
чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код
укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег
напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине
свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.
Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал итд.) изводи се полагањем преко
мостова. Изузетно укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно или
испод дна водотока.
Полагање енергетског кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина најмања и
где не постоји могућност већег одрона земље или насипања муља. Каблови за ово полагање
морају да буду појачани арматуром од челичних жица, нпр. кабал типа
ХНЕ 49/84-А.
Полагање енергетског кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на
дубини најмање од 1,5m испод дна водотока.
За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном
изолацијом и полимерним плаштом (ХР00-АS, XHE 49-A итд.)
Препоручује се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима или
цевима. Ови канали (цеви) не смеју да служе за одвод атмосферске воде, а мора да буде
омогућено природно хлађење каблова. Код већег моста је уобичајено да се у његовој
унутрашњости предвиди посебан тунел са конзолама или испустима за ношење каблова.
Дозвољено је и слободно полагање по конструкцији моста ако су енергетски каблови
неприступачни нестручним лицима и ако су заштићени од директног сунчевог зрачења.
Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојница на мосту. Препоручује
се да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10м од крајева моста. Ако је постављање
спојнице на мосту изнуђено решење, спојницу треба монтирати на носећи стуб или на неко
друго стабилно место.
Треба избегавати полагање каблова преко дрвених мостова. У супротном кабловски вод
се полаже кроз пластичну или металну цев.
На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на обалне ослонце
моста, као и на прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу
резерву кабла.
Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 160mm
до 0,5m шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања
канала. Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба
да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела
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трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 30. На
крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.
Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према условима
надлежне електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741.
Обновљиви извори ел. енергије
Мале хидроелектране су један од алтернативних извора енергије, снаге од 100KW до
10000KW (10 MW), које омогућавају производњу електричне енергије капацитета који се
дистрибуира у електроенергетски систем. За изградњу малих хидроелектрана се прибавља
претходна енергетска сагласност надлежног Министарства, а дозволу за изградњу издаје
надлежни општински орган.
Општи услови изградње прописани су наредном ставу. За изградњу МХЕ прописује се
обавезна израда ПДР.
Објекти, постројења малих хидроелектрана, као и припадајући електроенергетски водови,
се граде, користе и одржавају у складу са законима и прописима из области енергетике,
водопривреде, заштите животне средине, планирања, изградње и инвестирања и не смеју
својим радом угрожавати становништво, имовину и животну средину. Мале хидроелектране
морају задовољавати техничке нормативе, критеријуме и стандарде у погледу производње
електричне енергије.






Мале хидроелектране морају се планирати, пројектовати и градити тако да:
омогућавају враћање воде истог квалитета после њеног искоришћења за производњу
електричне енергије
не умањују загарантован минимални одрживи проток (биолошки, еколошки и др.) у складу
са водопривредним условима
не ометају коришћење вода за водоснабдевање, као и за друге намене и објекте у складу
са законом
не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног дејства
вода
не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус вода и
стање животне средине

Истовремено, неопходно је да се приликом пројектовања малих хидроелектрана води
рачуна о њиховом предеоном, уклапању, с обзиром да се ради о објектима који се по правилу,
али не и обавезно, граде ван грађевинских подручја.
Посебни услови за изградњу МХЕ
–

–
–
–
–
–
–
–

Командни центар и пратеће објекте брана и хидроелектрана треба комунално опремити.
Пројектом треба решити снабдевање водом за пиће, техничком водом и противпожарном
резервом. Треба пројектовати мере заштите водотока од загађења и то: канализацију за
санитарне отпадне воде, канализацију за прихватање нафте и њених деривата у
случајевима екцесних загађења и уређај за пречишћавање отпадних вода
За земљиште на којем се изводе објекти МХЕ морају бити решени имовинско-правни
односи;
Није дозвољено вршити пренамену земљишта приобалног појаса нити планирање
никаквог другог садржаја на обалском делу МХЕ;
За приступ микролокацијама радилишта у што већој мери користити постојећу путну
мрежу, а након завршетка радова евентуална оштећења санирати;
Није дозвољено засипање бетоном површина мимо пројектом предвиђених
Приликом извођења радова не сме се вршити значајнија промена морфологије терена
ван локације објеката
Ради заштите водотокова и очувања природног предела, дужине деривације свести на
неопходан минимум и уклопити их у природни предео са што мање нарушавања
постојећег стања, односно враћање у првобитно стање након извођења радова.
При изградњи бране ради успостављања водне акумулације обавезна је изградња рибље
стазе, у складу са одредбама Правилником о специјалним техничко-технолошким
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решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња
(''Службени гласник РС'', бр. 72/10);
За постројења за производњу енергије из хидропотенцијала снаге преко 2MW може се
захтевати процена утицаја на животну средину и обавезно је подношење захтева за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. Одлуку доноси надлежни орган
издавањем решења о потреби израде студије о процени утицаја која зависи од локације,
документације и слично.
За постројења за производњу енергије из хидропотенцијала без обзира на капацитет,
подноси се захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја ако се реализују
у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у
другим подручјима посебне намене.
На графичком прилогу бр.8. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“, приказани су
потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на
планском подручју.
3.4.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Пошто се планира да у наредном периоду на подручју насеља Трубаревац обухваћеним
предметним ПГР , потребно да се изврши децентрализација приступне мреже са циљем да се
максимално приближи корисницима, како би се пружиле што квалитетније услуге нарочито у
пружању услуга преноса података и телевизије. Пошто се планира изградња оптичких
каблова до ново планираних приступних чворова и уређаја (МСАН, и мини ИПАН), као и што
више оптичких каблова до корисника ( такозвана оптика до сваког корисника ), који буду
исказали потребу за услугама које омогућују оптички каблови.
ПОЛАГАЊЕ ПЕ ЦЕВИ И КАБЛА У ЗЕМЉУ
Трасом приказаном у графичком прилогу, (планираним улицама потребно је ископати ров
и положити ПЕ цеви  40). Трасирање се састоји у преношењу елемената из ситуација трасе
ТО кабла на терен користећи попречне профиле или назначене коте и постављању видних
ознака (колчење) између којих ће се копати ров.
Копање рова између две тачке врши се праволинијски ручно или машински. У насељеним
местима дубина рова износи 1,0 м, а изван њих 1,2 м у земљишту ИИИ категорије, односно 1,0
м у земљишту ИВ категорије.
У ископан ров ПЕ цеви се полажу тек након чишћења и поравнања истог, а ако је терен
каменит у ров претходно треба поставити постељицу од песка.
Цеви се полажу директно са добоша или ручно када треба обезбедити дозвољен број
радника. Фабричке дужине ПЕ цеви које се полажу не треба да буду мање од 500 м, а
температура амбијента при полагању не треба да буде нижа од 5Ц због смањене
флексибилности цеви на нижим температурама.
На местима спајања две ПЕ цеви треба оставити довољан преклоп да би се омогућила
израда наставка на њима. Са полагањем ПЕ цеви наставља се до места наставка на оптичком
каблу или неке од препрека које се савлађују бушењем а за исто користе се ПЕ цеви истог
пречника које се директно утискују у бушотину.
Настављање ПЕ цеви врши се спојницама одговарајућих димензија, при чему се исте скраћују
на одговарајућу меру. Спојнице и место споја морају да буду такви да издржавају надпритисак
од 6 бара.
Место споја две надсуседне фабричке дужине ПЕ цеви мора да омогући несметано
провлачење (удувавање) ТО кабла кроз исте.
Након постављања и настављања ПЕ цеви које по дужини одговарају фабричкој дужини
ТО кабла, треба извршити проверу квалитета заптивености цеви и њихових спојева.
Испитивање се обавља упумпавањем компринованог ваздуха под натпритиском од 6 бара у
овако формирану целину. Пре пнеуматског извршити испитивање проходности ПЕ цеви
калибратором.
" И Н Ф О П Л А Н "

Д . О . О .

–

А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

81

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

На местима израде наставка на оптичком каблу формираће се проширење рова за
смештај резерве кабла у дужини од 15 - 30 м, а затим ће се након израде наставка, спојница и
резерва кабла заштитити слојем песка од око 30 цм и бетонским плочама изнад овог. Крајеви
ПЕ цеви затварају се са обе стране наставка гуменим чеповима засеченим од њихове средине,
уз додатну заштиту са термоскупљајућим тракама.
Ров се после завршног испитивања ПЕ цеви  40 мм затрпава у слојевима, и то прво
слојем песка и ситне земље, па се након набијања слоја од 30 цм изнад цеви поставља
опоменска трака, која на горњој страни има ознаку “ПАЖЊА ПТТ КАБЛ”, а на доњој страни има
металну траку (10x0,1 мм), за детекцију трасе неметалног оптичког кабла (упутство – ПТТ
Весник бр. 27/93). Након тога приступа се затрпавању рова.
Након полагања цеви  40 мм врши се удувавање оптичког кабла одређеног капацитета
у зависности од намене и увођење оптичког кабла ТО СМ 03 у објекте.
УВОЂЕЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА У ОБЈЕКАТ
Начин увођења кабла у објекат зависи од архитектонског решења објекта. С обзиром да
оптички кабл има мале димензије и мали полупречник савијања најчешће је могуће оводити ОК
кроз постојеће кабловске канале. Улаз ОК до ОР или ЗОК-а може да буде одозго или одоздо,
па се бира погоднији начин.
ОК који се уводе у просторије са телекомуникационом опремом треба да имају омотач од
материјала који не подржава горење. Ако се уводи ОК са ПЕ омотачем (тип ТО СМ 03) исти
треба премазати силиконском масом која штити кабл од термичких напрезања и не дозвољава
горење 1 - 2 сата у случају пожара или ОК провући кроз самогасива гибљива црева малог
пречника. Овим пројектом је превиђено да се кроз објекат најпре положи ребраста ПВЦ цев 
23 мм, а затим кроз њу провуче оптички кабл. Оба краја ПВЦ цеви треба затворити негорућом
пеном.
На свим успонима кабл мора бити причвршћен обујмицама, а ако успони прелазе 30 м,
барем на једном месту треба направити петљу како би се избегло клизање оптичких влакана у
каблу.
Обавезно је остављање резерве кабла код увођења у објекат. Резерва може да се остави
у окну, галерији, у проширењу рова испред објекта или у одељењу завршних наставака или на
зиду просторије где су смештени завршна оптичка кутија или оптички разделник.
ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ НАДЗЕМНОГ ВОДА ПО СТУБОВИМА
ДИСТРИБУТИВНИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА
Постављање телекомуникационог надземног вода по стубовима дистрибутивних
надземних водова мора да је у складу са Упутством о полагању и монтажи оптичких каблова
("ПТТ Весник", бр. 4/89 и 32/92) и Упутством о изради разводних мрежа ("ПТТ Весник", бр.
19/80).
За свако постављање телекомуникационог надземног вода по стубовима дистрибутивних
надземних водова мора да постоји главни пројекат који мора да садржи и статички прорачун о
додатном оптерећењу сваког стубног места услед постављања телекомуникационог надземног
вода.
Напомена: Приликом одређивања додатног оптерећења стубног места услед постављања
телекомуникационог надземног вода није битна улога упоришта са становишта дистрибутивних
надземних водова већ улога упоришта са становишта телекомуникационог надземног вода.
Постављањем телекомуникационог надземног вода по стубовима дистрибутивних
надземних водова не сме да се прекораче номиналне силе стабла тих стубова.
Поступак постављања телекомуникационог надземног вода по стубовима дистрибутивних
надземних водова је следећи:
- монтажа одговарајућих заштитних конструкција на прелазима преко објеката, улица,
пута, другог надземног вода итд;
- осигурање помоћним анкерима стубова крајњих, а по потреби и угаоних упоришта;
- монтажа лестви и друге опреме неопходне за приступ глави стуба;
- постављање упозоравајуће траке по стубовима;
- постављање опреме за затезно и носеће прихватање АДСС;
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- постављање котурача са одговарајућом опремом по стубовима;
- развлачење АДСС са подизањем и постављањем у котураче;
- одлежавање АДСС постављеног у котураче у трајању од 24 сата;
Напомена: Одлежавањем АДСС постављеног у котураче у трајању од 24 сата се постиже
спонтано уједначавање напона на затезање АДСС у распонима при дневним и ноћним
температурама.
- пребацивање АДСС са котурача у затезне и носеће стезаљке са дотеривањем угиба;
- демонтажа котурача са одговарајућом опремом;
- демонтажа лестви и друге опреме неопходне за приступ глави стуба;
- демонтажа одговарајућих заштитних конструкција на прелазима преко објеката, улица,
пута, другог надземног вода итд.
Кочницу којом се спречава да при развлачењу АДСС падне на земљу и оштети се, може
да буде по следећим поступцима:
- почетак АДСС се причврсти код почетног стубног места, а постоље са котуром са АДСС
се носи и одмотава;
- постоље са котуром са АДСС се причврти код почетног стубног места, а почетак АДСС
се носи.
Напомена: Овај начин развлачења АДСС се примењује у случају када теренске прилике не
дозвољавају ношење котура са АДСС.
Подешавање угиба АДСС је по поступку распон по распон.
Поступак подешавања угиба АДСС распон по распон је следећи:
- АДСС се на почетном стубном месту учврсти у затезну стезаљку;
- на следећем стубном месту се АДСС затеже све дотле док се не постигне вредност
прорачунатог угиба за тај распон;
- АДСС се учврсти у одговарајућу стезаљку;
- на следећим стубним местима се поступак понавља до последњег стубног места.
Поступак мерења угиба АДСС у распону је следећи:
- на једном стубном месту који ограничава распон се на прорачунатом месту постави
визирни крст;
- на другом стубном месту који ограничава распон се на прорачунатом месту постави
оптички нишан;
- подеси се оптички нишан да циља у визирни крст;
- АДСС се затеже дотле док му се оптичким нишаном не тангира трбух.
ПОЛАГАЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА У ЗОНИ ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ
а) Подземни и надземни објекти - електродистрибуције
Паралелно вођење трасе оптичког кабла са подземним електроенергетским кабловима
напона до 10 КВ могуће је на мин.растојању од 0,5 м, а преко те вредности на мин. растојању
од 1м.
Укрштање ТО каблова са електроенергетским кабловима изводити под углом од 90Ц.
Вертикална удаљеност на месту укрштања мора да износи мин. 0,3 м за електроенергетке
каблове напона до 250 В, а 0,5 м за ел.енергетске каблове напона преко 250 В. Том приликом
ТО каблове поставити у заштитне ПЕ цеви дужине 2 - 3 м, а у зависности од броја
електроенергетских каблова.
При проласку близу уземљивача ел. енергетског кабла, трафо станице 10/0,4 КВ ТО кабл
мора да буде удаљен најмање 2 м.
Растојање ТО каблова од надземних ел.енергетских стубова у случају нисконапонске
мреже мора да буде мин. 1 м, а од стуба који има уземљење најмање 1 м, од задњег прстена
уземљења.
Растојање подземних ТО каблова треба да буде најмање 10м од стубова далековода за
називне напоне до 110 КВ, а 15 м за називне напоне до 380 кВ.
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Ако се због месних прилика не могу одржати наведене удаљености, дозвољава се
полагање ТО каблова најмање 1 м од стубова далековода до 35 КВ.
б) Објекти водовода
Хоризонтална удаљеност подземног оптичког кабла од водоводних цеви треба да буде
најмање 1,0м. Укрштање водоводних цеви и ТО кабла изводити под углом од 90 Ц и
обезбедити вертикално растојање од мин. 0,5 м. Оптички кабл поставити у ПВЦ цев 110, како
би био механички заштићен, приликом евентуалних радова на водоводу.
ц) Објекти зеленила
Хоризонтална удаљеност подземног оптичког кабла од стабла дрвећа и живих ограда
треба да буде најмање 2 м.
Приликом пролаза поред усамљеног дрвећа треба да буде задовољен услов да најмање
растојање треба да износи троструку висину усамљеног дрвета.
Ако предходни услови не могу да буду испуњени треба предвидети одговарајућу заштиту.
д) Укрштање оптичког кабла са путем
Укрштање ТО кабла са путем је, на овој траси, изведено подбушивањем или
раскопавањем.
Прелази путева на пројектованој траси који се изводе прекопавањем извршити у једном
потезу на дубини од 1,2м и полагањем ПВЦ цеви 110мм после чега прелаз одмах затрпати
каменим гранулатом (прљавим шљунком) и добро набити. Вишак ископаног материјала
одвести на депонију.
Прелази путева који се изводе бушењем, врше се управно на осу асфалтног пута на
дубини 1,2м. Испод површине коловоза се поставља ПВЦ цеви одговарајуће дужине. Радне
јаме из којих ће се вршити бушење трупа пута лоцирати најмање на 5м од крајње тачке
попречног профила пута.
Укрштање кабла са природним и вештачким препрекама изводити под углом од 900 а
само изузетно под углом 600 ако то теренски услови захтевају.
3.4.6. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Правила грађења за гасификацију
o Гасовод средњег притиска (до 16 бара)
Полагање цеви
Полагање гасовода испод путева, трамвајских и железничких пруга или водотокова може
се изводити сходно условима надлежних институција на један од следећих начина:

прокоповањем (са заштитном цеви или без заштитне цеви, са бетонском плочом)

подбушивањем (са или без заштитне цеви) и

диригованим бушењем.
Уколико се за полагање гасовода методом потискивања користи основна цев, мора се
осигурати, узимајући при том у обзир врсту тла и избор алата који ће се користити, да не дође
до недозвољених оштећења омотача цеви и зидова цеви.
Цеви и други делови гасовода се, у случају потребе, пре спуштања у ров чисте са
унутрашње и спољне стране, и контролишу да ли постоје оштећења од складиштења или
транспорта. За време градње препоручује се употреба четки за чишћење цеви. При прекиду
рада на крајевима гасовода предвидети постављање заштитних капа ради спречавања
продора воде или уласка других страних материјала у гасовод.
Приликом спуштања цеви и приликом затрпавања рова треба водити рачуна о томе да
напрезања у гасоводу, која су условљена температурним разликама, буду што је могуће мања.
Спуштање гасовода у ров у коме се налази вода дозвољено је само ако се осигура правилно
ослањање гасовода.
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Затрпавање треба вршити у што је могуће краћем року након полагања цеви. Положени
гасовод, у дебљини слоја од најмање 10 cm, мора бити окружен са свих страна земљом чија је
гранулација, у погледу механичке отпорности цеви и изолације цеви, погодна за постављање
око гасовода, ако материјал за засипање није одговарајући, гасовод се мора положити у песку у
слоју минималне дебљине од 10 до15 cm. Уколико се не могу испунити ови предуслови, треба
предузети посебне мере. У принципу се ископани материјал поново може користити за завршно
затрпавање рова.
Код удубљења у дну рова гасовод треба, ако је потребно, тако затрпати да би се избегла
недозвољена напрезања.
Висина покривног слоја цеви мора бити прилагођена локалним условима. По правилу,
гасовод треба да има покривни слој дебљине од 0,6 до 1,0 m. Покривни слој може, на
појединим местима, бити смањен до 0,5 m, без посебних мера заштите, уколико се не очекује
да услед тога дође до недозвољених утицаја на гасовод и уз одобрење пројектанта и
надзорног органа. Висина покривног слоја не треба да прелази 2 m без неког посебног разлога.
Материјал из ископа мора да буде ситан, без крупних комада земље и камења, да не би
дошло до оштећења изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену гасовод се мора
положити у заштитни слој песка.
Приликом затрпавања рова за цеви на саобраћајним површинама треба се придржавати
техничких правила за израду коловозних конструкција. На одстојању од 0,3 до 0,5 m изнад
горње ивице цеви гасовода у рову треба поставити упозоравајућу траку, са одговарајућим
упозорењима да се ради о гасоводу високог притиска.
За одступања преко ових граница потребно је донети посебне мере (нпр. челична –
заштитна цев, бетонске плоче).
Профил рова за цеви и начин полагања утврђују се према димензијама цеви.
Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и типу
земљишта.
Ров за полагање гасовода мора бити ископан тако да се постављањем гасовода у ров
постигне пројектовани положај гасовода и спречи недозвољено напрезање у материјалу цеви,
као и да се онемогући оштећење изолације цеви.
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилног тла, одрона
земље и других опасности које могу условити померање или додатно оптерећење цеви.
Надземни делови гасовода и његови саставни делови који нису ограђени морају бити
заштићени од непосредног оштећења ако то захтевају посебни услови.
За спречавање недозвољених напрезања у положеним гасоводима ров се мора тако
припремити да гасовод не трпи никаква накнадна оптерећења.
За неносива тла или тла са подземним водама, гасовод мора бити осигуран од потапања
или израњања, ако је потребно.
На деоницама с нагибом терена, на траси гасовода морају се предвидети посебне мере
против дренажног деловања гасоводног рова. На обронцима брда се применом одговарајућих
мера мора спречити клизање тла и гасовода.
Цевни спојеви
Цеви и други делови гасовода се, по правилу, спајају заваривањем.
Прирубнички спојеви дозвољени су само у мерно-регулационим станицама и на местима
постављања секцијских вентила. Прирубнички спојеви у шахту спадају у надземне спојеве,
уколико се не ради о топлом прикључку.
Заваривање
Заваривање челичних цеви и челичних цевних елемената мора се спроводити по
квалификованом поступку заваривања и у складу са нормативима прописаним у одговорајућим
националним стандардима.
Код неповољних временских услова заваривачки радови на гасоводима изводе се само
ако се постигну радни услови који омогућавају беспрекорно извођење завареног споја. При
температурама од 5 C и нижим, а у зависности од дебљине материјала цеви и поступка
заваривања, мора се вршити предгревање крајева цеви. Спој је потребно заштити од директног
утицаја ветра и кише све док се заварени спој не охлади.
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Испитивање завара недеструктивном методом (пенетранти, радиографија, ултразвук)
мора се извршити по целом обиму завара. Сви заварени спојеви морају се дефектоскопски
испитати (100%).
Организација која врши испитивање заварених спојева мора бити акредитована од
Акредитационог тела Србије.
Еластична савијања гасних водова дозвољена су уколико се не прекорачи полупречник
савијања од:
Рмин = 206 x С x Д / СМYС и Рмин = ~ 300 x Д / СМYС ( при С=1,5).
Рмин = минимални дозвољени полупречник савијања, изражен у м
СМYС = стандардом прописана минимална граница развлачења у N/mm2
С = коефицијент сигурности
Д = спољни пречник, изражен у mm
Цевни лукови
Уколико се у изградњи гасовода утврди да се мора прекорачити најмањи дозвољени
радијус савијања, уграђују се фабрички лукови или на градилишту хладно савијене цеви
(лукови са градилишта).
Код лукова са градилишта из уздужно заварених цеви, заварени спој треба да лежи у
најповољнијој (неутралној) зони.
Набори на луковима нису дозвољени. Одсечци под углом дозвољени су када су испуњени
следећи услови:

угао одсечка < 50

граница развлачења < 320 N/mm2 и

испитивање зрачењем шава вара.
Испитивање изолације
Пре спуштања цевовода у ров треба испитати изолацију, у сагласности са тачком 9.2.10.5
ЕН 1594. Испитни напон за примењиване материјале износи најмање 5kV плус 5 kV по
милиметру дебљине облоге, али максимално 20 kV. Слаба места се морају поправити тако да
одрже изолационе карактеристике својствене целом гасоводу.
Прелаз гасовода преко водотока и подводних терена
Цеви испод канала, река односно токова положити на дубину у складу са захтевима из
пројектне документације. Гасовод при прелазу водотока може се положити у бетонску колону
или се препрека савладава подбушивањем. При полагању гасовода у подводним теренима
потребно је обезбедити се од испливавања применом одговарајућих мера.
Уградња арматура
Приликом уградње арматура треба осигурати да не дође до недозвољених оптерећења.
Ако је потребно, треба поставити темеље за ослањање.
Делове гасовода треба електрично изоловати од ослонаца.
Надземну арматуру на гасоводу треба заштитити од неовлашћеног приступа.
Испитивање под притиском положеног гасовода
Након затрпавања рова за цеви, а пре пуштања у погон, гасовод треба, у целости или по
секцијама, подвргнути испитивању под притиском према СРПС М.Е3.151 и СРПС.ЕН.12327
Препоручује се да се синкер који се полаже у реку или канал пре полагања подвргне
испитивању под притиском на копну. Висина испитног притиска треба да одговара испитном
притиску предвиђеном за поступак испитивања положеног гасовода.
Испитивање под притиском сме изводити предузеће које поседује сертификат о
акредитацији издат од Акредитационог тела Србије или извођач радова у присуству
овлашћеног надлежног државног органа.
o Мерно–регулационе станице
Локација и конструкција станице
У функционалном смислу, станица је омеђена улазним делом улазног противпожарног
вентила и излазним делом последњег вентила у станици, а ако је излазни притисак већи од 6
бара онда излазним делом противпожарног вентила.
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Ако је излазни притисак гаса из станице већи од 4 бара, оба противпожарна вентила
морају бити унутар ограде станице, а уколико је излазни притисак мањи или једнак 4 бара,
онда је обавеза да се у оквиру ограде станице налази улазни противпожарни вентил.
Захтеви који се односе на план станице зависе од карактеристике локације и типа
станице, али свака станица мора бити пројектована тако да:

може делимично и у целости да се искључи затварањем одређеног броја запорних органа;

буде дугорочно обезбеђен ефикасан рад у свим временским условима;

не трпи од последица слегања објекта, корозије и других штетних утицаја;

послови одржавања могу да се обављају без прекида протока гаса; и

буде онемогућено неовлашћено руковање уређајима у станици.
Мерне, регулационе и мерно-регулационе станице (у даљем тексту: МРС) са пратећим
инсталацијама, могу бити изграђене у грађевинском (зиданом или монтажном) објекту или на
отвореном простору.
Мерно-регулационе станице морају бити ограђене како би се спречио приступ
неовлашћеним лицима. Ограда мора бити висине најмање 2 m и обухватати зоне опасности.
МРС мора имати бетонску стазу и плато (са или без темељних греда) за саму станицу и
улазна врата у оквиру ограде.
ГМРС мора имати врата, капију ширине 3,5 m, приступни пут до објекта за прилаз
ватрогасног возила.
Ако се МРС налази у ограђеним просторима индустријских објеката, онда може бити и без
сопствене ограде, али видно обележена таблама упозорења и одговарајућом заштитом у виду
браника или сличног. Заштита се поставља да би се спречила оштећења од возилима.
Ватрогасно возило има сврху гашења пожара који је избио у околини станице како би се
спречило његово ширење на станицу. Пожари у станици гасе се преносним уређајима за
гашење пожара.
Пожари настали услед цурења гаса гасе се затварањем противпожарних вентила и
преносним уређајима за гашење иницијалних пожара.
Детаљи заштите од пожара дефинишу се у Пројекту заштите од пожара, који је саставни
део главног пројекта гасоводног система – у овом случају МРС.
Мерно-регулационе станице могу да се изграде и уз зид грађевинског објекта, с тим што
кров и зид грађевинског објекта не смеју пропуштати природни гас, не смеју имати отворе
(обухваћене зонама опасности) и у случају пожара морају издржати један час.
Кровна конструкција зиданог објекта станице мора бити таква да у случају експлозије
попусти пре зидова објекта.
Просторија објекта у којој се налазе инсталације за гас мора бити одвојена од помоћних
просторија објекта зидовима који не пропуштају гас. Ако су просторије спојене кровном
конструкцијом, мора да се онемогући продор гаса у помоћну просторију. Под помоћним
просторијама се подразумавају просторије у које су смештене опрема и инсталације које нису
у противексплозивној заштити.
Ако су просторије у објекту међусобно одвојене двоструким зидом, зидови који чине
двоструки зид не морају бити непропусни за гас, али морају бити постављени на међусобном
растојању од најмање 10 cm, са природном вентилацијом међупростора.
Зидови, подови, таванска и кровна конструкција објекта морају бити изграђени од
негоривог материјала и материјала без шупљина у којима би могао да се задржи гас.
Врата на спољним зидовима објекта морају се отварати према спољној страни, а браве
са унутрашње стране морају се отварати без кључева.
Просторија МРС у којој се налазе мерно-регулационе гасне инсталације не сме имати
прозоре који се отварају.
Пролази цеви и електричних водова кроз зидове непропусне за гас, између просторија у
којима се налазе гасне инсталације и помоћних просторија морају бити непропусни за гас.
Просторије МРС у којима се налазе гасне инсталације морају имати горње и доње отворе
– заштитне вентилационе решетке за природно проветравање.
Отвори за проветравање морају бити постављени тако да спречавају сакупљање гаса у
просторији, при чему доњи отвори морају бити смештени на висини од 15 cm, изнад пода, а
горњи на највишој тачки просторије.
Величину укупне површине вентилационих отвора на МРС прорачунски одређује
пројектант. Површина доњих отвора мора бити минимално 80 % од површине горњих
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вентилационих отвора. Површина горњих вентилационих отвора, без обзира на прорачун, не
може бити мања од 5 % од површине пода просторије станице.
Отвори за проветравање морају бити опремљени вентилационим отворима са заштитном
мрежицом са окцима до 1 cm2. Површина отвора је нето површина – без фиксних заштитних
жалузина.
Приликом пројектовања спојева надземних делова гасовода и станица мора се посветити
посебна пажња њиховом узајамном утицају на карактеристичним местима као што су:

излазни гасоводи из компресорских станица,

гасоводи положени у лаком, тресетном или глиновитом тлу,

дуже деонице гасовода са великим разликама притиска на почетку и крају деонице.
Компоненте станице и цевних деоница непосредно уз њих пројектују се тако да напони
услед неуједначеног слегања остану увек у дозвољеним границама.
Приликом пројектовања обратити пажњу на опрему која вибрира, пулсира или ствара велику
буку.
Услови за одржавање
Међусобно растојање цеви и опреме у станици, као и одстојања од зидова и крова морају бити
таква да обезбеђују несметан преглед и сервисирање опреме, и то на следећи начин:

све ГМРС морају бити хоризонталне концепције паралелних регулационих и мерних
линија, с тим што оса регулационе, сигурносне и мерне опреме не сме бити на већој висини
од 1,2 m, осни размак између линија не сме бити мањи од 0,8 m + ½ пречника цеви иза
првог запорног органа на регулационој линији, односно 0,8 m + ½ пречника цеви иза првог
запорног органа на мерној линији;

МРС са вертикалном концепцијом и паралелним регулационим и мерним линијама морају
бити пројектоване и изведене тако да сигурносна и мерна опрема не сме бити на већој
висини од 1,6 m;

МРС са хоризонталном концепцијом паралелних регулационих и мерних линија морају
бити пројектоване и изведене тако да оса регулационе, сигурносне и мерне опреме не сме
бити на већој висини од 1,2 m, осни размак између линија не сме бити мањи од 0,8 m + ½
пречника цеви иза првог запорног органа на регулационој линији, односно 0,8 м +½
пречника цеви иза првог запорног органа на мерној линији;

метална кућица за МРС мора бити пројектована и изведена са вратима у целој дужини
станице са леве и десне стране гледајући у правцу струјања гаса кроз станицу;

зидани објекти за смештај ГМРС и МРС морају бити пројектовани и изведени тако да се
зид објекта налази на раздаљини не мањој од 1,2 m + ½ пречника цеви иза првог запорног
органа на регулационој линији, односно 1,2 m + ½ пречника цеви иза првог запорног
органа на мерној линији,

МРС се не смеју градити на крову;

изузетно, МРС се могу поставити и на грађевински објекат или уза зид објекта, уз услов да
је кров односно зид грађевинског објекта непропустан за гас, да нема у близини отворе и да
је његова ватроотпорност минимално 1 час; и

опрема ГМРС може се сместити у метални контејнер.
Посебну пажњу треба обратити на постављање мерних инструмената (манометара и
термометара), мерила и коректора протока гаса, како би се обезбедило несметано очитавање
мерних величина и замена мерних инструмената, мерила протока и коректора, као и замена
уложака филтера.
Хоризонтална оса мерила протока не сме бити на већој висини од 1,2 m.
За сву опрему која је тежа од 25 kg предвидети носач на који се може окачити подесна
дизалица за ремонт (ово се нарочито односи на монтажу и демонтажу филтерских уложака,
регулатора притиска, блок вентила и мерача протока гаса). Тамо где то није могуће, пројектом
предвидети приступ покретном дизалицом ради сервиса и монтаже.
Бетонски плато око МРС смештених у лимену кућицу треба да буде широк најмање 1 m.
Услови за буку
Станице које се граде у стамбеним четвртима морају задовољити локалне прописе урбаниста у
погледу буке, односно Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, 135/04) и Правилник
о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл. Гласник РС, 54/92).
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Пројекти ГМРС капацитета већег од 30.000 Сm3/x морају имати посебно обрађен прорачун буке
и мере заштите за снижавање нивоа буке. До објављивања српских прописа пројектанти су
дужни да се придржавају немачког прописа Г 494.
Ниво буке мерен на огради станице (ако је изграђена на отвореном) или на спољашњем зиду
станице (ако је у згради или кућици) не сме прећи вредност од 70 dB за индустријско подручје,
односно 50 dB за стамбене четврти.
o Дистрибутивни гасовод ниског притиска

Дистрибутивни гасовод се може радити и фазно по већ одређеним целинама (гранама)
чија је траса и засебно описана;

Дистрибутивна гасоводна мрежа се, ради сигурности у снабдевању природним гасом, а и
ради евентуалних интервенција приликом одржавања и потребе искључења у случају
ексцесних ситуација, пројектује тако да се преко секцијских вентила дели у више
одвојивих целина (блокова), што се дефинише главним пројектом.

За цеви гасовода пречника већих од DN90 дозвољено је чеоно спајање („заваривање“),
док је за гасоводе до спољног пречника DN90 обавезно спајање помоћу фитинга
(електрофузионо заваривање).

Гасовод се полаже у ров, ширине 50 cm+D, где је D пречник гасовода.

Ров се копа без разупирања, с тим што се у тлу са лошим карактеристикама ископ врши
са бочним страницама у нагибу;

Ископ рова се врши ручно или машински, у зависности од постојећих објеката и
инсталација на траси. Уколико траса планираних радова иде по постојећим
инсталацијама, на тим деоницама је предвиђен ручни ископ;

Да би се утврдило стварно стање и позиција подземних инсталација претходно се врши
плицовање трасе;

Укрштање дистрибутивног гасовода са путевима, врши се полагањем гасовода у
заштитну цев, односно канал.

При укрштању гасовода са улицама – коловозом, укрштање се врши под углом од 60° 90° (члан 19. Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање
дистрибутивног гасовода од РЕ цеви за радни притисак од 4 bar)

При укрштању дистрибутивног гасовода са путевима, прелази важнијих путева ће се, у
највећем броју случајева, вршити подбушивањем, док ће се остале улице, у зависности
од услова на терену, бити подбушене или прокопане у зависности и од услова надлежних
предузећа;

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 40 cm (члан 5. Правилника о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од РЕ цеви за радни притисак од 4
bar), а у изузетним случајевима може бити и мање, али најмање 20 cm.

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло
растојање 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља, 1.0 m;

Када се гасовод поставља не нестабилном тлу, на клизиштима, на терену са подземним
водама, односно када постоји могућност померања или додатног оптерећења односно
оштећења гасовода, морају се предвидети посебне мере за заштиту цевовода.

Затрпавање рова се врши ручно са полагањем цеви на слој песка од 10cm, а затим се
положена цев затрпава песком до висине од минимално 15cm. Преостали део рова се
попуњава шљунком и земљом из ископа у слојевима 20-30cm са набијањем.

На 30 cm од горње ивице рова поставља се жута упозоравајућа трака са ознаком «ГАС» и
поставља дуж целе трасе.

По завршеном полагању у ров, а пре затрпавања рова, гасовод са свом пратећом
опремом се мора снимити по закону о катастру водова и подземних инсталација и унети
у пројекат изведеног стања.

Затрпавање рова се врши у што краћем времену после полагања гасовода и геодетског
снимања. Пре коначног затрпавања рова, потребно је делимично попунити ров, тако да се
положени гасовод одмах заштити од сунчевог зрачења.

Обележавање гасовода се врши бетонским стубићима са уграђеном месинганом
плочицом на којој је утиснуто упозорење «ГАСОВОД». Стубићи се постављају на сваком
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темену и на свим правцима на међусобном растојању од 50 m. Темељи за стубиће су
димензија 15х12х40 cm.
Уколико се појаве случајеви који нису били унапред познати, треба их решавати на лицу
места на бази прописа, техничких услова и детаља из пројекта и уз сагласност
одговорног пројектанта.
Дистрибутивни гасоводи се по правилу полажу испод површине земље. У изузетним
случајевима , могу се полагати и надземно, уз предузимање посебних мера заштите од
механичких оштећења и температурних утицаја;
Нивелета гасовода треба да прати нивелету терена што омогућава особина
савитљивости полиетиленских цеви.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0.8-1.0 m, у зависности од услова
терена. У изузетним случајевима, дубина укопавања може да буде и 0.5 m, под условом
да се предузму додатне мере заштите.
У изузетним случајевима, где није могуће испоштовати сигурносна растојања од других
инсталација, гасовод се води испод коловоза, уз повећану дубину укопавања. Дубина
укопавања дистрибутивног гасовода у коловозу је минимално 1.3 m до горње ивице цеви.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са :
–
Железничким пругама, износи 1.5 m, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до
горње ивице прага;
–
Индустријским колосецима, износи 1.0 m;
–
Путевима и улицама, износи 1.0 m;

3.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА
3.5.1. СТАНОВАЊЕ
Општа правила за становање
Општа правила су дата за све типове становања. Уколико је у правилима за одређену
намену дато другачије, важи правило за појединачну намену, а не опште правило.
Услови за формирање парцеле:
– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који
омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која
има приступ јавној саобраћајној површини;
– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине
фронта према јавној саобраћајној површини 6.0 m и минималне површине 150 m 2;
– нова грађевинска парцела, настала дељењем катастарских парцела мора имати
минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 10,0 m и минималну површину
300 m2 за породично;
– нова грађевинска парцела, настала спајањем две или више катастарских парцела може
бити мања од планом прописане.
Број објеката на парцели:
на свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. Могућа је изградња још
једног стамбеног или пословног објекта у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за
парцелу.
На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката који су у функцији
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у
оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика,
зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких
параметара.
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Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу, и прекинутом низу.
Грађевинска линија:
– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.
Регулационо - нивелациони план.
– За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, примењују се
правила за положај објекта у складу са поглављем о зонама заштите.
Кота приземља:
– кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.2 m виша од нулте коте.
– за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је
максимално 0.2 m виша од коте приступног тротоара.
Одстојање објекта од суседног објекта и од бочне границе парцеле:
– Минимално одстојање објекта од суседног бочног објекта је 4,0 m.
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 2,5 m.
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1.5 m, уз услов да бочне
фасаде суседног објекта могу бити само са отворима помоћних просторија са минималним
парапетом 1.6m.
– растојање објекта у непрекинутом низу је 0 m и у овом случају бочне фасаде су без
отвора.
– растојање наспрамних објеката, када су на наспрамним странама отвори стамбених
просторија је минимално 0,75 висине објекта
Растојање од задње границе парцеле:
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је
минимално 2,5 за породично становање.
Међусобно одстојање објеката на парцели:
Други објекат на парцели се може поставити уз основни објекат или на прописаном
растојању у наредном ставу.
Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката је 4.0 m, а растојање
од помоћних објеката је минимум 2.5 m.
Паркирање:
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у
оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели бр. 7 Нормативи за паркирање.
– Уколико је на грађевинској парцели предвиђен стационарни саобраћај, у приземљу
објекта у низу мора бити обезбеђен колски приступ, минималне ширине 3.0m'.
– Уколико је стационарни саобраћај на нивоу блока решен путем изградње гаража, или
паркинга у унутрашњости блока, колски приступ се мора остварити кроз приземље објекта са
минималном ширином од 5.00m' и минималне слободне висине, од коте финално обрађеног
коловоза до најниже тачке плафона пролаза 4.50m'.
Услови за ограђивање парцеле:
– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од
0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m.
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:
 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у
оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај
објекта према јавној површини задовољава услов дефинисан општим правилима
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 постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом заузетости,
прописаним овим планом, не могу се дограђивати. Дозвољавају се сви радови и нтервенције на
објекту у постојећем габариту и волумену. Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за
њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони.
 постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, али није у складу са линијама регулације, могу се доградити у
хоризонталном габариту према условима прописаним овим планом.
 постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, али није у складу са линијама регулације, могу се надградити у
вертикалном габариту за поткровну етажу према постојећем габариту. Максимална висина
назидка је 1m, максимална висина слемена је 5 m и максимални угао кровних равни је 40.
 За постојеће објекте у зонама забрањене и контролисане градње могуће је текуће
одржавање.
 Дозвољава се изградња кровова код објеката са равним кровом.
Спровођење плана за намену становање:
 директно спровођење ПГР на појединачним парцелама уколико пацела није у оквиру
подручја планираном за даљу планску разраду
3.5.2. Правила грађења за становање мале густине (целине I, II)
Основна намена објеката:
Породично становање.
Породично становање карактерише могућност да се уз стамбени део парцеле формира и
економско двориште за потребе властитог домаћинства.
Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене:
Објекти јавних намена и служби, зеленило, услужне делатности и пословање (занатски,
трговачки, угоститељски и сл.) и евентуално мала привреда и мали производни погони под
одређеним условима и уколико испуњавају све услове заштите животне средине. Овакви
садржаји се могу градити у оквиру стамбеног објекта или као засебни објекти, односно као
основна или претежна намена објекта.
Ови објекти се граде према параметрима који важе за основну намену.
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена:
Забрањена је изградња објеката који би својом функцијом угрозили основну намену
простора-становање.
За све објекте важе прописи везани за заштиту земљишта и ваздуха. Забрањене су све
намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и
основну намену.
На делу постојећих пољопривредних домаћинстава у II зони санитарне заштите,
дозвољена је изградња помоћних објеката који не угрожавају заштиту подземних вода, тј. дозвољена
је изградња помоћних објеката за комплетирање постојећих домаћинстава а за која није потребна
инфраструктура водовода и канализације.
Тип изградње:
- као слободностојећи објекти
- као двојни објекти
Најмања ширина фронта грађевинске парцеле износи:
 слободностојећи објекат ...........................................................10 m
 двојни објекти.................................................................(2х8m) 16 m
Величина грађевинских парцела:
Величина грађевинске парцеле породичног
становања
за слободностојеће стамбене објекте без Мин.
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економског дворишта
за слободностојеће стамбене објекте
са помоћним објектима
за слободностојеће стамбене објекте са
економским двориштем
за двојне објекте
Величина грађевинске парцеле за пратеће
намене (у оквиру ових целина) је иста као и за
породично становање.

оптимално 400 m²
Мин.
600 m²
Мин.

800 m²

Мин.

400 m² (2х200 m²)

Дозвољени индекси земљишта породичног становања (на парцели):
Индекс заузетости
макс.
40%
Уређене зелене површине
на парцели
мин. 30%
До коначне реализације плана (његових намена и изградње путева) постојећи објекти се
задржавају и могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, санација, као и
претварање таванског простора у користан простор). Ово правило примењује се и код
интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна
растојања од граница парцеле и од суседних објеката, или се премашују прописани индекси за
изградњу земљишта.
Спратност и висина објеката:
Максимална спратност породичног објеката може бити до П+1+Пк.
Максимална висина надзитка стамбене подкровне етаже износи 1,60m, рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном
случају.
Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава тамо где не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Положај објекта на парцели:
Положај
објекта
у
односу
регулациону линију

на
дефинисано на графичком прилогу бр.
3. Регулационо нивелациони план

За све улице
Удаљења од суседних објеката
слободностојећи
двојни

минимум
минимум

1/2 висине вишег објекта
4m

Одстојања из табеле су обавезујућа осим у случају да услови из табеле прелазе следеће
минималне вредности:
- удаљеност новог стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте изградње или
нестамбеног објекта, може бити најмање 4,0 m.
Ограђивање:
Грађевинске парцеле породичног становања могу се ограђивати зиданом оградом до
висине 0.90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације
зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.
Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности
раскрснице.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење стамбеног и пратећег дела парцела, стамбеног и екомонског/производног дела
парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
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Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади
унутар грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4 m која се поставља
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника
ограде.
Врата и капије се не могу отварати ван регулационе линије.
Услови за изградњу других објеката на парцели:
Уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног индекса
изграђености односно заузетости, могу се градити и други објекти до потпуног искоришћења
парцеле у границама дозвољених индекса.
Уз стамбени објекат се могу градити и помоћни објекти у виду летње кухиње, гараже,
оставе и друго, максималне спратности П+Пк, а максималне висине до 4,8m од коте заштитног
тротоара објекта до венца.
Међусобна удаљеност стамбеног и помоћног објекта зависи од организације дворишта
као и самих објеката у дворишном простору и на удаљености од 1,5 m од суседа. Објекат може
бити и на граници парцеле уз сагласност суседа.
Економски и помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити
улазе у обрачун степена изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.
Економски објекти су: објекти за гајење домаћих животиња (стаје, штале...), пратећи
објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, писте за одлагање чврстог стајњака...),
објекти за складиштење пољопривредних производа и сточне хране (сеници, амбари,
кошеви...).
Максимална спратност економских објеката износи П+Пк.
Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0 m.
Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно
живог извора воде најмање 20,0m, и то само на нижој коти.
У случају да се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање
нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0 m.
У случају када се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом
друге парцеле, растојање нових економских објеката утврђује се применом правила као и за
стамбене објекте.
Паркирање
Паркирање возила за сопствене потребе власници стамбеног објекта, свих врста
изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то
једно паркинг или гаражно место на једну стамбену јединицу, односно једно место на 70 m2
корисне површине.
Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели испод и
изнад нивоа терена. Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели
урачунавају се при утврђивању индекса изграђености односно степена искоришћености
грађевинске парцеле.
3.5.3. Правила грађења за викенд становање
Основна намена: викенд становање
Обзиром да се викенд насеља налазе у ужој зони санитарне заштите акумулације Бован,
није дозвољена изградња, доградња и надградња објеката већ искључиво легализација
постојећих као и њихово инвестиционо одржавање (замена инсталација, побољшање
енергетске ефикасности, увођење гаса и сл.).
Није дозвољено: изградња других објеката; организовање делатности или било које
друге активности која може да наруши стање животне средине; девастирање простора и
нарушавање природног амбијента осим већ постојећим објектима и садржајима; одлагање
отпада или било ког материјала; складиштење опреме и робе ван објеката.
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Услови за уређење:
Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни амбијент. Сечу
дрва, крчење и уређење терена свести на минималну меру.
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Постављање ограде
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m. Транспарентна ограда се
поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације зидани део ограде може ићи
до висине од 0,9 m.
Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности
раскрснице.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се
поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде.
Врата и капије на уличној огради немогу се отварати ван регулационе линије.
3.5.4. Правила грађења за производњу и пословање ( као компатибилна намена)
Основна намена:
Пословање које се бави претежно терцијалним делатностима: складишта, трговина на
велико, грађевинска предузећа, салони, већи сервиси и сл. као и могућност организовања
мање производње и услужно-комерцијални садржаји подразумевају трговину на мало,
угоститељство, делатности канцеларијског типа (бирои, агенције,...).
Услужно-комерцијални садржаји могу се формирати и у оквиру стамбених зона, као засебни
објекти или у оквиру стамбеног објекта са засебним улазом.
Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинама:
У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:
- набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала
- производњом опасном по здравље радника и околног становништва
- производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта
Дозвољени урбанистички параметри пословања:
- максимални степен заузетости 40%
Проценат озелењених површина

Минимално 25%

Паркирање (трговине на мало)

на парцели

1ПМ/100m2 простора

Дозвољена спратност објеката:
- максимална спратност објекта П+1+Пк
Врста објеката с обзиром на начин изградње је:
- слободностојећи објекат
Величина грађевинске парцеле:
- минимална величина грађевинске парцеле пословања............................................500m²
Максимална величина грађевинске парцеле зависи од врсте производње, капацитета,
технологије и других чинилаца.
Ширина фронта грађевинске парцеле (минимална):
за објекте пословања ............................................................................................... 16m
Код постојећијх објеката пословања задржавају се постојеће ширине фронтова
грађ.парцела.
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Грађевинска линија:
Удаљење грађевинских линија објеката у односу на линију тротоара износи минимално
према растојањима одређеним на графичком прилогу бр. 3. Регулационо - нивелациони план.
Положај објеката на грађевинској парцели:
Растојање основног габарита (без испада) објекта од линије суседне грађевинске парцеле
износи минимално 3m.
Најмања удаљеност
износи 4,0 m.

објеката на парцели до објеката на суседним парцелама

Најмања медусобна удаљеност објеката на парцели:
Најмања међусобна удаљеност објеката на парцели (уколико их је више од једног) износи
минимално 5.0m, односно минимално половину висине вишег објекта (потребно је усвојити
већу добијену нумеричку вредност).
Објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту више од половине трајања
директног осунчања.
Услови за изградњу других објеката на парцели:
Уз објекте, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености,
могу се градити и помоћни објекти који су у функцији основног објекта и пратећих делатности,
уз поштовање правила изградње прописаних за пословне објекте.
Помоћни објекти су спратности до П+0 и на удаљености минимално 1,5m од границе
суседне парцеле.
Паркирање:
Паркирање и гаражирање, возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле.
Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели испод и
изнад нивоа терена. Уколико су испод или ван габарита надземног објекта са пуном својом
корисном висином испод нивоа терена њихова површина не улази у обрачун степена
искоришћености односно заузетости парцеле.
Ограђивање:
Грађевинске парцела се ограђује.
Грађевинске парцеле на којима се налазе производни објекти и остали радни и пословни
објекти могу се ограђивати зиданом висине до 2,2 m.
Ограда се поставља, на подзид а висина ограде на парцели нестамбене намене мора
бити минималне висине 1,6m, непровидне, глатке или малтерисане површине према парцели
стамбене намене.
Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије.
Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али висина
унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Зеленило:
Грађевинскe парцелe производних и пословних објеката својом површином требају да
омогуће несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог
озелењавања. Препорука за потребно озелењавање парцеле је параметар везан за величину
комплекса, али је основни захтев у што већем проценту озелењавања и формирању појасева
заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу на окружење.
Слободне површине у оквиру уредити и озеленити у што већој мери, минимално 30% како
би се првенствено испунили санитарно-хигијенски услови. Врста садног матерјала је
прилагођена пре свега заштити. Ограда око комплекса треба да укључује и зелене засаде
спратне структуре по ободу комплекса.
Фазност изградње:
За објекте пословања могућа је фазна реализација, с тим да се пројектном
документацијом, обавезно, сагледава и разрађује објекат као целина.
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Свака појединачна фаза треба да је функционална целина за себе, која може да функционише
неовисно од реализације наредне фазе.
3.5.5. Правила грађења за спорт и рекреацију
Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржајима
у функцији спорта и рекреације је условљено прописаним нормативима за величину спортских
терена на отвореном простору у зависности од врсте планиране спортске активности.
Основна намена:
Спорт и рекреација
Није дозвољено:
У оквиру спортских садржаја није могућа је изградња објеката високоградње.
У целини није дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других
делатности рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката,
као ни објеката сервисно - услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила,
заједничке гараже и сл.).
Садржаји у оквиру целине су:
- простори за одмор, видиковци, сенила, искључиво од природних материјала,
- спортски терени, терени за мале спортове,
- остали садржаји (справе за вежбање у природи, површине за играње деце, простори за
одмор и сл.)
- пешачке и бициклистичке стазе,
- зеленило
- паркинг простор и друге манипулативне површине
Могуће пратеће намене:
Зеленило.






Правила регулације за изградњу терена за мали фудбал/рукомет (препоручено):
димензије терена: 20х40m
површина терена: 800m2
завршна облога терена: аспфалт, бетон или друга савремена подлога
извршити обележавање спортских терена
оријентација терена: север-југ






Правила регулације за изградњу терена за кошарку (препоручено):
димензије терена: 28х15m
површина терена: 420m2
завршна облога терена: аспфалт, бетон или друга савремена подлога
оријентација терена: север-југ




Правила регулације за изградњу терена за одбојку (препоручено):
димензије и површина једног терена: 9х18 m (19х34m),
завршна облога терена: асфалт, бетон, песак или друга савремена подлога
Дозвољени урбанистички параметри:
Степен заузетости:
 за отворене објекте односно терене до 50%
 Проценат учешћа зеленила у склопу ове целине је мин 50%.

Грађевинска линија:
Објекте и терене у оквиру спортско-рекреативног центра лоцирати у оквирима задатих
грађевинских линија, датим у графичком прилогу бр.3.
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Услови за изградњу других објеката на парцели:
Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираних комплекса (надстрешнице,
сенице и сл.) се урачунава у индекс заузетости и изграђености.
Обликовање:
Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и
непосредним окружењем.
Ограђивање:
Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 4m, у зависности од врсте
спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган ради
контролисаног приступа корисника.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати функционалном и естетском оградом чија
висина може бити највише до 1,8 m.
Озелењавање:
Све слободне површине у склопу целине спорта и рекреације треба да су парковски
озелењене и уређене, а учешће зелених површина у копмлексима намењеним спорту и
рекреацији мора да буде минимално 50% укупне површине комплекса.
Паркирање:
- потребан број паркинг места решити у оквиру припадајуће парцеле по критеријуму
1пм/100 m2.
Евакуација отпада:
Судови за смеће могу бити смештени на парцели у склопу зелених површина, у виду
посебних ниша или боксова ограђених лаким АБ зидовима или живом оградом, или у нише
изграђене у тротоару у нивоу коловоза.
3.5.6. Правила грађења за Ловачки дом
Намена објекта и садржај Ловачког удружење "Соко" , положај у простору, односно у
природном окружењу, условили су прописивање специфичних услова изградње и
урбанистичких параметара.
Основна намена: ловачки дом
Пратеће намене: спорт – рекреација, туризам
Садржаји који се могу наћи у комплексу:
Објекат ловачког дома. Објекат је максималног капацитета за 30 посетилаца. Опремање
и садржаје планирати у складу са правилима за ову врсту објеката.
– остали садржаји (опрема за окупљање на отвореном, излетиште, површине за играње
деце, простори за одмор и сл.)
– зеленило
– паркинг простор и друге манипулативне површине
–

Није дозвољено: изградња других објеката; организовање делатности или било које
друге активности која може да наруши стање животне средине; девастирање простора и
нарушавање природног амбијента осим већ планираним објектом и садржајима; одлагање
отпада или било ког материјала; складиштење опреме и робе ван објекта.
Услови за изградњу других објеката на парцели:
Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираног комплекса (надстрешнице уз
излетнички део, наткривене терасе (сенице) и сл.). Површина других објеката на парцели се
урачунава у индекс заузетости и изграђености.
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Услови за уређење:
Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни амбијент.
Сечу дрва, крчење и уређење терена свести на минималну меру.
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати у свом природном стању.
Објекат ловачког дома и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати
тако да се уклопе у природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој
мери за завршну обраду (дрво, камен).
Парцелу је могуће оградити, и то транспарентном оградом максималне висине 1,40 m.
3.5.7. Правила грађења за туристичке садржаје
Основна намена површина: становање са туризмом апартманског и пансионског типа.
Као објекти апартманско - пансионског типа дефинишу се вишефункционални објекти
на појединачним парцелама, минималне величине 400 m2 са максимум две стамбене јединице
(за стално становање) и максимум 8 апартманских јединица са по максимум три лежаја.
Компатибилне намене: услуге, трговина на мало, спорт и рекреација, зеленило. Однос
пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу намене. На
парцели се може наћи и само пратећа намена, али може се наћи и у оквиру основне намене
као део функционалне стамбене јединице. Правила изградње основне намене примењују се и
за компатибилну намену.
Услови за формирање парцеле:
– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који
омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и која
има приступ јавној саобраћајној површини
– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине
фронта према јавној саобраћајној површини 14.0 m и минималне површине 400 m 2 .
– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној
површини 20.0 m и минималну површину 600 m2
Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам апартманско
- пансионског типа, гради се један објекат претежне намене. Могућа је изградња других
објеката у функцији допуне стационарног смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију,
угоститељство, паркирање у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу. Није
дозвољена изградња помоћних објеката и монтажно демонтажних објеката (киоска…).
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена,
стакленика, зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун
урбанистичких параметара.
Индекс заузетости парцеле:
максимални индекс заузетости на парцели је 50%
Висина објекта:
– максимална планирана спратност је П+2+Пк.
Слободне и зелене површине:
– минимални проценат слободних површина на парцели је 50% .
– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 30%
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу и у прекинутом низу.
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Грађевинска линија:
– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр 3.
Кота приземља:
– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално
1.2 m виша од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу
кретања
– Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа пута, не може бити нижа од
коте тог пута
Одстојање од бочне границе парцеле:
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не
мање од 3 m.
– Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално
растојање новог објекта од бочних граница парцеле је 4.0 m.
– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара - отворени
базени, сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски терени) је 2,5 m.
Растојање објекта од бочног суседног објекта:
 минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег
објеката, али не мање од 4 m
Растојање од задње границе парцеле:
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је
минимално 1/4 висине објекта, али не мање од 2,5 m.
Паркирање:
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у
оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели: Нормативи за паркирање.
Услови за ограђивање парцеле:
– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од
0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:
 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у
оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај
објекта према јавној површини задовољава услов дефинисан општим правилима
 постојећи објекти на парцели који нису у складу са параметрима прописаним овим
планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено само текуће одржавање, као и
побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса, побољшање енергетске
ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као
и за сваку нову изградњу у овој зони.
 постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, а који су изграђени у складу са издатом дозволом према тада
важећем урбанистичком плану, могу се доградити према постојећим линијама хоризонталне
регулације за бочна и задња удаљења, осим у случајевима када грађевинска линија,
планирана овим планом прелази преко објекта. Уколико су удаљења мања од прописаних овим
планом, на дограђеним деловима се не могу постављати отвори стамбених просторија.
Спровођење плана за намену туризам, апартманско-пансионски:
 директно спровођење ПГР
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3.6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката у оквиру планиране намене и
у границама дозвољених индекса за одређену грађевинску парцелу. Под овим условима могу
се градити и други објекти у односу на планиране овим планом.
Уз стамбене објекте, у оквиру грађевинске парцеле, могу се градити и објекти других
садржаја који су у функцији компатибилној становању, као и помоћни објекти у зависности од
целине у којој се налазе (летња кухиња, остава, гаража и сл.).
Економски објекти су дозвољени код становања мале густине .
У случју изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички
показатељи и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за
одређени тип изградње и намену парцеле.
3.7. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ


Испади
Испади код објеката који су на регулационој линији дозвољени су само у виду фасадне
пластике – максимум 30cm, и балкони до 80cm и то на висини преко 4 m. Код осталих случајева
делови објеката са испадима већим од 1,20 m не могу прелазити грађевинску линију.
Хоризонтална пројекција испада поставља се на грађевинску линију.

Спољне степенице
Отворене спољне степенице могу се поставити на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3m увучена у односу на регулациону линију и ако савладавају висину до
0,90 m.
Отворене спољне степенице које савладавају висину већу од 0,90 m, постављају се на
грађевинску линију, односно улазе у габарит објекта.
Код објеката на регулационој линији нису дозвољене спољне степенице.


Стрехе и забати
Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне грађевинске
парцеле износи 0,90 m.
Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са
крова једног објекта не слива на други објекат.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле
на којој се гради објекат.
Код постојећих објеката који се реконструишу, а не може се обезбедити услов из става 1
ове тачке, није дозвољено постављање стрехе.


Спољни изглед објекта (обрада) и архитектонско обликовање
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
дефинишу се идејним архитектонским пројектом. Спољни изглед објекта који представља
културну вредност или се налази у зони заштите, усклађује се са конзерваторским условима.
Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција
неискоришћеног поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни простор.
Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова, формира
поткровље у више нивоа.
За осветљење корисног простора у таванима или поткровљима користити прозоре
постављене у равни крова или вертикалне кровне прозоре – кровне баџе. На једном објекту
може бити само један ред кровних баџа на истој висини. Максимална дозвољена чиста висина
кровне баџе је 260cm од коте пода. Највећа дозвољена укупна површина основе кровних баџа
је 30% површине основе крова. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима
фасаде и пратити ритам отвора на доњим етажама.
Мансардни кров пројектовати као традиционални мансардни кров, уписан у полукруг.
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Мансардни кров обавезно је решити у једној етажи, не сме имати препусте или на други начин
изаћи ван основног габарита објекта. Вертикални мансардни прозори или излази на лођу се
могу поставити само на стрмију раван мансардног крова. Максимална висина унутрашње
преломне линије стрмије и блаже кровне равни мансардног крова, рачунајући од коте пода је
240cm.
Висина надзитка поткровне етаже
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, одређује се према конкретном случају.
Нису дозвољена два нивоа поткровних етажа.
Спољни изглед објекта, примењени материјал, облик крова, примењене боје и други
елементи објекта својим решењима треба да обезбеде хармоничност урбане целине и
корекције објеката у односу на локалне особине места (локални материјали, традиционални
детаљи и сл.).
Кота приземља у односу на ниво јавног пута
одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то:
 кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута,
 кота приземља може бити највише до 1,2 m од нулте коте објекта,
 за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише до 1,2 m од коте нивелете јавног
пута
 за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб јавног пута, примењују се
правила дата у претходним тачкама овог става.
 за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатност) кота приземља може
бити виша од коте тротоара за највише 0,20 m. Свака већа денивелација, али не већа од 1,2m,
савладава се унутар објекта.
Ограда
Грађевинске парцеле породичног становања могу се ограђивати зиданом оградом до
висине 0.90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације
зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.
Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности
раскрснице.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење стамбеног и пратећег дела парцела, стамбеног и економског или
пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од
висине спољне ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади
унутар грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се поставља
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника
ограде.
Врата и капије се не могу отварати ван регулационе линије.
3.8. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
Постојећи изграђени објекти, и објекти за које је издато одобрење за изградњу, а који
имају параметре веће од максимално датих у плану, се не могу дограђивати или надграђивати
(задржавају постојеће параметре, као наслеђену урбанистичку обавезу у време израде плана).
Односно, могуће су мање измене без промене габарита (реконструкција, адаптација, санација).
Постојећи квалитетни објекти се могу реконструисати, извршити доградњу у складу са
дозвољеним параметрима.
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Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:
у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава се
доградња објеката;
- све интервенције на објектима и изградња нових објеката не смеју да угрозе стабилност и
функционалност других објеката;
- интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу објеката,
одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство.
-

Код постојећих објеката када прелазе дозвољене параметре, задржава се постојеће
стање, и не дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта.
Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене
објекте.
На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
Табела бр.6: Правила за реконструкцију постојећих објеката

надградњу нових етажа
доградњу објекта
надградњу крова изнад равне
терасе објекта

реконструкцију крова са
променом геометрије у циљу
формирања новог корисног
простора

реконструкцију фасаде објекта у
циљу побољшања термо и
звучне изолације
реконструкцију фасаде објекта у
смислу затварања балкона и
лођа
доградњу вертикалних
комуникација (степениште, лифт)
претварање стамбених у
пословни простор
претварање помоћног простора
(таван, вешернице, оставе и сл.)
у стамбени простор
претварање помоћног простора
(таван, вешернице, оставе и сл.)
у пословни простор
реконструкција објеката
(санација, фасаде, конструкције,
инсталација, функционална
реорганизација)
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–

 до дозвољене максималне висине;
– надградње и доградња објекта може се
извести
до
максималних
урбанистичких
параметара прописаних овим планом
 ради санације равног крова;
 без нарушавања венца;
 са скривеним олуцима;
 макс. нагиб до 30 степени
 без повећања висине објекта и промене
геометрије
крова
уколико
се
прелазе
параметри
 реконструкцију или доградњу крова извести са
надзитком максималне висине 1,6 m мерено од
коте пода до прелома косине крова
 дозвољава се


дозвољено је само на нивоу целог објекта,
једнобразно



дозвољава се



дозвољава се



дозвољава се, осим код подземних етажа које
немају отвор на фасади висине веће од 80cm.



дозвољава се



дозвољава се
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3.9. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл.
гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16).
На водном земљишту је забрањена изградња објеката високоградње.
-

Дозвољена је изузетно:
изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотока
изградња објеката инфраструктуре у складу са урбанистичким планом.
изградња објеката намењених туризму и рекреацији у смислу опремања простора
урбаним мобилијаром, пешачким и бициклистичким стазама.

За изградњу објеката у водном земљишту, на простору за који се не планира израда
урбанистичких планова, потребна је израда процене утицаја на животну средину.
За било какве активности на водотоцима и водама уопште, потребно је прибавити
мишљење ЈВП „Србијаводеˮ и услове Завода за заштиту природе.
Сви објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде (кланице,
млекаре, хладњаче и др.) морају имати посебно издата водна акта (услови, сагласности и
дозволе) којима се регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију
или природни реципијент. Није дозвољено испуштање оваквих отпадних вода, без претходног
пречишћавања, у подземље, водотоке, језера, бунаре или јавну канализацију.
У зони водотока, тамо где постоје задовољавајући услови, може се планирати изградња,
спортско рекреационих комплекса и других објеката, али увек уз посебно издата водна акта,
што је дефинисано Законом о водама (''Сл.гл. РС'' бр.93/2012).
Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока.
Није дозвољено формирање комуналних депонија на обалама реке.
Није дозвољено депоновање било каквог материјала на обалама водотока.
На свим катастарским парцелама, чији је корисник ЈВП ''Србијаводе'' није дозвољена
било каква градња. За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро
инсталације и сл.) мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе„.
У плану су грађевинске линије одређене као планиране грађевинске линије паралелне линији
регулације потока на мин. 5m (Граф.прилог бр.3.)
Отпадне воде објеката у којима се јављају отпадне воде које имају карактеристике
технолошких и термичких отпадних вода, морају да прођу кроз третман предпречишћавања пре
упуштања у канализацију комплекса или насеља. Квалитет ових вода, након третмана, мора да
буде на нивоу квалитета санитарних отпадних вода које се упуштају у канализацију (МДК).
За укрштање наведених водотока са путевима, спровести хидраулички прорачун за
велике воде и предвидети потребан зазор (од коте велике воде до доње ивице конструкције).
Заштита водног земљишта спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом
Републике Србије и Законом о водама. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања
свих зона које се плаве великим водама вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на
појасу ширине 10 m дуж обала водотока. За водно земљиште дуж водотока утврђују се следећа
правила уређења и изградње простора:
1) забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим
хидротехничких објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне
засаде (шуме, воћњаци, виногради) и спортско-рекреативне отворене површине;
2) не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је
неопходна изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем
трасе иста се условљава извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од поплавних
вода вероватноће 0,5%;
3) на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система
(путеви, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо тако
решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња велика
вода); и
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4) регулацију река у зони насеља, поред функционалних критеријума, треба примерити
складном повезивању насеља са акваторијом; а дуж обала река се мора оставити слободан
простор од најмање 10 m ширине.
Коришћење вода
Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно
без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то за
пиће; напајање стоке у домаћинству; санитарно-хигијенске потребе; рекреацију, укључујући и
купање; гашење пожара; пловидбу.
Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се
водном дозволом. Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и издате
водне сагласности.

3.10. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
На простору између границе плана и границе планираног грађевинског подручја налази се
претежно пољопривредно. Ово земљиште у својој основној намени остаје пољопривредно, с
тим што се планом утврђује начин његовог коришћења и изградње на њему, у складу са
Законом о пољопривреди и његовим положајем у граници урбанистичког плана као рубног
подручја насеља.











За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији
пољопривредне производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 114/2008) претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само израдом Плана
детаљне регулације
За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и
пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, саднице и сл.),
објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у
затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци,
сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних
производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке и перади (фарме, кланице и сл.)
дозвољена је изградња без промене намене пољопривредног земљишта у складу са
чл.26 Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл. РС број 62/06 и 65/08).
У случају формирања површина јавне намене и јавних објеката са већ решеним
приступом на јавну саобраћајну површину
намена се може променити израдом
Урбанистичког пројекта.
За потребну површину грађевинског земљишта од 0,5 ha до 5,0 ha промена намене
пољопривредног у грађевинско земљиште је могућа само израдом Плана детаљне
регулације;
У случају формирања зона повременог становања (викенд становања), зона се не може
формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана детаљне
регулације
Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката
инфаструктуре је дозвољена у коридорима путева уз сагласност надлежног предузећа за
путеве
Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског подручја,
могу се градити само за властите потребе у функцији обављања пољопривредне
делатности.
Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или
реконструкција породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају
природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стамбеног
простора.
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Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње

У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену,
односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној
намени простора – пољопривреди.
Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета
производње. За све пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 ha
потребна је израда одговарајуће планске или пројектне документације.
Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације
објеката међусобно функционално повезаних.
За производне комплексе (објекте и пољопривредне културе која се узгајају) оптимална
величина парцеле дата је у табели бр. 20:
Табела бр.7: Производни комплекси
пољопривредни објекти
оптимална потребна површина
виноград и објекти на поседу
0,5 ha
расадник цвећа и објекти
0,5 ha
воћњак или повртњак и објекти
1 ha
ратарска производња и објекти
2 ha

o

Урбанистички параметри

Дозвољени индекс заузетости парцеле је:
за производне пољопривредне комплексе максимално 30%
за туристичко-услужне намене максимално 40%
за објекте повременог становања максимално 20%
за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја по
правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела
непосредно наслања.
Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се
не обрачунавају индексом заузетости.















Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је:
за производне комплексе максимално 0,6
за туристичко - услужне намене максимално 1
за објекте повременог становања максимално 0,3
за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског
подручја
по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела
непосредно наслања
Дозвољена спратност објеката je:
за производне објекте у складу са производним процесом
за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+2+Пк
за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк
за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк
Положај објекта и позиционирање производног комплекса

Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових
производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:

од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', од водотокова 100,0 m'

од државних путева 200,0 m'
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Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у
суседству су:

од стамбених објеката, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'

од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину
за фарме са преко 500 условних грла.
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта
примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла.
3.12. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену
простора. Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10. Закона о
шумама (Сл.гл. РС број 30/10, и 93/12 ).
Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шумског
земљишта.
Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих путева са
минималним угрожавањем шумског земљишта.
Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним
површинама (чистине, пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) су:
- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.);
- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).
За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво природне
материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме у склађене са окружењем.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
површине до 40 m², максималне спратности П+Пк.
Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'.
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400 m²,
максималне спратности П+1+Пк (уз услов да је изградња ових објеката утврђена планом
развоја шумског подручја).
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III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План генералне регулације за насеље Трубаревац, општина Сокобања, ће се
спроводити директно издавањем локацијских услова (или другог одговарајућег акта, у складу
са важећим законом) за формирану грађевинску парцелу.
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са датим правилима
парцелације у Плану, ради се пројекат препарцелације и парцелације, у складу са
Законом.
Издавање информације о локацији и локацијских услова врши се у складу са правилима
дефинисаним овим планом. За све што није дефинисано правилима уређења и грађења
примењиваће се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
гласник РС“ бр. 50/11), односно важећа законска регулатива.
Разрадом кроз јавни архитектонско-урбанистички конкурс - Овим планом се не
предвиђа обавезна израда јавног архитектонско-урбанистичког конкурса, али град има
могућност расписивања истих за целине са посебним урбанистичким вредностима.
За делове обухвата Плана генералне регулације, по потреби, и у складу са Законом, могу
се радити планови детаљне регулације, или измена и допуна Плана.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу П л а н а г е н е р а л н е р е г у л а ц и ј е з а н а с е љ а Т р у б а р е в а ц ,
Скупштина општине Сокобања има обавезу да све пратеће Одлуке усагласи са мерама и
условима из овог Плана.
Изграђени објекти у зонама забрањене градње у овом плану (водно земљиште, ужа зона
санитарне заштите акумулације Бован) задржавају се према предходно издатим решењима
надлежне управе.
Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији,
израду урбанистиких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и локацијских услова,
замену, доградњу, надградњу и реконструкцију зграда и уређење површина јавне и остале
намене на грађевинском земљишту.
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ:


ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Граница обухвата плана .................................................................................................. Р
2. Постојећа намена површина.......................................................................................... ..Р
3.1 - 3.12.Регулационо – нивелациони план ...................................................................... Р
4.1 - 4.3. План површина јавних намена ............................................................................. Р
5. Планирана намена површина .......................................................................................... Р
6. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине ...................................... Р
7. Заштита простора ............................................................................................................. Р
8.1 - 8.3. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре .......................................... Р



1:5 000
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1:1 000
1:2 500
1:5 000
1:5 000
1:5 000
1:2 500

ПРИЛОЗИ
–
Координате путева
–
Координате површина јавне намене


-

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА
Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Трубаревац
Услови надлежних органа и организација
Рани јавни увид Плана
Радни материјали коришћени у току израде Плана
Став обрађивача и примедбе пристигле у току Јавног увида
Записници и извештаји о обављеним стручним контролама
Одлука о доношењу Плана

П л а н г е н е р а л н е р е г у л а ц и ј е з а н а с е љ а Т р у б а р е в а ц , ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Сокобања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: ...................................од ................године

Председник Скупштине општине Сокобања,
______________________________
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ПРИЛОГ 1: КООРДИНАТЕ ПУТЕВА
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ПРИЛОГ 2: КООРДИНАТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

1. Граница обухвата плана ................................................................................. Р
2. Постојећа намена површина.......................................................................... Р
3.1 - 3.12.Регулационо – нивелациони план ...................................................... Р
4.1 - 4.3. План површина јавних намена ............................................................ Р
5. Планирана намена површина ......................................................................... Р
6. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине ...................... Р
7. Заштита простора ........................................................................................... Р
8.1 - 8.3. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре .......................... Р
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ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

1.Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Трубаревац, (бр.350-282/2015
од 17.11.2015. године)
2. Услови надлежних органа и организација
3. Рани јавни увид Плана
4. Радни материјали коришћени у току израде Плана
5. Став обрађивача и примедбе пристигле у току Јавног увида
6. Записници и извештаји о обављеним стручним контролама
7. Одлука о усвајању Плана
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1. Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Трубаревац, (бр.350-282/2015
од 17.11.2015. године)
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2.

Услови надлежних предузећа, установа и институција
Услови

Број услова

1.
2.

Завод за заштиту споменика културе Ниш
Завод за заштиту природе Србије, радна јединица
у Нишу

690/2

Датум
Добијања
услова
9.6.2017

03 број 020-1401/2

21.7.2017

3.

Министарство одбране, сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру

2117-2

28.6.2017

4.

МУП Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Зајечару

09/12/2 број 217-1-152/17

28.6.2017

1960-1/17-02

5.6.2017

297923/1

16.6.2017

5.
6.
7.

ЈКП "Напредак"
ЈП "Зеленило"
ДП "Електроисток" д.о.о., ЕД "Електротимок"
Зајечар, ЕД Сокобања

8.

ЈП "Електромрежа Србије"

9.

"Телеком Србија", АД Ниш
ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни
центар "Морава" Ниш
"Транснафта"
"Југоросгаз" а.д. Београд
Рател - Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге
Републички хидрометеоролоски завод
Републички сеизмолоски завод
ЈП за газдовање шумама "Србијашуме"
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине
Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за
санитарни надзор Зајечар
ЈП "Путеви Србије"
ЈП “Србијагас”

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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130-00-UTD-003-235/201727.6.2017
002
7131-215193/2-2017
21.6.2017
2-07-3901/2

7.7.2017

6873/1-2017
Н/И-255

14.6.2017
15.6.2017

1-01-3491-718/17-1

16.6.2017

922-3-28/2017
05-507/17
10215

3.7.2017
10.10.2017
22.6.2017

350-01-00073/2017-09

11.7.2017

953-15620/17-1
07-07/21427

21.8.2017
29.8.2017
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3. Рани јавни увид
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4. Радни материјали коришћени у току израде Плана
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5. Став обрађивача и примедбе пристигле у току Јавног увида
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6. Записници и извештаји о обављеним стручним контролама
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7. Одлука о усвајању Плана
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СОКОБАЊА

ИЗВЕШТАЈ

О
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НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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УВОД
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је инструмент којим се описују,
вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на животну средину до којих
може доћи имплементацијом плана. Такође, стратешком проценом утицаја на животну
средину се одређују мере превенције, минимизације, ублажавања, ремедијације или
компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи, једном речју, одређују
мере за смањење негативних утицаја на животну средину и здравље људи.
На основу члана 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, утврђују се
основна начела стратешке процене, и то: Начело одрживог развоја, Начело
интегралности, Начело предострожности, Начело хијерархије и координације, Начело
јавности.
Основни циљеви израде Стратешке процене утицаја су:
 обезбеђивање да питања животне средине и здравља људи буду потпуно узета у
обзир приликом развоја планова или програма;
 успостављање јасних, транспарентних и ефикасних поступака за стратешку процену;
 обезбеђивање одрживог развоја;
 обезбеђивање учешћа јавности;
 унапређење нивоа заштите здравља људи и животне средине.
Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку израде просторних и
урбанистичких планова и саставни је део плана. Носилац израде плана сачињава Извештај
који садржи нарочито:
1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке
процене);
2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања,
дефинисања проблема и проналажења решења);
3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем смислу
- дефинисање матричног оквира процене);
4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског
оквира за обављање процена утицаја у току спровођења плана);
5. програм праћења стања животне средине (мониторинг - оквир за праћење спровођења
плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања на планском подручју);
6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир
коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на
стратешку процену);
7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку
стратешке процене);
8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за
спровођење и унапређења стратешке процене).
Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за сагледавање
насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине.
Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја захтева заштиту
животне средине. Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој услед
њене ограничене улоге у планирању, примена Стратешке анализе би требало да омогући
постављање једног новог система вредности, уз уважавање сазнања о нарушеном
природном систему. Стратешка анализа интегрише социјално-економске и био-физичке
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих
интересних сфера и усмерава политику, план или програм ка решењима која су, пре свега
од интереса за животну средину.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину представља саставни део
документације која се прилаже уз план или програм надлежном органу. Носилац израде
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Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну је ИНФОПЛАН д.о.о. из Аранђеловца.
Извештај се ради на основу Одлуке о изради плана генералне регулације за насеље
Трубаревац, коју је донела Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 17.11.2015.
године (бр. одлуке 350-282/2015), („Службени лист општине Сокобања“ број...........), чији је
саставни део Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Процедура израде Извештаја прати процедуру доношења Плана генералне регулације, што
пружа могућност ефикаснијег утицаја на планско решење и благовременог достављања
евентуалних примедби у циљу унапређења и заштите животне средине.

1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
На основу прибављених подлога, прикупљених података са терена, достављених
програмских циљева и дефинисаних интереса појединачних корисника простора на
територији насеља Трубаревац и општине Сокобања, те прибављених услова од надлежних
органа и јавних служби и предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних
могућности, дати су циљеви, правила и услови уређења и изградње насеља.
Планом су дефинисани: обухват Плана, грађевинско и ванграђевинско подручје предметног
насеља, површине јавне намене, намена површина са поделом на урбанистичке целине и
зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, регулационе линије
улица и осталих површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори и
капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења, мере и
услови заштите, као и спровођење Плана.
Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације за насеље Трубаревац на животну
средину, је процес који ће обезбедити:
 приказ утицаја планираних намена, целина, зона, објеката, функција, садржаја и
планиране линијске и комуналне инфраструктуре на стање и вредности животне
средине на подручју Плана генералне регулације
 имплементацију обавезујућих еколошких смерница у План генералне регулације и
 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације
Плана.
Као основ и полаз за израду стратешке процене утицаја, коришћена је следећа
документација и подаци:
 Одлука о о изради плана генералне регулације за насеље Трубаревац, коју је донела
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 17.11.2015. године (бр. одлуке
350-282/2015), („Службени лист општине Сокобања“ број...........).
 Нацрт плана генералне регулације за насеље Трубаревац,
 Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Бован“ („Службени
гласник РС“ бр. 14/09),
 Просторни план општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ бр.13/2012).
 Услови надлежних институција, органа, организација и предузећа за израду Плана
За израду стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и
прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже
хијерархијске нивое, коришћена је следећа законска регулатива:
• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11);
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04
и 88/10);
• Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС,132/14 и 145/14);
• Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16);
• Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94, 52/11 и 99/11);
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• Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
• Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
• Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
• Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
• Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09);
• Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 10/2013);
• Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
• Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93,
92/93,48/94, 101/05, 111/09 и 20/15 );
• Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл.гласник РС”
бр.36/09 и 93/12);
• Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09);
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС” бр. 135/04 и 25/15);
• Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08, 41/09);
• Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл.
лист СФРЈ” бр. 30/91);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник
РС”, бр. 31/10, 69/10,16/11 и 64/15);
• Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС” бр. 20/10),
• Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр. 23/94);
• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС” бр. 92/10);
• Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник
РС” бр. 98/10);
• Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр.
56/10);
• Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82);
• Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл.
гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84);
• Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник СРС” бр. 60/81);
• Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица („Сл. гласник
РС”бр. 41/10);
• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени
гласник РС”, број 71/10);
• Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр.
72/10);
• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
• Уредба о граничним вредностима емисије приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање („Сл. гласник
РС“ бр. 35/11 и 24/14);
• Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени
гласник РС”, број 75/10);
• Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени
гласник РС”, број 71/10);
• Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник
РС”, број 11/10, бр. 75/10);
• Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС” бр.31/2012),
• Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
• Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);
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• Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” бр. 114/08);

1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ
ТРУБАРЕВАЦ
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I

ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни и плански основ за израду плана
Опис границе плана генералне регулације
Оцена расположивих подлога за израду плана
Захтеви о постојећем стању и условима планиране изг. и коришћења простора
Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
5.1. Извод из Регионалног просторног плана Тимочке крајине
5.2. Извод из Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Бован“
5.3. Извод из Просторног плана општине Сокобања
6. Анализа и оцена постојећег стања
6.1. Анализа подручја локације
6.2. Начин коришћења земљишта у границама Плана
6.3. Основна ограничења и проблеми
7. Општи циљеви израде Плана генералне регулације
1.
2.
3.
4.
5.

II

ПЛАНСКИ ДЕО

1.

ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
1.1. Грађевинско подручје
1.1.1. Опис граница грађевинског подручја
1.1.2. Грађевинско подручје – површине јавне намене
1.1.3. Грађевинско подручје – површине за остале намене
1.2. Ван грађевинско подручје
1.3. Концепција уређења и типологија грађевинских зона и целина
1.4. Биланс намена површина

2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
2.1. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре
2.1.1. Правила уређења за површине и објекте јавне намене
2.1.2. Правила уређења за саобраћајне површине
2.1.3. Правила уређења за водопривредну инфраструктуру
2.1.4. Правила уређења за електроенергетску инфраструктуру
2.1.5. Правила уређења за телекомуникациону инфраструктуру
2.1.6. Правила уређења за топлофикацију и гасификацију
2.2. Услови за уређење и изградњу површина и објеката осталих намена
2.2.1. Основни принципи и процеси уређења и изградње
2.2.2. Становање
2.2.3. Спорт и рекреација
2.2.4. Туризам
2.2.5. Верски објекти
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2.2.6. Привреда – мини хидроелектрана
2.3. Услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота
и здравља људи
2.3.1. Услови и мере заштите природног наслеђа
2.3.2. Услови и мере заштите културног наслеђа
2.3.3. Услови и мере заштите животне средине
2.3.4. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи
2.3.5. Посебне зоне заштите
2.4. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним
особама са посебним потребама
2.5. Мере енергетске ефикасности изградње
2.6. Степен комуналне опремљености
2.7. Општа правила уређења за даљу планску разраду
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА
3.1. Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру плана
3.1.1. Компатибилне намене
3.2. Општа правила парцелације, препарцелације и исправка границе парцеле
3.3. Општа правила регулације
3.4. Правила грађења и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре
3.4.1. Правила изградње за површине и објекте јавне намене
3.4.2. Правила изградње за саобраћајне површине
3.4.3. Правила изградње за комуналну инфраструктуру
3.4.4. Правила изградње за електроенргетску инфраструктуру
3.4.5. Правила изградње за телекомуникациону инфраструктуру
3.4.6. Правила изградње за гасну инфраструктуру
3.5. Правила изградње површина и објеката осталих намена
3.5.1. Становање- општа правила
3.5.2. Правила грађења за становање мале густине
3.5.3. Правила грађења за викенд становање
3.5.4. Правила грађења за производња и пословање
(као компатибилна намена)
3.5.5. Правила грађења за спорт и рекреацију
3.5.6. Правила грађења за Ловачки дом
3.5.7. Правила грађења за туристичке садржаје
3.6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
3.7. Архитектонско обликовање
3.8. Могуће интервенције на постојећим објектима
3.9. Правила коришћења водног земљишта
3.10. Правила коришћења пољопривредног земљишта
3.11. Правила коришћења шумског земљишта
III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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1.2.

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЦИЉЕВИ ПЛАНА

1.2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
План генералне регулације Трубаревца обухвата следеће катастарске парцеле:
делове парцела: 576, 327, 326, 325, 349/2, 349/1, 348, 357, 356, 355, 354/2, 354/1, 586/1, 582/3, 579,
409, 410/3, 410/2, 410/1, 550, 604, 407/2, 407/1, 639, 632, 631, 630, 761, 751, 750, 1170/1, 744, 2871, 891,
890, 889, 2769/2, 904, 1222, 2775/2, 2772, 2771/2, 2603, 2601, 1543/3, 1543/1, 1533, 2583, 2589, 2588,
2587, 2586, 2584, 2590/2, 2590/1, 1619, 1809/1, 1798/4, 1798/3, 1808/3, 1808/2, 1787, 2788, 2787, 3040,
2812, 2807, 2805, 3572/2, 3896/1, 5678, 5677, 5676, 5679, 4516/1, 4795, 5326/1, 4801, 5416, 5489, 5538,
5674, 4518/1, 4562/4, 4562/3, 4562/2, 4562/1, 4563/1, 5570, 5542, 578, 577, 414/2, 607, 771, 762, 1171,
387, 391, 739/2, 2609/3, 2609/1, 1213/2, 1227, 1221, 1220, 2776, 2774/3, 2598, 2600/4, 2605, 1618, 1654,
1567, 1796, 2790, 1658, 56, 4290, 4289, 4288/2, 101, 4348, 3881, 3887/3, 3887/2, 3886, 3882/2, 3882/1,
3894, 3895/1, 5355/1, 5354, 5417, 5582, 5675, 4484/3, 4520/1, 4577/10, 4827, 4822, 5553, 352, 340, 336,
334/6, 334/5, 629, 638, 405, 400/2, 400/1, 399, 397, 396, 394/2, 394/1, 393, 390, 2870, 2770/1, 2769/3, 903,
2609/4, 1575, 1574, 1581, 1571, 1810, 1809/2, 1545, 60, 2804, 3039, 4324, 4323, 4509/1, 5422, 5418,
3879, 3885, 3884, 3883, 4821, 334/3, 7055, 606, 749/1, 589, 588, 7059, 1202, 1199, 1213/1, 1181, 1177,
1559/1, GR7095, 7095, 4300, 4330, 4322, 4321, 58, 55, 3579, 3544/1, 4506, 4521/1, 4577/7, 4577/5,
4577/15, 4569, 4567/2, 4577/17, 4562/5, 4564, 4565/1, 4577/1, 4694, 4540, 4794, 5463, 5352, 5325, 5583,
5578, 5490, 5547, 5551, 5543, 5690, 7080/1, 575/1, 575/2, 597, 587, 586/3, 586/2, 408, 4742/1, 4167, 4166,
4388, 4162, 4164, 4381, 4346/4, 5510, 5487, 5471, 5470, 5469, 102, 2, 3, 5, 62, 59, 54, 3041, 2786, 7058/1,
1984, 7081/1, 7061, 1655, 1657, 7060, 1642, GR1, 4698, 7082, 4797, 7073, 4464, 7083, 2000/1, 3549,
3575, 3576/3, 7063/1, 7071, 7054
целе парцеле:528/5, 528/4, 528/3, 521, 525, 524, 523, 571, 570, 567, 509, 526, 537, 536, 538, 535, 539,
557, 559, 563, 564, 554, 517, 516, 514, 513, 512, 504, 515, 505, 506, 511, 480, 475, 481, 478, 477, 500/2,
502, 417, 611, 549, 548, 551, 980, 493, 542, 619, 618, 617, 986, 984, 983/2, 983/1, 983/3, 489, 488, 545,
544, 546, 985, 490, 492, 491, 470, 469/2, 468, 466, 465, 463, 462, 461, 484, 483, 469/1, 457, 609, 624/3,
624/2, 624/1, 625, 788, 787, 785, 784, 620, 777, 776, 775, 778, 780, 782, 781, 981, 783, 995, 994, 993, 992,
991, 969, 968, 972, 971, 970, 976, 451/7, 451/6, 1003, 428, 449, 450/1, 773, 772, 628, 805, 803, 802, 801,
800, 799/2, 797, 795, 836, 830, 837, 831, 825, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 807/2, 807/1, 451/3, 1042,
1041, 1035, 1034, 1017, 1013, 1012, 1011, 1009, 1008, 1006, 1005, 1007/2, 1007/1, 443, 442, 446/2, 447,
1067, 1066, 1072, 1071, 1070, 1069, 1073/2, 1073/1, 1064/1, 1065/2, 1065/1, 436, 433, 438, 437, 809, 853,
847/3, 847/2, 847/1, 846, 845, 844, 816/2, 1020, 818, 817, 813, 812, 816/1, 953, 952, 7057/2, 1031, 1054,
1053, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1060, 1062, 1061, 1103, 1151/2, 1151/1, 1150/2, 1150/1, 1149,
1152, 1153/2, 1153/1, 1164, 1165/1, 1166/1, 386, 860, 874, 873, 871/3, 871/1, 882, 868, 867, 852, 851, 862,
858, 857, 879/2, 913, 933, 921/3, 920, 875, 865, 864, 879/1, 912, 911, 910, 914, 915, 935, 937/2, 937/1,
1085, 1082, 1081, 1080, 1079, 1088/3, 1088/2, 1091, 1090, 942, 1105/1, 1136/2, 1100, 1099, 1098, 1107,
1101, 1139, 1137/2, 1137/1, 1138, 1134, 1133, 1143/2, 1143/1, 1142/4, 1142/3, 1142/2, 1142/1, 1141/2,
1141/1, 1145/2, 1145/1, 870, 888, 924, 923, 906, 2725/3, 2726/3, 1112, 1111, 1117, 2717/1, 1132/2, 2644/3,
2642, 2641/2, 2627/1, 2609/2, 2608, 2614, 2618, 2613, 2612/2, 2612/1, 2611, 2610, 1565, 1564, 9/5,
2768/2, 2768/1, 2728/1, 2727/4, 2727/3, 2733, 2732, 2731, 2722/1, 2723/1, 2721/1, 2723/3, 2722/2, 2721/5,
2721/4, 2709, 2713, 2715, 2703/9, 2703/8, 2703/7, 2703/6, 2703/5, 2707/4, 1127/2, 2646/2, 2646/1, 2652,
2651, 2638/2, 2604, 2606, 2602, 2600/1, 1747/2, 1755, 1774/2, 1774/1, 1773, 1772, 1766/2, 1766/1, 1543/4,
1543/2, 1529, 1528, 1527/2, 1527/1, 1785/1, 1784, 1783, 1782, 1781/2, 1781/1, 2712/1, 2711/1, 2710/1,
2708/1, 2706/1, 2704/4, 2705/4, 2705/3, 2705/2, 2703/2, 2699/2, 2694/1, 2661, 2662/4, 2662/3, 2640/3,
2643/2, 2626/3, 2624/3, 2624/2, 2630/2, 2631/3, 2630/1, 2629/3, 2639/1, 2639/2, 2631/2, 2622/2, 2599/4,
2582/3, 2582/2, 2582/1, 2581, 2585, 2592, 2591, 1710/2, 1741, 1748, 1749, 1758, 1757/2, 1769/4, 1769/3,
1769/2, 1769/1, 1768, 1776/2, 1776/1, 1770/2, 1770/1, 1798/2, 1798/1, 1797, 1788, 1786/2, 1778, 3158/2,
2753, 2693/1, 2691/1, 2689, 2683, 3242/2, 3245/1, 3244/4, 3245/2, 3244/2, 3244/1, 3271/2, 3272/2, 3270/2,
3280, 3281, 3282, 2572, 2579, 2578, 2576, 2575, 2574, 1664, 1676, 1675/3, 1675/1, 1680, 1705, 1697,
1696, 1711/1, 1732, 3052, 3127, 2793, 2792, 3131, 3156, 3163/2, 3162, 2749, 2748, 2680/2, 2680/1, 3160,
2673/2, 2673/1, 2682/4, 3255/2, 3254/2, 3255/3, 3253, 3252, 3251, 3275, 3274, 3299, 3300, 3301, 3298,
1686, 1685, 1684, 1690, 1727, 2997, 3043, 3042, 3048, 3061/2, 3061/1, 3058, 3057, 3056, 3050, 3049,
3541, 3120, 3119, 3118, 3117/2, 3117/1, 3116, 3115, 3114, 3112, 3111, 3110, 3153/1, 3168/2, 3168/1,
3167, 3166, 3164/2, 2671, 2670/2, 3227, 3230, 3309, 4295, 3064, 3104/2, 3104/1, 3102/2, 3102/1, 3101,
3086, 3106, 3105, 3100/2, 3099/3, 3103, 3138/2, 3138/1, 3137/2, 3137/1, 3136, 3147, 3148, 3092, 3094,
3091, 3090, 3089, 3083, 3140/2, 3149/2, 3149/1, 3141, 3098, 3080/2, 3078, 3077, 3142, 4314, 4313, 4317,
4325, 3544/2, 3071, 3070, 3072/1, 4310, 4320/2, 4311, 4445/2, 4445/1, 3578/4, 3576/7, 3576/8, 3576/6,
3576/5, 3576/4, 3574/3, 3574/2, 4350, 3898, 4527/7, 4527/8, 4527/5, 4527/11, 4527/6, 4527/4, 4509/10,
4509/9, 4509/8, 4509/7, 4509/6, 4509/5, 4528/6, 4528/5, 4390, 4080/4, 4080/3, 4080/2, 4080/1, 4079, 4078,
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3928, 3905/2, 3903, 3902, 3901, 4509/13, 4509/12, 4509/14, 4509/3, 4530, 4526/14, 4525/9, 4531/2,
4531/1, 4526/9, 4526/8, 4526/7, 4526/3, 4526/2, 4526/12, 4526/11, 4165, 4099, 4095/2, 4095/1, 4092, 4091,
4086/2, 4075, 4073, 4063, 4062, 4070, 4072, 4071/2, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 3999/2, 3999/1,
4050/1, 4050/2, 4049/2, 5429, 3988/2, 3988/1, 3989/2, 3989/1, 3990/2, 5439, 5407/3, 5412/4, 5412/3, 5459,
5452, 5451, 5450, 5449/1, 5448, 5446, 5518, 5517, 5521/2, 5514, 5524, 5523, 5522, 3912/2, 3912/1, 3930,
3913, 3909, 4523/2, 4523/1, 4510, 4525/13, 4535/1, 4536, 4535/2, 4525/4, 4537, 4538/4, 4538/1, 4557,
4577/3, 4565/2, 4566, 4551, 4552, 4567/4, 4567/3, 4567/1, 4550/2, 4577/14, 4577/13, 4577/12, 4786/4,
4791/7, 4791/6, 4791/5, 4791/4, 4103, 4790/6, 4790/5, 4790/4, 4790/3, 4790/2, 4790/1, 4792, 4791/11,
4058/2, 4057, 5462, 5497/2, 5497/1, 5456/2, 5498, 5496, 5503/2, 5502, 5501, 5584, 5531, 5511, 5509,
5508, 5550, 5536, 5535, 4521/2, 4518/2, 4521/5, 4517/2, 4522/4, 4522/3, 4559, 4695/4, 4695/3, 4695/1,
4741/5, 4741/1, 4826, 4784/2, 4784/1, 4823/2, 4824/2, 4740/4, 4740/3, 4740/2, 4740/1, 518, 532/1, 533,
530, 531, 528/6, 527, 528/2, 528/1, 522, 520, 519/2, 519/1, 562, 529, 416, 415/2, 415/1, 500/1, 499, 498,
501, 774, 622, 621, 616, 615, 614, 613, 612, 610, 608, 623, 779, 982, 987, 547, 543, 541, 456, 452, 455,
998, 997, 996, 979, 454, 467, 453, 459, 430, 429, 427, 450/2, 854, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 835, 834,
833, 832, 829, 828, 827, 826, 824, 951, 954, 955, 1058, 1047, 1046, 1033, 1032, 1024, 1023, 1022, 1021,
1019, 1018, 1016, 1015, 1014, 1001, 956, 811, 1076/1, 1076/2, 1154, 1157, 1156, 1155, 439/2, 439/1, 441,
440, 1077, 1075, 1074, 1039, 1063, 1038, 1064/3, 1064/2, 1065/3, 869/3, 871/2, 883, 872, 869/2, 869/1,
861, 859, 932, 931, 921/2, 921/1, 919, 917, 916, 930/1, 909, 908, 907, 905/1, 1086/2, 1086/1, 1087, 1110,
1109, 1092, 1094, 1093, 1108, 1119, 1118, 1120/4, 1120/1, 2720/4, 2719, 2718, 940, 941, 1125, 1132/1,
1131/2, 1131/1, 1130/2, 1130/1, 2644/2, 2645, 1206, 1205, 1207, 1204, 1203, 2734, 2730, 2767/2, 2767/1,
2766, 2764/1, 2762, 2761, 2760, 2759, 2758, 2707/3, 2708/3, 2722/3, 2721/2, 2720/1, 2712/2, 2710/2,
2708/2, 2706/2, 2720/6, 2720/5, 2714/1, 2705/1, 2704/1, 2703/1, 2703/4, 2697/3, 2696/1, 2695/1, 3237/1,
3236, 2647/2, 2647/1, 2648/2, 2660, 2659, 2654, 2635, 2626/1, 2629/2, 2625, 2623/2, 2623/1, 2629/1,
2622/1, 2599/1, 2631/1, 2622/3, 2599/3, 2599/2, 2622/4, 2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2600/3, 2600/2,
1742, 1747/1, 1751, 1750, 1754, 1756, 1753/2, 1753/1, 1752, 1808/1, 1786/1, 1785/2, 1780, 1779, 1777,
1775/2, 1775/1, 1771/2, 1771/1, 1763, 1767, 1544, 3053, 2752, 3159/2, 3159/1, 3158/1, 2692, 2688, 2687,
2686, 2685, 2684, 2682/2, 3241/3, 3241/2, 3235, 3246/1, 3245/3, 3249, 3250, 3268, 3271/1, 3285/2, 3286/3,
3273/2, 3285/1, 3278, 3277, 3286/4, 3286/2, 3286/1, 3284, 3283, 1675/4, 1675/2, 1674, 1689, 1688, 1687,
1683, 1682, 1681, 1679, 1678, 1677, 1695, 1721, 1720, 1728, 1719, 1714, 1713, 1712, 57, 4291, 3085,
3063, 3062, 3046, 3044, 3060/2, 3060/1, 3059, 3123, 3122/2, 3109, 3108, 3107, 3113, 3542, 3540, 3151,
3154, 3153/2, 3152, 3170, 3169/2, 3169/1, 3168/4, 3168/3, 3164/3, 3229, 3228, 3260, 3259, 4308/1, 4306,
4305, 4316, 4315/4, 4315/3, 4315/2, 4301, 4326, 4308/2, 4304, 3082/2, 3069, 3068, 3067, 3066, 3144,
3081/2, 3143, 4446, 4319, 4303, 3578/3, 4158/2, 4158/1, 3574/1, 4528/2, 3937/1, 3938, 3900, 3899, 4538/7,
4538/6, 4538/3, 4538/8, 4538/5, 4522/1, 4525/2, 4526/1, 4525/6, 4525/3, 4525/11, 4525/7, 4525/8, 4524,
4525/1, 4550/1, 4577/8, 4577/11, 4793/3, 4796, 4101, 4791/10, 4791/9, 4791/8, 4789, 4788, 4787/2, 4787/1,
4102, 4791/1, 4800, 4089, 4074, 4061, 4059, 4058/1, 5431, 5430, 5426, 5425/2, 5425/1, 5424, 4056, 5428,
5427, 3990/1, 5407/1, 5412/2, 5412/1, 5413/4, 5413/3, 5413/2, 5413/1, 5408, 5407/2, 5435, 5453, 5454/2,
5454/1, 5455, 5456/1, 5495, 5505/2, 5505/1, 5504, 5503/1, 5457, 5458, 5549, 5537, 5528, 5513, 5512,
5527, 5526, 5525, 3935, 3934, 3933, 4521/3, 4741/8, 4741/7, 4741/6, 4741/4, 4741/3, 4741/2, 4731/4,
4731/3, 4731/2, 4731/1, 334/2, 508, 507/2, 507/1, 503, 510, 334/4, 451/4, 999, 1010, 1004, 1002, 1000, 964,
963, 966/1, 965, 975, 974, 973, 977, 978, 989, 988, 471, 485, 808, 806, 804/2, 804/1, 799/1, 798, 796, 794,
793, 792, 791, 790, 789, 786, 815/2, 815/1, 814, 810, 966/2, 823, 822, 821, 849, 627, 626, 472, 990, 494/2,
487, 486, 1165/2, 1147/2, 1163/2, 1163/1, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 448/2, 448/1, 435, 434, 432, 431,
444, 445, 446/1, 451/1, 925, 2729/1, 929, 928, 927, 922, 926/3, 926/2, 926/1, 880, 887, 885, 877, 876, 866,
863, 884, 886, 881, 878, 905/2, 2707/1, 2698, 2707/2, 2717/2, 2703/3, 2716, 2720/7, 1136/1, 1113, 1116,
1120/3, 1120/2, 1121, 1123, 1135, 1124, 1127/1, 1128, 1129, 2720/3, 2723/2, 2724/3, 938/2, 2720/8,
2725/2, 2697/2, 2643/1, 2644/1, 2648/1, 2638/1, 2641/1, 2655, 2650, 2649, 2658, 2657, 2627/2, 2633, 2632,
2628/2, 2628/1, 2621, 2617, 2616/2, 2616/1, 2615, 2607, 1740, 1745, 1744, 1743, 1566, 1569, 1526, 1525,
1524, 11, 2998, 2679, 2676, 3047, 3055, 3054, 3051, 3133, 3132/2, 3132/1, 3130, 3129, 3128, 3126, 3125,
3124, 3122/1, 3121, 3100/3, 3100/1, 3135, 3134, 3165, 3164/1, 3155, 3163/1, 3161, 3233, 3234, 2664/2,
2664/1, 2663/1, 2690/1, 2672, 2665, 3256, 3232, 3231, 3255/1, 3254/1, 3338, 3257/2, 3257/1, 3267, 3266,
3265, 3258, 3288, 3297, 3295, 3294, 1673, 1672, 1661, 1660, 1731, 1718, 1717, 1716, 4318, 4307, 4309/2,
4309/1, 4312, 6, 3545, 3080/1, 3079, 3082/1, 3081/1, 3093, 3073, 3072/2, 4528/4, 4528/3, 4528/1, 4526/13,
4529, 4527/1, 4526/5, 4526/4, 4509/2, 4526/10, 4526/6, 4527/10, 4527/9, 4527/3, 4527/2, 4509/11, 4509/15,
4509/4, 4511, 4697, 4696/2, 4389, 4163, 4104, 4783/3, 4783/2, 4093, 4090, 4087, 4086/1, 4085, 4084,
4083, 4082, 4076, 4081, 4077, 4071/1, 5423, 5432/2, 5432/1, 4049/1, 5507, 5506, 5521/1, 3939, 3929,
3936/2, 3936/1, 3932, 3931, 3914, 3940, 3943/1, 5520/1, 5519, 5516, 5515, 4695/5, 4695/2, 4739, 4825,
4823/1, 4785/4, 4785/3, 4785/2, 4785/1, 558, 560, 561, 565, 568, 569, 574, 573, 566, 937/3, 949, 948, 947,
918, 950, 1049, 819, 850, 856/2, 856/1, 855, 847/4, 848, 820, 1140, 1104, 1105/2, 1106, 1088/1, 1089,
1096, 1095, 1097, 1102/2, 1102/1, 1165/3, 1144, 1166/2, 1167, 1146/2, 1146/1, 1147/1, 1148/2, 1148/1,
1078, 2636, 2640/1, 2640/2, 2638/3, 1170/2, 1169, 1168, 2637, 2634, 2620, 2619, 1212, 1211, 1208, 1201,
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1200, 1210, 1209, 1765, 1759, 1764, 1762, 1761, 1760, 1548/3, 1548/1, 1563, 1559/2, 4292, 4320/1,
4315/1, 3150/2, 3150/1, 3140/1, 3139, 3146/2, 3146/1, 3145/2, 3145/1, 3097, 3099/1, 3099/2, 3096, 3095,
3088, 3087, 3084, 3543, 3065, 3045, 3547, 7067, 3306, 3244/3, 3246/2, 3247, 3308, 3307, 3243, 3270/1,
3269, 3273/1, 3272/1, 3276, 3296, 3293, 3292, 3291, 3290, 3289, 3287, 4525/5, 4525/10, 4525/12, 4522/2,
4577/4, 4568/2, 4568/1, 4577/9, 4563/4, 4563/3, 4563/2, 4577/2, 4521/4, 4517/1, 4516/2, 4558, 4556, 4555,
4554, 4553, 4560, 4696/3, 4696/1, 4561, 4786/3, 4786/2, 4786/1, 4824/1, 4793/2, 4793/1, 4791/3, 4791/2,
4781, 4783/1, 4784/3, 4742/2, 5409, 4065, 4064, 4060, 4069, 4068, 4067, 4066, 4048/1, 5533, 5532, 5530,
5529, 3911, 5499, 5494, 5493, 5500, 5548, 5546, 5545, 5544, 5552, 3920, 3919, 3918, 3917, 3916, 3915,
3910, 3908, 3907, 3906, 3905/1, 3904, 1048, 938/1, 939, 943, 944, 934/1, 946, 2729/2, 2727/1, 2727/2,
930/2, 2726/1, 2725/1, 2724/1, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 7056, 451/5, 422, 421, 426, 425/2, 425/1,
424, 423, 451/2, 1050, 1051, 1055, 1059, 1057, 1056, 1045, 1044, 1043, 1040, 1037, 1036, 1052, 464, 460,
458, 420, 419, 418, 474, 482, 479, 497, 473, 494/1, 496, 532/2, 534, 552, 553, 540, 556, 555, 4344, 4346/3,
4346/2, 2745/2, 2744, 2751, 2750, 2747, 2682/3, 2682/1, 2681/2, 2681/1, 2678, 2677, 2675, 2674, 2670/3,
2670/1, 2667, 2666, 2668, 2669/2, 2669/1, 5460, 5437, 5438, 5461, 5436, 7079, 7098, 7/1, 9/1, 3240/2,
3240/1, 3242/1, 3241/1, 3239/2, 3239/1, 3238/2, 3238/1, 3237/2, 2662/5, 2714/2, 2695/2, 2694/2, 2662/2,
2663/2, 2700/1, 2699/1, 2697/1, 2746, 2745/1, 2743, 2742, 2741, 2740, 2765, 2764/2, 2763, 2757, 2756,
2755, 2754, 3157, 2580, 2624/1, 7057/1, 7068/1, 1739, 1746, 1737, 2566, 1698/2, 1698/1, 1694, 1693,
1692, 1691, 1715, 1699/2, 1699/1, 1708, 1707, 1706, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1711/2, 1710/1, 1709,
1659, 1643, 4799, 4798, 3573/4, 3573/3, 3574/4, 3548, 4048/2
Све наведене парцеле налазе се К.О. Трубаревац.

Површина Плана износи 595,65 ha.

1.2.2. ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
План обухвата део земљишта у грађевинском подручју али и велики део неизграђеног
земљишта укупне површине 595,9 ha. Изграђеност простора је различита на појединим
деловима. Изграђено земљиште заузима површину од око 534,7 ha, док остале површине
представљају земљиште ван грађевинског подручја и то пољопривредно 907,1, водно 51,1 и
шумско земљиште 91,2.
У оквиру грађевинског подручја заступљено је индивидуално становања односно становање
ниске густине. Око Бованског језера местимично су формирана викенд насеља у виду
енклава. Изграђени део простора има елементе класичног руралног насеља, формираног
дуж главног саобраћајног правца који се протеже кроз насеље Трубаревац. Рурално
становање је са класичним пољопривредним домаћинствима: у предњем делу дворишта, до
улице, се налазе стамбени објекти, док су помоћни објекти лоцирани у задњем делу
дворишта. Објекти услужних делатности (терцијалног сектора): продавнице и ресторани су
такође лоцирани уз главну саобраћајницу насеља проткане уз становање.
Објекти јавних намена, основна школа „Митрополит Михајло“, пошта, канцеларија месне
заједнице, Дом културе, као и инфраструктурни објекти-трафо станица се налазе уз главну
саобраћајницу насеља.
Гробље насеља Трубаревац се налази у северозападном делу планског подручја.
Неопходно је конзервирати постојеће гробље и дефинисати простор за формирање новог
ван друге зоне санитарне заштите акумулације Бован.
Изграђено подручје плана окружено је пољопривредним земљиштем: њивама, ливадама и
пашњацима.
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Табела бр.1: Упоредни биланс намена површина

НАМЕНА ПРОСТОРА

Постојећа Постојећа
површина површина
(hа)
(%)

Планирана
површина
(hа)

Планирана
површина
(%)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајне површине
Путеви
Путно зеленило

26,32
-

4,42

21.62
3.96

3.63
0,66

0,01
0,01
0,44
1,32
0,15
-

0,002
0,002
0,07
0,22
0,02
-

0,01
0,01
0,39
1,32
0,15
0,33

0,002
0,002
0,07
0,22
0,03
0,06

-

-

5,07

0,85

0,4
0,8

0,06
0,13

0,1
0,02
0,27
0,08
0,8

0,02
0,003
0,04
0,01
0,13

29,45

4,94

34,13

5,73

Јавне функције и службе
Пошта
Месна канцеларија
О.ш. "Митрополит Михајло"
Археолошко налазиште
Дом културе
Централни садржаји
Јавно зеленило
Уређено зеленило
Комуналне површине и
објекти
Објекти водопривреде
Трафостанице планиране
ППОВ
МРС
Гробље
Свега

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Ниске густине
Викенд становање
Спорт и рекреација

32,9
17,51

5,52
2,94

48,45
15,84

8,13
2,67

Ловачки дом
Спорт и рекреација
Туризам
Туристички садржаји
Верски објекти
Црква Светог Пантелеје
Црква у изградњи

0,24
-

0,04
-

0,24
16,38

0,04
2,75

-

-

3,14

0,53

0,4
0,06

0,06
0,01

0,4
0,06

0,06
0,01

Свега

51,11

8,58

84,51

14,19
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Укупно грађевинско
подручје

80,56

13,52

118,64

19,92

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Шумско земљиште
Пољопривредно земљиште
Водно земљиште
Потоци
Акумулација Бован
Неизграђено земљиште

147,39
121,6

24,74
20,41

134,77
78,19

22,62
13,13

3,9
235,8
6,4

0,65
39,59
1,07

5,73
258,32
-

0,96
43,37

Свега

515,9

86,48

477,01

80,08

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

595,65

100

595,65

100

План генералне регулације за насеље Трубаревац доноси се као дугорочни документ за
период до 2027. године, с првом фазом и приоритетима реализације планских решења до
2022.

1.2.3. ЦИЉЕВИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Општи развојни циљеви функционисања насеља:
- унапређење и развој постојећег система централних активности у односу на тренутни
степен развијености руралне структуре и могућности његовог даљег развоја у
планираном грађевинском подручју;
- дефинисање јавног интереса у сектору руралних централних активности и предлог
механизама контроле и управљања развојем система централних активности, како би се
умањили негативни ефекти логике тржишта на руралну средину, задовољиле потребе
становништва и туристичке понуде, и остварио и сачувао јавни инетерес.
У насељу Трубаревац у коме је заступљено је индивидуално становање уочен је
недостатак основних функција друштвене инфраструктуре: здравствене и социјалне
заштите, дечијих установа и спортско рекреативних садржаја као и туристички садржаји.
Поред наведених недостатака које је потребно испунити, за подизање квалитета живота
на планираном подручју потребно је обезбедити:
 Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и инфраструктурном
опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине,
 уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности
даљих интервенција у насељу,
 континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и
планираним наменама површина и у складу са постојећим и планираним системима
ширег подручја,
 интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог
раздвајања.
 уређење и начин коришћења површина које нису планиране за изградњу,
 уређење и начин коришћења површина које окружују Бованско језеро у циљу развоја
туризма,
 унапређење пољопривредне производње као и развој етно туризма.
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1.3. ХИЈЕРАРХИЈСКИ
УСКЛАЂЕНОСТ

ОДНОС

СА

ДРУГИМ

ПЛАНОВИМА

-

ПЛАНСКА

Извршена је прелиминарна процена планских и стратешких докумената од значаја за израду
Плана генералне регулације и стратешке процене. Као најзначајнији издвајају се:
1. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације "Бован" ("Службени
гласник РС" бр. 14/09)
2. Просторни план општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ бр.13/2012).
План вишег реда у оквиру којег се налази ПГР и чија решења и смернице су
усмеравајућа за овај план у смислу планског основа је:
–
Регионални просторни план Тимочке крајине („Сл. гласник РС“ бр. 51/11),
Остала документа значајна за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја:

Постојећа документација која је понуђена обрађивачу

Стратегија одрживог развоја опшрине Сокобања 2015-2025

Локални план управљања чврстим отпадом на територији општине Сокобања, 2012
ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
(„Службени гласник РС“ БР. 51/11)
ОСНОВНА УПОРИШТА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Развој просторно-функционалне организације подручја по заједницама насеља
оствариваће се децентрализацијом функције рада, појединих производних делатности,
јавних служби и активности из регионалних, субрегионалних и општинских центара у центре
заједнице села и већа насеља са општим или специфичним функцијама, ради
рационализације управљања и организације јавних служби, квалитетнијег задовољавања
потреба и ефикаснијег координирања активности локалних заједница, чиме се стварају
услови и за останак и повратак становништва.
Даљи развој регионалних центара засниваће се на обезбеђењу вишег квалитета
урбаних функција регионалног значаја, а посебно привредних, јавно-социјалних, развојно
управљачких, информационих, научно-истраживачких, културних и др. Са становишта
планског развоја мреже насеља посебно је важна ограничена и контролисана изградња
приградских насеља и насеобинских целина у коридорима јавних путева.
ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју Просторног плана
заснива се на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја, који подразумева
очување земљишта, воде, биљних и животињских ресурса, тј. развој који не угрожава
животну средину, технички је применљив, економски исплатив и друштвено прихватљив. Тај
концепт се остварује међусобним усклађивањем мера подршке усмерених на: повећање
конкурентности, подршком реструктурирању пољопривредног сектора; побољшање стања
животне средине и природних предела, подршком управљању пољопривредним и шумским
земљиштем; и диверсификацију руралне економије и унапређење квалитета живљења у
руралним областима.
ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ЛОВСТВА

Уређење и коришћење шума и шумског земљишта спроводиће се трајним коришћењем
шума на принципима одрживог развоја.
У хоризонту Просторног плана предвиђено је повећање шумовитости подручја Тимочке
крајине (Борског и Зајечарског округа) са око 41,7% на око 54,6%, односно за 12,9%.
Увећање степена шумовитости оствариће се пошумљавањем око 923 km² земљишта
најнижег производно-економског потенцијала (претежно 7. и 8. катастарске класе, посебно
''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.
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на теренима са већим нагибом), површина угрожених ерозијом и сливова постојећих и
планираних водоакумулација.
Развој ловства и управљање ловиштима спроводиће се: очувањем разноврсности
ловне фауне; гајењем, насељавањем и заштититом дивљачи у ловишту; усклађивањем
ловне и осталих делатности у ловишту; организацијом стручне службе за праћење и
усмеравање развоја популације основних и споредних врста дивљачи; израдом и
одржавањем ловно-узгојних и ловно-техничких објеката; санитарним одстрелом дивљачи, а
по поправци стања и организованом лову основних врста; организовањем ловног туризма и
едукацијом ловних стручњака и ловаца у циљу заштите и узгоја дивљачи и др.
ОЧУВАЊЕ И ТРАНСФОРМАЦИЈА РУРАЛНИХ НАСЕЉА И ПОДРУЧЈА

Кључно питање будућег равномерног развоја Региона јесте развој сеоских насеља,
неговање и промовисање вредности руралних подручја (природне хетерогености, културноисторијског идентитета и др.) уз јачање економске снаге сеоских домаћинстава. Све
концепције и планска решења која воде ка развоју села и руралних подручја, усмераваће се
на решавање питања популационог развоја, побољшавања услова живљења на селу и
промовисања мултифункционалне породичне пољопривреде.
ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА

Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и
местима:
(1) туристички комплекс Стара планина-север (КЊ1);
(2) туристички комплекс општински центар Књажевац са непосредном
околином (КЊ2) и
(3) туристички комплекс општински центар Сокобања-бањско место
Сокобања (са непосредном околином)-водоакумулација Бован (КЊ2).
ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
ВОДОПРИВРЕДА

6) Сокобања - реализација потпуне санитације насеља у сливу Моравице, ради очувања
акумулације Бован. То подразумева потпуну реконструкцију постојећег ППОВ Сокобање, као
и реализацију више групних канализационих система за сеоска насеља, која се завршавају
са ППОВ.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ
"БОВАН" ("Службени гласник РС" бр. 14/09)
ГРАНИЦЕ ЗОНА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

Зоне заштите и њихове границе одређене су према члану 45. Закона о водама, а у
складу са познатим хидрогеолошким и геоморфолошким својствима земљишта.
Границе
зоне
непосредне
заштите
планираних
акумулација
намењених
водоснабдевању дефинишу се у тексту Просторног плана, а подбрански део и графички.
За постојећу акумулацију "Бован", до сада нису успостављане зоне заштите ни de iure
ни de facto. Овим Просторним планом, за акумулацију "Бован" предвиђају се три зоне
заштите са утврђеним границама:
1) граница зоне непосредне заштите акумулације "Бован";
2) граница уже зоне заштите акумулације "Бован";
3) граница шире зоне заштите акумулације "Бован" истовремено је и граница
слива акумулације "Бован" и иде границом развођа.
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Првобитна улога акумулационог простора била је намењена смањењу поплавног
таласа, спречавању проноса и продукције наноса, наводњавању поља низводно од бране и
енергетици. Акумулација је накнадно проглашена извориштем другог ранга, намењеним за
''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.
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водоснабдевање Алексинца, насеља у општини Алексинац, Ражња и насеља у општини
Ражањ, Сокобање и насеља у општини Сокобања. Водни систем је димензионисан да
обезбеди потребне количине воде и за још седам насеља у општини Алексинац, четири у
општини Ражањ, два у општини Параћин и једно насеље у општини Крушевац. Осим
водоснабдевања, акумулација "Бован" се тренутно користи и за ублажавање поплавног
таласа, оплемењивање малих вода, задржавање наноса, наводњавање и енергетику.
Риболов се одвија неплански, без контроле и организације стручних служби. Оцена стања
акумулације је: латентна угроженост квалитета вода за пиће неконтролисаним упуштањем
отпадних вода, и угрожавање других особина вода и корисне запремине језера знатном
количином депонованог наноса, који се сукцесивно увећава.
ПОЛОЖАЈ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Регионални значај планског подручја, у оквиру централне Србије и Зајечарског округа,
ојачаће у планском периоду по основу потпуније валоризације и експлоатације привредних
потенцијала, посебно туристичких, што укључује и систем акумулације "Бован"
(водоснабдевање).
ТУРИЗАМ

Туристичка дестинација је и акумулација "Бован" (викенд туризам и спортскорекреативне активности викендаша и усмерених излетника). Сеоска насеља немају потпуни
етнографски идентитет, али имају специфичности значајне за развој сеоског туризма. За
викенд туризам плански су формирана викенд насеља уз Сокобању, а спонтано поред и у
околини акумулације "Бован". Атрактивно за боравак, насеље на обали језера представља
опасност за санитарну исправност воде у језеру.
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
(„Службени лист општине Сокобања“ бр. 13/2012)
ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И
ЦЕНТАРА

Центри заједнице села су центри другог нивоа (тј. други хијерархијски ниво насеља). То
су насеља Јошаница, Читлук, Трубаревац и Мужинац. Опремљена су комуналном
инфраструктуром и мрежом објеката јавних служби и снабдевања, улози и значају у
заједници села чији су центар и према својој демографској величини.
ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И
РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА

Сви видови туризма засновани су на еко- потенцијалу (ободне планине, шумско
окружење, акумулације, села, бање) општине проглашене за еколошку и погодне, осим за
лечилишне, и за образовне, научно-истраживачке, рекреативнe функције.
Планом се обезбеђују просторни услови за развој следећих видова туризма:
Рурални туризам - у селима Николинац, Блендија Врмџа, Мужинац и Раденковац (у
којима су констатоване погодности), као допунска активност сеоског становништва. Овај вид
туризма тек треба озбиљно успоставити. Погодности пружају и спортско рекреациони
центри, предвиђени у Јошаници и Трубаревцу (поред постојећег центра у Сокобањи).
Посебан бољитак представља предвиђена трансформација сеоског у етно-туризам
(унапређењем постојећих и развојем нових облика туризма) у селима Врмџа и Трубаревац.
ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА
РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА
САОБРАЋАЈ

Планско подручје је у зони утицаја инфраструктурног коридора 10 и европских путева
Е-761 и Е-763. Резервацијом простора за потенцијалне коридоре аутопутева Е-763 и Е-761
''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.
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на правцу Ђердап II - Зајечар - Ниш и на правцу Зајечар - Параћин обезбедиће се везе са
општином Сокобања преко простора општине Алексинац.
Планска решења побољшавају приступачност свих насеља планског подручја а
првенствено постојећих и потенцијалних туристичких дестинација.
За задовољење сагледаних потреба развоја путне мреже, предлаже се изградња и
модернизација државног пута II реда бр. 121а од Појата до пута бр. 121, а предвиђа се:
реконструкција и измештање дела државног пута II реда бр. 121 на деоници између
села Бован и Трубаревац, на дистанцу која обезбеђује заштиту језера од негативних утицаја
саобраћаја од границе Плана на стационажи км46+640 до чвора 0497 на стационажи
52+824. Деоница државног пута II реда бр. 121 која се напушта, мења намену у сервисну;
Мрежа општинских путева је од великог значаја с обзиром да се преко ових путева
насеља повезују међусобно и са државним путевима. Ови путеви су у директој вези са
мрежом насеља и размештајем туристичких центара.
На планском подручју које је атрактивна туристичка дестинација планира се изградња и
обележавање пешачких стаза око језера и на падинама Озрена и Ртња ради развоја
излетничког туризма.
ВОДОПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Концепција дугорочног развоја водопривредне инфраструктуре односи
остварење базних поставки за коришћење вода, заштиту вода и заштиту од вода.

се

на

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Према плановима за развој система водоснабдевања на територији Републике,
подручје општине Сокобања због квалитета и квантитета водног ресурса сагледано је као
значајно за водоснабдевање ширег подручја и укључено у Моравички подсистем Доњејужноморавског регионалног система, који се ослања на локална изворишта и акумулацију
''Бован'' на реци Моравици. Потребно је обезбеђење простора за изградњу будућих
акумулација и простора за изградњу водозахватних грађевина са пратећим објектима код
акумулација намењених водоснабдевању и изградњу других објеката зависно од намене
акумулационих простора.
Планска решења
Дефинисање и успостављање зона санитарне заштите око постојеће акумулације
''Бован'' као и око постојећих изворишта водоснабдевања;
Реконструкција постојеће мреже и објеката за водоснабдевање;
Доградња разводне водоводне мреже у свим насељима;
Изградња прекидних комора;
Изградња пумпних станица;
Изградња недостајућег резервоарског простора у осталим насељима.
Код насеља, код којих би примена примарног пречишћавања била недовољна,
предвидети реализацију ППОВ са високим степеном биолошког пречишћавања и упуштање
у локалне реципијенте (Трубаревац).
Употребљене воде сакупљаће се јединственим системима за следеће групе насеља:
Поружница и Ресник са око 1.250 становника; Рујевица, Врбовац и Трубаревац са око 1.500
становника; Јошаница, Врмџа и Жучковац са око 2.100 становника; Мужинац и Шарбановац
са око 1.000 становника; Трговиште и Бели поток са око 600 становника; Николинац и
Блендија се прикључују на Сокобањски ППОВ са око 9.200 становника; Сесалац,
Милушинац, Читлук, Врело, Дуго поље и Богдинац са око 2.500 становника.
Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би
се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних
септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода.
Планска решења
- Изградња секундарне канализационе мреже за употребљене воде у свим насељима;
- Изградња главних колектора од насеља до за то насеље предвиђено групно ППОВ;
- Изградња групних постројења за пречишћавање отпадних вода;
- Изградња секундарне канализационе мреже за атмосферске воде у свим насељима;
- Дуж регионалних путева предвиђа се изградња инфраструктуре и уређаја за
''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.
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прикупљање, одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода, као
и пријем отпадних материја у случају акцидената приликом редовног саобраћаја;
- Обавезна заштита квалитета вода увођењем система мерења и осматрања за
благовремено откривање појаве загађења.
ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА

На подручјима где је преовладајући систем породичног система градње ниже и средње
спратности није рационално увођење централног топловодног система развода енергената,
те из тих разлога се ни за једно насеље на територији општине не планира изградња
централизованог система топлификације.
Подручје општине Сокобања ће се снабдевати гасом са постојећег магистралног
гасовода МГ - 09 "Појате - Ниш". За снабдевање подручја општине Сокобања природним
гасом изградиће се гасовод од Алексинца (ГМРС „Алексинац“) до Сокобање. Планира се
изградња главне мерно- регулационе станице ГМРС "Сокобања", са које ће се гасом
снабдевати Сокобања. За снабдевање осталих насеља у захвату Плана планирају се још 2
мернорегулационе станице. Из ових мернорегулационих станица би се снабдевали гасом
потрошачи који гравитирају ка овим мернорегулационим станицама преко дистрибутивних
гасоводних мрежа ниског притиска.
Подручја општине која су покривена са ове три мернорегулационе станице:
1.
МРС ,,Ресник“ покрива подручје насеља Ресник, Поружница, Трубаревац, Врбовац,
Жучковац, Рујевица, Јошаница, Врмџа, Трговиште, Мужинац и Шарбановац.
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

"Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП" из 1987. године,
који су за потребе ЈП ЗЕПС израдили "Енергопројект-Хидроинжињеринг" и Институт
"Јарослав Черни", на територији општине Сокобања предвиђена је могућност изградње 14
(четрнаест) малих хидроелектрана.
Локације малих хидроелектрана

Табела 5.
Инстал

Назив мини
хидроелектране

Р.бр

исана

Водоток

снага

Г одишња
производња

Напомена

(kWh)
(kW)
"Трубаревац"

16.

Мратиња

91

769.250

Планирана
акумулација

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

У наредном периоду се планира даља дигитализација, односно изградња нових
комутација и припадајућих приступних мрежа, са напред наведеним карактеристикама, у
свим насељима на територији општине. Повезивање свих истурених комутационих степена мултисервисних приступних чворова извршити оптичким кабловима, што ће омогућити
телефонским претплатницима приступ свим сервисима који буду примењивани у
телекомуникацијама.
Табела 6.
Р.бр.

3.

Назив приступног степена Постојећи/

MSAN "Трубаревац"

Indoor/

планирани

Outdoor

Постојећи-

Indoor

POTs

ADSL

Капацитет нове прип.
приступне мреже

592

256

800

реконстр.
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ГРОБЉА

Већина гробаља у Општини има довољну површину до краја планског периода, треба
их само санитарно адекватно опремити. Проширење је потребно за гробља у селима
Блендија, Дуго Поље, Жучковац, Језеро, Левовик, Милушинац, Трубаревац и Шарбановац.

Национална стратегија одрживог развоја
Национална стратегија одрживог развоја дефинише одржив развој као циљно-оријентисан,
дугорочан (континуиран), свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте
живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима.
Циљ Националне стратегије одрживог развоја је да доведе до равнотеже три кључна
фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог економског раста и привредног и
технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже, заштите
животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, спајајући их у једну
целину подржану одговарајућим институционалним оквиром.
Национални програм заштите животне средине
Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви политике заштите животне средине, као
и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји појединих
сектора на животну средину. Предложене реформе обухватају реформе регулаторних
инструмената, економских инструмената, система мониторинга и информационог система,
система финансирања у области заштите животне средине, институционална питања и
захтеве везане за инфраструктуру у области заштите животне средине.
Дефинисани циљеви значајни за Стратешку процену су :
У области квалитета вода:
 отклоњено преклапање надлежности у областима управљања водама и заштите вода
и побољшана међу-институционална координација у области вода
 дефинисане зоне заштите свих налазишта подземних вода као и акумулација које се
користе за водоснабдевање;
 израдити регистар извора загађивања вода у Агенцији за заштиту животне средине
 побољшати квалитет воде у водотоковима смањењем испуштања непречишћених
индустријских и комуналних отпадних вода;
 обезбедити пречишћавање комуналних отпадних вода у насељима у којима постоји
организовано снабдевање водом а које значајно утичу на непосредни реципијент и на
квалитет вода у осетљивим зонама;
 повећање степена обухваћености јавним канализационим системима на 65%
становника;
У области управљања отпадом:






изградња регионалних центара за управљање отпадом у сваком региону према
техничким и оперативним захтевима из Директиве о депонијама 99/31/ЕЗ и
одговарајућом домаћом законском регулативом;
увођење одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава и
индустрије;
санирати постојећа сметлишта и извршити ремедијацију истих, који представљају
највећи ризик по животну средину;
јачање професионалних и институционалних капацитета за управљање опасним
отпадом;
увести рециклажу појединих врста индустријског отпада (јонска смола, минерална
вуна, пепео итд);
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У области заштите земљишта:



успостављен програм системског праћења квалитета земљишта и формирана база
података о стању земљишта урбаних средина;
смањење угроженог земљишта ерозијом за 40% извођењем антиерозионих радова и
увођењем ефективних мера за контролу ерозије;

У области заштите буке


унапређен мониторинг буке у животној средини

У области природе, биодиверзитета и шума:



очување, унапређење и проширење постојећих шума;
успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме;

У области индустрије:






смањењена емисија у ваздух SО2, NО2, VOC, PAH, суспендованих честица и других
загађујућих материја у постојећим IPPC индустријским постројењима која не
задовољавају ЕУ стандарде у складу са Програмом мера прилагођавања рада
постојећег постројења или активности прописаним условима;
повећан степен пречишћавања индустријских отпадних вода;
увођење чистије производње и система управљања заштитом животне средине
(ЕМАС) у бројна индустријска постројења;
повећање енергетске ефикасности и уштеда сировина у индустрији.

У области енергетике:





рекултивација постојећих депонија пепела;
повећана енергетска ефикасност у свим секторима производње и потрошње енергије;
Ефикасна примена прописа којима се уређује управљање отпадом;
прикључивање индивидуалних домаћинстава на систем даљинског грејања или
грејања на гас;
подизање нивоа свести и образовања у погледу повећања енергетске ефикасности и
коришћења обнвољивих извора енергије;

У области пољопривреде и шумарства:


увођење система контролисане употребе ђубрива и средстава за заштиту биља на
пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину;

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. год.
Стратегија управљања отпадом представља основни документ који обезбеђује услове за
рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Стратегија
разматра потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, спровођењем
прописа на свим нивоима, едукацијом и развијањем јавне свести.
За Стратешку процену најзначајнији циљ ове стратегије је управљање отпадом у
краткорочном и дугорочном периоду, којим се постиже заштита и унапређење квалитета
животне средине и здравља. Установљена хијерархија управљања отпадом обухвата
смањење количине отпада на извору, поновно коришћење за исту или другу намену,
рециклажу, компостирање или добијање енергије, док је последња опција одлагање на
депонију. Стратегијом је дефинисано формирање регионалних депонија, трансфер станица,
мрежа центара за рециклажу, компостирање и инсинератора на подручју Републике Србије.
''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.
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Стратегија развоја енергетике Републике Србије (2015 год.)
Од циљева значајних за Стратешку процену издвајају се: унапређивање заштите животне
средине на локалном нивоу; Свеобухватан и координиран приступ рационализацији
потрошње енергије и укупном повећању енергетске ефикасности; Интензивно коришћење
обновљивих извора енергије, при чему промовисање обновљивих извора енергије треба
укључити и у енергетске планове градова и локалних заједница као део локалних
енергетских стратегија; Даље усаглашавање постојећих прописа са прописима и
стандардима ЕУ, уз међусобно усаглашавање и развој националних прописа тако да се:
обезбеди хармонизација техничке и друге регулативе и прописа као подршка сигурном и
безбедном техничком управљању енергетском инфраструктуром, обезбеди трајна заштита
простора над лежиштима енергетских сировина, хидроакумулационих басена и енергетских
коридора од даље изградње, обавежу инвеститори да при изградњи енергетских и других
објеката, у оквиру инвестиционих програма увек користе најбоље расположиве технологије,
тако да је обезбеђено оптимално коришћење расположиве енергије, енергетска ефикасност
и заштита животне средин

1.4. ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
1.4.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ГЕОСАОБРАЋАЈНИ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И НАСЕЉА ТРУБАРЕВАЦ

ПОЛОЖАЈ

И

Сокобања припада регији источне Србије као саставни део Карпатско-Балканског
планинског масива. Са укупном површином од 525 km квадратних, општина Сокобања се
граничи са општинама Алексинац и Ражањ са западне стране, Бољевца са северне,
Књажевца са источне и Сврљига са јужне стране. Знатан део подручја општине смештен је у
тзв. Сокобањској котлини у северном подножју планине Озрен на обалама реке Моравице.
Сокобања заузима простор на коме се непосредно надовезују веома атрактивни и
интересантни планински масиви Озрена и Лесковика. Налази се на 400 m надморске висине
што је сврстава у ред средње високих бања Србије. Овај простор и атрактивна туристичка
дестинација као и бањско лечилиште одвојен је долинама три река: Јужне Мораве на западу
и југозападу, Црног Тимока на северу, односно Белог на истоку и југоистоку. Заузима
простор између 43-44 степена северне географске ширине и 21-22 источне географске
дужине.
Као град, бања и административни центар општине Сокобања је смештена између неколико
интересантних локација са изузетним природним ресурсима у смислу туристичких
дестинација и бањских лечилишта.
Саобаћајна повезаност са осталим местима је релативно повољна. Наиме, са аутопутем
Београд-Ниш (Е-75) на коридору 10, Сокобања је повезана регионалним путем R-121
Књажевац-Сокобања-Алексинац, односно регионалним путем R-120 Бољевац-СокобањаАлексинац на удаљености од 30 km. Преко железничке станице Житковац на удаљености од
35 km Сокобања је повезана са железничким саобраћајем правац Београд-Ниш. Такође
центар свога округа, тј. региона, Зајечар је на удаљености од 70 km.
Подручје плана се налази у западном делу општине Сокобања. Насеље Трубаревац се са
западне стране ослања на насеље Мозгово, са северне стране се ослања на насеље
Врбовец, а са источне на насеље Жучковац. Јужном страном подручја плана простире се
акумулација Бован. Акумулација "Бован" као једина изграђена на овом подручју, омогућила
је снабдевање становништва водом у оквиру регионалног Доње-јужноморавског система и
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Моравичког подсистема. Моравички подсистем снабдева водом становништво Алексинца,
Сокобање и Ражња.
Рељеф
Рељеф територије општине Сокобања се може поделити на три различите предеоне
целине:
- долински појас, обухвата алувијалну раван реке Моравице и њених притока са просечном
ширином од око 1 km и средњом надморском висином од 347 m;
- побрђе, чини прелазни појас од долинског ка планинском ободу котлине, са висинским
распоном од 420 m у западном до 600 м у источном делу, у оквиру кога су смештене
најизраженије туристичке вредности овог простора;
- планински појас, се наставља на претходни и простире до 1565 m надморске висине на
северу (Ртањ-Шиљак) и 1174 m на југу (Лесковик), са високо израженим климатским,
биогеографским, еколошким, амбијенталним, пејзажно-естетским и другим туристичким
вредностима.
Сокобањска котлина представља типичну тектонску потолину спуштањем терена дуж више
раседа упоредничког и меридијанског правца међу којима су посебно значајна два:
- први, који води северном страном Озрена и Девице у оквиру кога су се појавиле
термоминералне воде Сокобање;
- други расед, се протеже северним ободом котлине поред села Шарбановац, Мужинац,
Врмџа и Јошаница – близу које се укршта са западним меридијанским раседом где се
јављају јошаничке термоминералне воде.
У морфолошком смислу, котлина чини изоловану и заокружену просторну целину која је са
свих страна уоквирена средње високим планинама: Ртањ на северу (1565 m), Буковик (894
m) и Рожањ (897 m) на западу, Лесковик (1174 m), Озрен (1074 m) и Девица (1187 m) на југу
и југоистоку, Слемен (1099 m) и Крстатац (1068 m) на истоку.
Климатске карактеристике општине
Клима општине Сокобања је континенталног карактера што је допринос утицаја струјања
ваздушних маса из праваца запада, истока и југа. Стање климатских услова је под
израженим дејством ободног планинског рељефа и богате шумске вегетације на околним
планинама, што условљава зоналне висинске вредности и одговарајуће микроклиматске
модификације.
Најнижи делови територије општине одликују се умеренијим климатским карактеристикама
које одговарају средњевисинској клими са одсуством јаких ветрова, добром осунчаности,
присуству шумских аеросоли и ароматичних супстанци у ваздуху. По ободима дела
територије преовладава висинска клима са сниженим притиском, ниском загађеношћу
ваздуха, смањеним садржајем водене паре, сниженим одавањем топлоте са људског тела,
чистом атмосфером интензивнијих инфрацрвених и ултраљубичастих зрачења.
Шире подручје слива акумулације Бован има обележје умерено континенталне климе, са
наглашеном тенденцијом преласка ка планинском типу са порастом надморске висине, на
коју поред спољних фактора утичу и локални унутрашњи фактори од којих су најзначајнији
правци пружања речних долина, котлина и високих планинских масива Буковика, Ртња,
Слемена, Девице и Озрена.
Процене су да средња вредност температуре ваздуха износи 10,5 степена целзијуса,
средња годишња влажност ваздуха 75%, просечна годишња облачност 5,4 десетина, ведри
дани учествују са 21% док дани са релативно малом облачношћу имају годишње учешће од
68%, атмосферски притисак нема јаке и нагле промене и крећу се у границама 736 mb;
Апсолутни максимум температуре ваздуха износи 40,20С,и регистрован је у јулу, док се
апсолутни минимум температуре ваздуха јавља у јануару и износи -18,40С.
доминирају благи западни јужни и југозападни ветрови, док су јаки ветрови реткост, трају
кратко и најчешће дувају са истока (кошава) тако да прочишћавају ваздух у котлини и самом
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бањском насељу; присутне су минималне количине прашине у ваздуху које се крећу у
границама допуштене концентрације.
Хидрографске карактеристике
На територији планског обухвата доминира Бованско језеро, мањим делом реке Моравица и
неколико повремених токова.
Река Моравица се улива у Јужну Мораву (Дунав / Црноморски слив). Извире у селу Врело,
источно од Сокобање (око 10км узводно од пројектне области).Укупна дужина реке је 60,4км.
Укупна површина речног слива је 625км2. Река има неколико планинских притока и није
пловна. Брзина протока значајно варира у различитим годишњим добима. Просечни
годишњи проток на хидролошкој станици Зућковац (5 км низводно од Сокобање) је 2,69 м3/с.
Бованско језеро је акумулација формирана на Моравици изградњом земљане бране 1978.
Пуњење акумулације је завршено 1984. Максимална дужина акумулације је 7,5 km на висини
од 261,55 м.н.в. а површина је (на истој висини) 4,15 km2. Просечна ширина акумулације је
550m. Укупна запремина акумулације је 58,75 милиона м3, а максимална дубина је 33 m.
Бруто запремина акумулације на коти максималног успора од 261,5 мнв износи 58,75 х 10
m3, дужина језера 7-8km, највећа ширина му је 500 m, а дубина 50 m Акумулација је
саграђена ради заштите од ерозије и поплава, производње енергије и наводњавања.
Касније је постала извор регионалног система водоснабдевања. Услед својих различитих
функција, језеро данас представља вишенаменско водно тело.
Сеизмолошке карактеристике
Сокобањска котлина, на основу досадашњих истраживања сеизмичности, сврстава у VII0
МCS скале, док њени ободни планински делови представљају релативно стабилније терене
са максималним интезитетом могућих потреса од VI0 Меркалијеве скале.
Подручје плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони 7о MCS до 8о MCS скале.

Природна добра
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у
простору евидентираног природног добра.

1.4.2. СТАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Према Условима Завода за заштиту споменика културе Ниш (бр.690/2 од
09.06.2017.) на простору обухваћеним Планом генералне регулације за насеље
Трубаревац, нема утврђених културних добара нити добара која уживају претходну
заштиту.
Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и
евидентираних културних добара
- Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове
и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз
не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување,
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом
изградње инвестиционог објекта – до предаје добра на чување овлашћеној установи
заштите.
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У Просторном плану подручја посебне намене слива акумулације „Бован“ евидентирано је
постојање археолошког налазишта на подручју насеља Трубаревац, за које није покренут
поступак заштите.

1.4.3. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Становање
Према Попису становништва, домаћинстава и станова из 2002.године на територији насеља
Трубаревац живело је 617 становника, док је према попису из 2011.године на територији
истог насеља живело 511 становника. Из овога можемо закључити да је број становника у
опадању.
Саобраћајна мрежа
У оквиру планског подручја, налази се деоница државог пута II-А реда, број 217 (Вукања Алексинац - Соко Бања - Књажевац). Државни пут II-А реда бр. 217 се налази у јужном делу
планског подручја, у дужини од око 5867 метара (од стационаже Км 45+407.00 до
стационаже Км 51+274.00, у референтном систему државног пута бр. 217). Саобраћајно
повезује планско подручје са Алексинцем (југозападно) и Сокобањом (источно). На
стационажи Км 50+729.00 налази се саобраћајни прикључак, који повезује деоницу бившег
општинског пута бр.1 са државним путем бр.217. Предметна деоница у дужини од 813
метара (мерено од прикључка на државни пут бр. 217) се налази у зони максималног успора
Бованског језера и више нема ранг општинског пута (у складу са Просторним планом
општине Сокобања, Сл. лист Сокобање бр. 13/2012), већ се сврстава у приступне путеве
локалног нивоа (према функционалној класификацији).
Водоснабдевање
На посматраном подручју постоји изграђена водоводна мрежа о којој се стара месна
заједница Трубаревац, а која није у надлежности ЈКП „Напредак“ из Сокобање.
Постојећи водовод у насељу Трубаревац је изграђен пре неколико деценија. Изворишта са
којих се врши снабдевање водом су распоређена изван самог насеља, а чине их групе
каптираних извора од којих се вода одводи ка резервоарима. Од резервоара се вода
гравитационим путем кроз дистрибутивну мрежу прослеђује корисницима. Вода се
дистрибуира у сировом стању, без третмана. Средства наплаћена за испоручену воду месна
заједница користи за одржавање овог водовода.
Укупна запремина резервоарског простора намењеног водоснабдевању насеља Трубаревац
у овом тренутку износи 170 m3.
Фекална канализација
Унутар обухвата плана не постоји изграђена канализациона мрежа. Постојећи објекти имају
изграђене септичке јаме које, углавном, нису водонепропусне.
На предметном подручју нема атмосферске канализације.
Електроенергетска инфраструктура
Преко планског подручја једним својим делом прелази високонапонски објекат – ДВ 110kV
бр. 1201 ТС Алексинац – ТС Сокобања који је у власништву "Електромрежа Србије".
Далековод тренутно ради под напоном 35kV, изграђен је на челично – решеткастим
стубовима и служи за напајање општине Сокобања. Према Плану развоја преносног система
за период од 2017. године до 2026. године и Плану инвестиција планирана је изградња нове
ТС 110/35/10kV Сокобања која ће бити повезана на постојећи ДВ 110kV бр. 1201 Алексинац
– Сокобања и који ће бити преведен за рад под напоном 110kV.
Снабдевање ел. енергијом већег дела насеља Трубаревац је реализовано из ТС 35/10kV
“Сокобања”, инсталисане снаге 2х8МVA, преко ДВ 10кV “Западни”, извод бр. 11 (планирано
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је измештање напајања далековода на новопланирану ТС 110/35/10kV “Сокобања”). Један
мањи део (западни) планског подручја је напојен преко ДВ 10kV из правца села Бовна, који
припада електродистрибуцији Алексинац.
Средњенапонски објекти напонског нивоа 10kV биће заступљени и у наредном периоду.
Планско подручје је већим делом предвиђено за породично и викенд становање, а напајање
ел.енергијом се врши из следећих ТС 10/0.4kV:
-

„Трубаревац 1” - тип “зидана”
„Трубаревац 2” - тип “СТС”, на ч.р. стубу
„Трубаревац 3” - тип “СТС”, на ч.р. стубу
„Трубаревац 7” - тип “СБТС”
„Трубаревац 8” - тип “СТС”, на ч.р. стубу

Телекомуникациона инфраструктура
У подручју границе плана постоји изграђена ТК инфраструктура:
- Дигитална телефонска централа типа IPMSAN „Труберевац“ ( капацитета око 500
инсталираних телефонских прикључака од чега је активно 350), повезана оптичким каблом.
Гасна инфраструктура
На планском подручју обухваћеним планом Генералне регулације насеља Трубаревац нема
изграђених гасовода и гасоводних објеката, али израдом планске документације, утврдиће
се правила уређења и правила градње.

1.4.4. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Полазећи од стања квалитета животне средине наше земље, у ПП Републике Србије
извршена је просторна диференцијација животне средине и дефинисане су четири
категорије. Према овој категоризацији подручје општине Сокобања, а самим тим и подручје
Плана спада у Подручја квалитетне животне средине (воћњаци, виногради, пашњаци,
ливаде, шуме), са преовлађујућим позитивним утицајем на човека, живи свет и квалитет
живота.
Током израде Плана разматрани су постојећи и потенцијални проблеми и ограничења
животне средине, те су дефинисана одговарајућа планска решења која ће се позитивно
одразити на свеукупни развој ширег окружења. У смислу одрживог развоја простора
неопходно је усвојити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и организовања
простора, са циљем очувања природних вредности и унапређења животне средине.
Анализа постојећег стања природне средине и оцена основних чиниоца животне средине
представља један од кључних корака, који су генерално потребни да би се постигли циљеви
сваке стратешке процене утицаја на животну средину. Основне карактеристике постојећег
стања дефинисане су на основу: постојећих планских докумената, информација добијених
од стручних служби, доступне стручне и научне литературе, као и директним увидом у стање
на терену.
Да би се процена утицаја на животну средину правилно извршила, од велике важности је да
се узму у обзир посебно природне компоненте подручја.
На планском подручју не постоји ни једна од 36 аутоматских станица за праћење квалитета
ваздуха које су део Државне мреже за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике
Србије, а у надлежности Агенције за заштиту животне средине.
Највећи загађивачи ваздуха на подручју насеља Трубаревац су сагоревање огрева у
домаћинствима и друмски саобраћај. Саобраћај представља један од значајних извора
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емисије штетних материја: угљенмоноксида, микрочестица посебно из дизел мотора,
азотних и сумпорних оксида олова, угљоводоника итд. Према неким анализама аутомобили
у Србији су просечно стари 12 година. Мотори таквих возила емитују гасове који су по
количини и саставу штетних састојака изван свих постојећих медицинских прописа и
техничких стандарда. Због непотпуног сагоревања горива у истрошеним моторима долази
до повећане емисије чврстих честица. Загађењу ваздуха доприноси и лош квалитет горива.
Моторна возила на пољопривредним газдинствима предсављају додатни извор загађивања
ваздуха.
Предметно подручје нема спроведену гасификациону ни топлификациону инфраструктуру,
самим тим ложишта у домаћинствима су још један извор загађивања ваздуха. Индивидуална
ложишта стамбених објеката представљају тачкасте изворе загађења са сезонским
карактером емисије. Сагоревањем чврстих горива у ложиштима долази до емисије
сумпордиоксида (SO2), прашкастих материја (PM2.5, PM10) и чађи,у зимском делу године.
Једини начин одвођења отпадних вода из домаћинстава и објеката је сакупљање у
септичким јамама. Септичке јаме предтављају привремено решење. Становници у оквиру
својих дворишта имају изграђене углавном пропусне септичке јаме, иако закон налаже
изградњу непропусних јама.
У мањој мери, деградацији земљишта доприноси саобраћајна фреквенција дуж путева
(услед таложења честица олова који се продукују путем издувних гасова моторних возила и
заслањивања земљишта, као последица посипања соли натријум-хлорида ради одржавања
путева током зимске сезоне).
Прецизни подаци о укупној количини употребљеног вештачког ђубрива у пољопривредној
производњи на подручју Плана генералне регулације нису доступни, те је самим тим
непознат у потпуности негативан ефекат истог, на квалитет подземних вода, земљишта и
ваздуха.
Када је квалитет воде за пиће у питању, у општини Сокобања за то се брине ЈКП "Напредак".
Квалитет воде на целокупном водоводном систему у потпуности одговара критеријумима
правилника о хигијени и исправности воде за пиће.
Становништво насеља Трубаревац узима воду са изворишта која су распоређена изван
самог насеља, а чине их групе каптираних извора од којих се вода одводи ка резервоарима.
Од резервоара се вода гравитационим путем кроз дистрибутивну мрежу прослеђује
корисницима. Вода се дистрибуира у сировом стању, без третмана.
Агенција за заштиту животне средедине врши монторинг површинских вода према
захтевима WFD. У систем мониторинга укључена је и акумулација Бован.
На територији општине Сокобања сакупљање, превоз и депоновање отпада врши ЈКП
„Напредак“, и обавља се у градском подручју и на територији још две месне заједнице
(Блендија и Жучковац). Смеће и други природни и вештачки отпаци из стамбених, пословних
и других објеката, до одвожења, сакупљају се у одређене посуде за смеће – канте и
контејнере. У сеоским подручјима свако домаћинство самостално истоварује смеће.
Јединица за изношење смећа у оквиру ЈКП Напредак, обавља послове изношења кућног
смећа по детаљном програму који обухвата сваку улицу у насељу и то једном недељно. Од
2010.године организована је сепарација отпада – пластичне – пет амбалаже и лименки
постављањем 50 жичаних контејнера на различитим локацијама у насељу Сокобања.
Хидрауличком пресом се балира тај отпадни материјал и шаље на рециклажу.
Насеље Трубаревац тренутно није укључено у систем прикупљања отпада.
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Тренутно се одлагање комуналног отпада врши на локацији “Трговишки пут” још од 1970.
године, и из године у годину количина смећа на годишњем нивоу је све већа. Постојећа
депонија ,на удаљености од око 3,5 км од града, налази се поред саме обале реке Моравице
(око 5м), и као таква представља опасан извор загађења реке, која је главни снабдевач
акумулације код места Бован, одакле се тренутно снабдевају водом насеља у општини
Алексинац. Када је реч о дивљим депонијама, у самој Сокобањи их има око десетак, док је у
сеоским насељима идентификовано чак 56 дивљих депонија (на основу података из
Катастра чврстог отпада на територији општине Сокобања, 2008). Тренутно на подручју
Плана генералне регулације постоји једна „дивља” депонија.
У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Сокобања је сагласна да је потребно
да буде део региона управљања отпадом општина окупљених око града Ниша. Такође, до
изградње регионалне депоније према стратегији развоја општине Сокобања и просторном
плану планира се коришћење постојеће депоније.
На подручју овог плана потребно је постављање канти за одпатке на свим површинама јавне
намене према потребама и процењеним количинама отпада. Могуће је формирање ниши, у
оквиру саме парцеле јавне намене, за контејнере у које ће се празнити канте. Нише за
контејнере треба да буду доступне возилу за пражњење контејнера. Нише је могуће
оградити и формирати зелени појас као визуелну заштиту.
На подручју Плана нема систематског праћења нивоа и учесталости буке, као ни праћење
утицаја на здравље људи.

1.5. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ
ПЛАНА
Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих мера заштите
животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених
законском регулативом и условима надлежних институција.
У том смислу су за израду стратешке процене утицаја коришћени услови и документи који су
у том контексту релевантни, након чега је резиме стратешке процене утицаја са
дефинисаним мерама заштите инкорпориран у део Плана који се односи на заштиту
животне средине.
Питања животне средине на простору Плана која су вреднована и разматрана односе се пре
свега на стање и квалитет вода, ваздуха, земљишта, стање предела, а затим и начин
управљања отпадом, нивое буке на различитим потезима плана.
На основу анализе стања животне средине на планском подручју извори загађења су
разнородни: отпадне воде, комунални отпад, загађење Бованског језера, нелегална
изградња викенд становања, недостатак материјалних средстава за потребе развоја
мониторинга како планског обухвата тако и читаве општине. Деградација и загађење
земљишта услед неконтролисаног одлагања отпада сведена је на минимум.
Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене
Извештај о Стратешкој процени може се изјаснити о томе зашто поједина питања из области
заштите животне средине нису била меродавна за разматрање. У конкретном случају као
таква питања оцењени су:питања везана за климатске промене, промене озонског омотача
и утицај јонизујућег зрачења с обзиром да досадашња истраживања и сазнања о природном
и другом зрачењу, те врсте и садржају радионуклида не индикују опасност по здравље
људи, уз поштовање прописа и обавеза из тих прописа у вези постојања и руковања
материјалима и опремом која је извор зрачења (планским решењима се не предвиђају мере
и радови којима би се стање у овој области животне средине могло погоршати). План није
посебно меродаван у потенцијално позитивном или негативном смислу, а са аспекта
обавеза према међународним споразумима.
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1.6. РЕЗУЛТАТИ КОНСУЛТАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

СА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ

ОРГАНИМА

И

У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио евидентирање
постојећег стања при чему су препознате површине по својој намени. Преко општинске
службе сви корисници простора су упознати са поступком израде Плана генералне
регулације за ово подручје. Услед карактеристика подручја у обухвату Плана, непосредног и
ширег окружења, постојећих и планираних намена и функција, у поступку израде Плана
обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама
и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.
Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду Извештаја о
стратешкој процени, а услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су
процесом стратешке процене вредновани и имплементирани у планска решења и саставни
су део Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
Прибављени су услови, мишљења и сагласности од следећих надлежних и заинтересованих
институција, органа, организација:
Услови

Број услова

1.
2.

Завод за заститу споменика културе Ниш
Завод за заститу природе Србије, радна јединица
у Нишу

690/2

Датум
Добијања
услова
9.6.2017

03 број 020-1401/2

21.7.2017

3.

Министарство одбране, сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру

2117-2

28.6.2017

4.

МУП Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Зајечару

09/12/2 број 217-1-152/17

28.6.2017

1960-1/17-02

5.6.2017

297923/1

16.6.2017

5.
6.
7.

ЈКП "Напредак"
ЈП "Зеленило"
ДП "Електроисток" д.о.о., ЕД "Електротимок"
Зајечар, ЕД Сокобања

8.

ЈП "Електромрежа Србије"

9.

"Телеком Србија", АД Ниш
ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни
центар "Морава" Ниш
"Транснафта"
"Југоросгаз" а.д. Београд
Рател - Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге
Републички хидрометеоролоски завод
Републички сеизмолоски завод
ЈП за газдовање шумама "Србијашуме"
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине
Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за
санитарни надзор Зајечар
ЈП "Путеви Србије"
ЈП “Србијагас”

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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002
7131-215193/2-2017
21.6.2017
2-07-3901/2

7.7.2017

6873/1-2017
Н/И-255

14.6.2017
15.6.2017

1-01-3491-718/17-1

16.6.2017

922-3-28/2017
05-507/17
10215

3.7.2017
10.10.2017
22.6.2017

350-01-00073/2017-09

11.7.2017

953-15620/17-1
07-07/21427

21.8.2017
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2.0.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
Дефинисање стратегије и општих циљева заштите животне средине на подручју плана
заснива се на усвојеним стратешким документима у хијерархијски вишим плановима, од
којих је од кључног значаја Просторни план општине Сокобања. Стратешки циљеви заштите
животне средине дати одредбама ППРС представљају факторе очувања еколошког
интегритета простора, односно рационалног коришћења природних ресурса и заштите
животне средине.
Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора концепт
одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу плански принципи и
критеријуми заштите, затим средства и развој животне средине. Стратегија одрживог развоја
огледа се у детаљнијој планској организацији и уређењу кроз вредновање капацитета
простора у односу на одговарајуће делатности и активности у њему, као и усклађивање
коришћења простора са природним и створеним потенцијалима и ограничењима.
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и посебни
циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите
животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине
утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању
животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне
средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

2.1.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
У складу са законским одредбама, у овом поглављу су приказани општи и посебни циљеви и
индикатори стратешке процене. Општи циљеви стратешке процене припремљени су на
основу стања животне средине, стратешких питања заштите животне средине од значаја за
планско подручје и циљева и захтева у области заштите животне средине релевантних
секторских докумената.
Основни циљ заштите животне средине на планском подручју је очување и унапређење
стања животне средине, у односу на постојеће стање и планиран развој, уз примену начела
превенције и предострожности и начела одрживог развоја у будућем развоју подручја.
Овај циљ се реализује следећим општим циљевима:
 обезбеђивање стандарда грађења и комуналног опремања у складу са принципима
заштите животне средине, уз адекватну земљишну политику;
 очување и унапређење животне средине на подручју Плана;
 плански и контролисани равој подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и
обавезних мера заштите животне средине
 смањење ризика од поплава као и од других потенцијалних претњи и штетних дејстава
вода
 рационално коришћење природних ресурса;
 смањење отпада на извору и управљање свим врстама отпада;
 заштита здравља становништва у границама Плана и у окружењу;
 примена адекватних мера заштите ваздухa, воде и земљишта од загађења током
реализације и функционисања планираних садржаја;
 повећање обима инвестиција за заштиту животне средине;
 обезбеђивање учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет
животне средине;
 побољшање информисања становништва о заштити животне средине.
У оквиру плана, наведеним општим циљевима мора се посветити пажња кроз интегрисање
аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од намене земљишта, преко
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земљишне политике, привредног развоја, планирања и унапређења саобраћаја, унапређења
пољопривреде, управљања водама, енергијом и отпадом итд.
Посебни циљеви Стратешке процене произилазе из анализе стања, проблема, ограничења
и потенцијала планираног простора, као и приоритета за решавање еколошких проблема, а
у складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине.
Еколошки одговорно коришћење простора које обухвата План представља значајан
потенцијал за одрживи развој овог подручја.
Посебни циљеви произилазе из интегралног приступа у очувању ресурса и решавања
проблема у животној средини:
Ваздух:
• очување и унапређење квалитета ваздуха
Вода:
 очување и унапрђење квалитета површинских и подземних вода
 изградња канализационе мреже у свим деловима насеља и повезивање са уређајем
за пречишћавање
 очување Бованског језера и успостављање зона санитарне заштите изворишта
Земљиште:
 смањење контаминације тла
 рационално коришћење земљишта
 смањење ризика од поплава
Отпад:
 унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада
Биодиверзитет и предели:
 очување биодиверзитета и унапређење предела
 формирање свих категорија насељског зеленила, посебно заштитног зеленила
Нејонизујуће зрачење:
• заштита становништва од негативног дејства зрачења
Безбедност и здравље људи:
• унапређење здравља
• гасификација насеља
Бука:
• смањење изложености становништва повишеном нивоу буке

2.2. ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће
се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. Сврха индикатора
стања животне средине је оцењивање планских решења са становишта могућих негативних
утицаја на животну средину, као и утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или
елиминисати. Сврха њихове примене је у усмеравању планских решења ка остварењу
циљева који се постављају.
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Као инструменат за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и
услова животне средине, као и сагледавање последица, индикатори су неопходни као
улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др).
Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта
могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити
или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање,
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су
средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а
неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др).
Индикатори стратешке процене су припремљени према циљевима стратешке процене, на
основу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине („ Службени
гласник РС“, бр. 37/2011) којим се прописује национална листа индикатора заштите животне
средине.
Табела бр. 2: Посебни циљеви стратешке процене са избором индикатора

посебан циљ


очување и унапређење квалитета
ваздуха



очување и унапрђење квалитета
површинских и подземних вода
изградња канализационе мреже у
свим
деловима
насеља
и
повезивање
са
уређајем
за
пречишћавање
очување
Бованског
језера
и
успостављање
зона
санитарне
заштите изворишта





•
•

•



смањење контаминације тла
рационално коришћење земљишта
смањење ризика од поплава

унапређење система прикупљања,
третмана и одлагања чврстог отпада

индикатор


Учесталост прекорачења дневних граничних
вредности зa SO2, NO2, PM10, O3





Serbian Water Quality Index (SWQI) Петодневна биолошка потрошња кисеоника
БПК5, физичко-хемијски и микробиолошки
параметри квалитета површинских вода
Нутријенти у површинским и подземним
водама
Проценат становника прикључен на јавни
водовод
Проценат становника прикључен на јавну
канализацију
Загађене (непречишћене) отпадне воде






Промена начина коришћења земљишта
Површине деградираног земљишта
Ерозија земљишта
Управљање контаминираним локалитетима




Укупна количина произведеног отпада
Производња
отпада
(комунални,
индустријски, опасан)
Количина
произведене
амбалаже
и
амбалажног отпада
Количина издвојено прикупљеног , поново
искоришћеног и одложеног отпада











очување
биодиверзитета
и
унапређење предела
формирање
свих
категорија
насељског
зеленила,
посебно
заштитног зеленила
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•

заштита становништва од негативног
дејства зрачења



Извори нејонизујућег зрачења од посебног
интереса

•
•

унапређење здравља
гасификација насеља




Квалитет воде за пиће
Проценат становника прикључен на јавни
водовод

•

смањење изложености становништва
повишеном нивоу буке



Укупни индикатор буке – описују ометање
буком за временски период од 24 часа, за
дан-вече-ноћ

Индикатори
Учесталост прекорачења дневних
вредности за PM10, NО2, О3 i SO2,

Јединица мере
граничних

Број дана у току године са прекорачењем дневне
граничне вредности,

Нутријенти у површинским и подземним водама,

Нитрати (mg NO3/l),
укупни фосфор и ортофосфати (μg P/l),

SWQI-Serbian Water Quality Index,

Пет описних индикатора (на скали од 0 до100) и
индикатор у боји:
веома лош (0-38) црвено, лош (39-71) - жуто,
добар (72-83) - зелено,
веома добар (84-89) – светло плаво и одличан
(90-100) – тамно плаво.
температура воде (°C), pH вредност (pH),
електропроводљивист (μS/cm),
% засићења O2 (%), БПK5 (mg O2/l), суспендоване
материје (mg/l),
укупни оксидовани азот (Нитрати + Нитрити)(mg
N/l), ортофосфати (mg
P/l), укупни амонијум (mg N/l) и највероватнији
број колиформних
клица (n/100ml),

Проценат
водовод

становника

прикључен

на

јавни

% (проценат),

Проценат становника
канализацију

прикључен

на

јавну

% (проценат),

Загађене (непречишћене) отпадне воде,

% (проценат),

Површине деградираних земљишта,

% деградираног земљишта у односу на укупну
површину и површина деградираног земљишта
изражена у ha,

Промена начина коришћења земљишта

ha или km

Ерозија земљишта

t/ha/годишње еродираног земљишта

Управљање контаминираним локалитетима

Број локалитета изражен нумерички,
изражен у %, трошкови
санације и ремедијације изражени у RSD
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Диверзитет врста,

Број јединки по јединици површине. Број
гнездећих парова. Површина у хектарима (ha),

Укупна количина произведеног отпада,

Индикатор се изражава у тонама по години
(t/год),

Производња отпада (комунални, индустријски,
опасан)

Индикатор се изражава у тонама по години
(t/год).

Количина произведене амбалаже и амбалажног
отпада

Индикатор се изражава у тонама по години
(t/год), односно у процентима (%).

Извори нејонизујућег
интереса

Референтни гранични нивои јесу нивои излагања
становништва
електричним,
магнетним
и
електромагнетним пољима који служе за
практичну процену изложености, како би се
одредило да ли постоји вероватноћа да базична
ограничења буду прекорачена.
Референтни гранични нивои исказују се зависно
од висине фреквенције поља према следећим
параметрима:
− јачина електричног поља Е [V/m];
− јачина магнетног поља H [A/m];
− густина магнетног флукса B [μT];
− густина снаге(ekvivalentnog ravnog talasa) - Sekv
[W/m2].
Примена мерљивог референтног граничног нивоа
осигурава поштовање релевантног базичног
ограничења.
Референтни гранични нивои садржани су у
Табели 2. Правилника о границама излагања
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник
РС”, број 104/09);

зрачења

од

посебног

Квалитет воде за пиће

% (проценат)

Укупни индикатор буке – описују ометање буком
за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ

Децибел (dB(А))

Проблем у практичној примени индикатора за оцену планских решења у случају израде овог
Плана се огледа у чињеници да нису доступни систематизовани подаци и да нису вршења
мерења одређених параметара животне средине, те да није утврђено нулто стање животне
средине простора који је у обухвату овог Плана и да на предметном простору и у ширем
окружењу не постоји континуитет у мониторингу животне средине.
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3.0. ПРОЦЕНА
СРЕДИНУ

МОГУЋИХ

УТИЦАЈА

ПЛАНА

НА ЖИВОТНУ

Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја
планираних решења на животну средину простора у обухвату Плана, при чему је акценат
стављен на анализу планских решења, која доприносе заштити и подизању квалитета
животне средине на посматраном простору и у непосредном окружењу.
У процесу одлучивања и усаглашавања планских решења и у поступку стратешке процене,
потенцијала и ограничења у простору и животној средини, вредновани су следећи аспекти:
 природне карактеристике, постојеће стање и услови у простору;
 створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења
природних ресурса, као и планирано уређење дефинисано планским решењима;
 стање комуналне опремљености и уређености простора у обухвату Плана;
 стање и статус природних добара;
 услови надлежних институција, добијени у поступку израде Плана и Извештаја о
стратешкој процени;
 циљеви планског документа вишег хијерархијског нивоа и циљеви предметног
планског документа.
Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених задатака.
Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране,
изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне употребе енергије,
као и непознавања основних законитости из домена животне средине. У оквирима изнетих
ставова промене које су последица прилагођавања природе потребама човека могу бити
онакве какве он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог.
Скуп таквих промена за собом повлачи врло сложене последице, које у принципу имају
повратно деловање на иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових
последица.
Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је
сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера
за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући конфликте у
простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору.
За следећа планска решења се процењује утицај на животну средину:
1. Заштита природе и природних ресурса
- Шумско земљиште: унапређење стања шума, формирање адекватних
дрвореда са одговарајућом врстом дрвећа, за потребе стабилизације
терена, очување биодиверзитета;
- Воде и водно земљиште: уређење и регулацација повремених водотокова у
оквиру планског обухвата, очување Бованског језера, очување биљног и
животиљског света у њему, спречавање појаве бујица и поплава, изградња
канализационе инфраструктуре, унапређење квалитета подземних вода;
- Геолошки ресурси: прилагођавање изградње геолоким и хидрогеолошким
условима терена уз примену адекватних мера заштите;
- Управљање отпадом: рационално и ефикасно управљање отпадом
2. Становништво и социјални развој

-

Уравнотежен просторни развој насеља Трубаревац и боље фнкционално
повезивање са суседним насељима
Заступљеност руралног становања, са могућношћу развоја пољопривредне
производње
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-

Заступљеност становања мале густине, викенд становања
Унапређење доступности и квалитета услуга од јавног интереса
Унапређење квалитета становања успостављањем мултифункционалне
структуре насеља
Унапредеђе
демографских
прилика
кроз
задржавање
локалног
становништва

3. Одрживи развој економије

-

Унапређење и уравнотежен развој трговине, комерцијалних делатности,
угоститељства
Развој туризма
Унапређење и уравнотежен развој спорта и рекреације

4. Техничка инфраструктура

-

-

Унапређење
саобраћаја
и
саобраћајне
инфраструктура,
већа
приступачност и квалитета мрежа објеката
Водопривреда и водопривредна инфраструктура: заштита вода од
загађивања, проширење водоводне мреже, развој канализационог система
по сепарационом систему
Повећање енергетске ефикасности
Унапрећење телекомуникационе инфраструктуре
Развој гасне инфраструктуре

3.1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ
РЕШЕЊА
Законом није јасно прописано која варијантна решења подлежу процени. Имајући у виду
законску регулативу у области планирања, уређења простора и изградњи објеката, предвиђа
се израда планских варијантних решења. За избор најповољније варијанте уобичајено је да
се користе критеријуми засновани на начелима економске оправданости, социјалне
прихватљивости и еколошке одрживости. Другим речима, у пракси се на овај начин до фазе
јавних консултација у начелу заузима став о варијантама, тако да се у пракси стратешке
процене, по правилу процењују две варијанте, респективно три, и то: (1) прва варијанта да
се план не усвоји, односно да не дође до спровођења плана; (2) друга у којој се план усваја
и доследно спроводи; и (3) трећа – респективна (алтернативна), у којој се план усваја и
спроводи уз подршку других планова, програма, пројеката и инструмената, који су у функцији
развоја и заштите. За потребе ове стратешке процене разматрају варијанта нееспровођења
и спровођење плана (уз подршку других планова, програма и инструмената).
Варијантна решења Плана генералне регулације за насеље Трубаревац представљају
различите рационалне начине, средства и мере реализације циљева плана у појединим
секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења одређеног простора за
специфичне намене и активности, односно разматрање могућности коришћење различитих
простора за реализацију конкретне активности која се планира. Поред тога, треба узети у
обзир и варијанте имплементације плана. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну
средину, могу се утврдити само поређењем са постојећим стањем, циљевима и варијантним
решењима плана. За планове који имају већи степен неизвесности реализације, метод
израде сценарија модела развоја омогућује процену позитивних и негативних ефеката
варијантних решења плана.
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У процени варијантних решења, процењују се циљеви стратешке процене у односу на
секторе развоја у плану генералне регулације у оквиру два сценарија примене плана: тзв.
„реални” у случају да се план усвоји и примењује, тзв. „песимистички” у случају да се план не
усвоји и не примењује и тзв. „оптимистички”, по коме се план усваја спроводи уз подршку
програма, пројеката и других инструмената. Процена се обавља у складу са изабраним
индикаторима за сваки циљ стратешке процене појединачно. Процена је квалитативног
карактера и могући су следећи утицаји: (1) укупно позитиван утицај „+”; (2) укупно негативан
утицај „-”; (3) неутралан – када нема директног утицаја „0”; (4) нејасан утицај „?”.
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Табела 3.

Процена утицаја у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијантама 1 (да се план не примењује) и 2 (да се план примењује)
Циљеви СПУ

1. очување и унапређење квалитета ваздуха
2. очување и унапрђење квалитета површинских и подземних вода
3. изградња канализационе мреже у свим деловима насеља и повезивање са уређајем за пречишћавање
4. очување Бованског језера и успостављање зона санитарне заштите изворишта
5. смањење контаминације тла
6. рационално коришћење земљишта
7. смањење ризика од поплава
8. унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада
9. очување биодиверзитета и унапређење предела
10. формирање свих категорија насељског зеленила, посебно заштитног зеленила
11. заштита становништва од негативног дејства зрачења
12. унапређење здравља
13. гасификација насеља
14. смањење изложености становништва повишеном нивоу буке
Сектор плана
Становништво и јавне службе
Енергетика, техничка
инфраструктура и комунална
опрема
Угоститељство и комерцијалне
делатности
Туризам
Саобраћај
Спорт и рекреација
Зеленило
Заштита животне средине

ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2
ВАРИЈАНТА 1

1
0
0
-

2
+
-

3
+
-

Циљеви стратешке процене утицаја
4
5
6
7
8
9
10 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0
0
0
0
-

ВАРИЈАНТА 2

+

+

+

+

+

+

0

+

0

0

ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2
ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2
ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2
ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2
ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2
ВАРИЈАНТА 1
ВАРИЈАНТА 2

0
0
0
0
0
0
0
+
+

0
+
0
+
0
0
0
+
+
+

0
+
+
0
0
0
+
+
+

+
+
0
0
+
+
+

0
+
0
+
0
0
0
+
0
+
+

+
+
+
0
+
0
+
+

0
0
+
0
0
+
+
+

+
+
0
+
+
+
+

0
0
0
+
0
0
0
+
+
+

0
0
0
0
0
0
0
0
+
+

Сценарио развоја

12
0
0
-

13
+
-

14
+
-

+

+

+

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+

0
0
0
0
+
0
0
+
+

+
0
+
0
0
0
+
0
0
+

+
+
+
0
0
0
0
+

+ – укупно позитиван утицај, – – укупно негативан утицај, 0 – нема директан утицај, ? – или нејасан утица
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3.2. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА
На основу одредби члана 15. Закона, пореде се варијантна решења и даје приказ разлога за
избор најповољнијег решења. Варијантна решења су поређена према циљевима стратешке
процене и секторима у плану. Варијанта 1 се односи на неусвајање плана (а самим тим и
неспровођење плана) је неповољније са свих аспеката. Варијанта 2 се односи на усвајање и
спровођење плана уз подршку стратегија, планова и програма. У варијанти 1 да се план
генералне регулације не донесе и да се развој одвија стихијски могу се очекивати само
негативни ефекти код сваког сектора/активности и ниједан позитиван ефекат у односу на
циљеве стратешке процене утицаја. Истовремено, процењени варијантни утицаји са собом
носе и одређени степен ентропије који није могуће са прецизношћу предвидети. У варијанти
2 да се План генералне регулације имплементира уз подршку примена других стратегија,
планова и програма могу се очекивати позитивни ефекти у сваком сектору/активнсти, који
отклањају већину негативних тенденција у развоју, у случају да План не би имплементирао.
У овој варијанти могу се јавити и појединачни негативни ефекти, али само на извору,
повременог и тренутног карактера.
Приказ варијантног решења не усвајања Плана генералне регулације за насеље
Трубаревац
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Недостатак
Плана значи недостатак адекватних мера и услова за организовање активности у простору и
његово контролисано коришћење.
Прихватањем Варијанте 1 одржало би се постојеће стање у простору које карактерише:
 недовољна инфраструктурна и комунална опремљеност, незадовољавајуће стање
саобраћајница;
 неконтролисано испуштање отпадних вода у реципијенте;
 непланско ширење викенд становања;
 незадовољавајући ниво заштите Бованског језера, неуспостављеност зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања акумулације ˮБованˮ
 наставак сахрањивања у оквиру друге зоне санитарне заштите акумулације Бован.
Варијантно решење не усвајања Плана генералне регулације за насеље Трубаревац



Предности
наставак традиционалног начина
живота на територији Плана
смањење ризика од евентуалног
угрожавања квалитета чинилаца
животне средине даљим развојем
туристичких,
комерцијалних
и
услужних делатности;
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Недостаци
нарушавање
основног
концепта
дугорочног одрживог развоја;
непласнко
ширење
викенд
становања;
недостатак мера и инструмената за
управљање простором на еколошки
прихватљив и одржив начин;
угрожавање
квалитета
вода,
земљишта и здравља становништва;
непоштовање
мера
обавезног
инфраструктурног
и
комуналног
опремања и уређења;
непоштовање
обавезујућих
смерница и мера за уређивање
подручја;
нерационално
коришћење
и
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деградација природних ресурса и
предеоних
вредности
подручја;
између осталог и сахрањивањем у
неусловној зони заштите изворишта;
непоштовање општих и посебних
смерница и мера заштите животне
средине из планова на вишем
хијерархијском нивоу;
неразвијен систем мониторинга;

Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Плана генералне регулације
за насеље Трубаревац
















Предности
одрживи
развој
на
основама
заштите и одрживог коришћења
простора, природних и створених
вредности и животне средине;
рационална организација и уређење
простора у границама утврђеног
грађевинског подручја;
унапређење саобраћајне матрице;
остваривање боље саобраћајне
везе са окружењем;
проширење
и
реконструкција
постојеће
водоводне
и
канализационе мреже
унапређење управљања отпадом;
повећање површина под зеленилом;
развој туризма;
изградња
пратећих
садржаја
везаних за спорт и рекреацију
конзервирање постојећег гробља и
забрана сахрањивања у другој зони
санитарне заштите акумулације
Бован
контролисано
и
адекватно
управљање
свим
генерисаним
врстама отпада и отпадних вода
праћење и контрола стања животне
средине (мониторинг);
веће улагање у програме заштите
животне средине;





Недостаци
скептицизам због даљег живота у
релативно измењеној средини;
негативни утицаји током изградње
објеката
(повишен
ниво
буке,
вибрација, емисија прашине);
повећана
количина
амбалажног
отпада услед развоја туризма;

На основу претходне анализе и процене варијантних решења, може се закључити да је
варијанта доношења предложеног Плана знатно повољнија у односу на варијанту да се
план не донесе.
На основу одредаба члана 15. Закона о стратешкој процени, стратешка процена обухвата и
процену кумулативних и синергијских ефеката. Теоријски је могуће да се јаве интеракције
међу мањим утицајима како планских решења, тако и појединачних објеката и активности на
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планском подручју. Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају
значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат
(загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке).
Синергијски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни
ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергијски ефекти се најчешће
манифестују код људских заједница и природних станишта.
У конкретном случају не постоји могућност јављања кумулативних и синергијских ефеката у
изворном смислу тог појма, тако да није даље вршена анализа.

3.3.ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА
Стратешка процена утицаја која се ради за ниво Плана генералне регулације може се само
бавити генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја планираних решења у
плану на животну средину, а не појединачним објектима и активностима које се планирају.
Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на животну
средину, разматраће се у овиру процена утицаја појединачних објеката на животну средину
за објекте за које надлежни орган утврди потребу израде овог документа неопходног за
добијање одобрења за изградњу.
Евалуација карактеристика планских решења представља процену утицаја у ужем смислу. У
овој фази се обавља евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја
планских решења на животну средину. Претходно је потребно извршити селекцију планских
решења од значаја за животну средину и класификацију према секторима/сегментима у
плану. Евалуација утицаја врши се са циљем да се утврди значај утицаја, према
критеријумима из Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У обзир су
узимају следеће карактеристике утицаја:







Врста утицаја,
Вероватноћа да се утицај појави,
Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту ПГР-а:
краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период после
временског хоризонта ПГР-а)
Учесталост утицаја,
Просторна димензија утицаја.

Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Плана генералне регулације,
како је приказано у следећој табели.
Табела бр. 4. Вредновање карактеристика утицаја
Врста утицаја

Позитиван

Вероватноћа
утицаја
● Врло
вероватан
утицај – ВВ
● утицај

вероватан В

Неутралан
Негативан

● утицај

Трајање утицаја

● краткорочан – К
● средњорочан – Ср
● дугорочан – Д

Учесталост
утицаја

Просторна
димензија утицаја

● повремен – Пу

Локални (Л)
Регионални (Р)
Национални (Н)
Прекогранични (П)
Међународни (М)

● средње

учестао - СУ
● сталан – Ст

могућ– МВ
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У складу са врстом планског документа, карактеристикама планског подручја и стањем
животне средине, изабране су карактеристике које одређују стратешки значајан утицај и то:
- Могућм, вероватан и врло вероватан утицај
- Краткорочан, средњорочан и дугорочан утицај
- Повремен, средње учестао и сталан утицај
- Локални утицај, регионални
Евалуација утицаја вршена је
за изабране концепте и решења стратешког нивоа,
квалитивно-описно, на основу чега је припремљена коначна матрица која показује
одрживост Плана.
Евалуација утицаја је у збирној табели приказана коришћењем одговарајућих боја (зелена за
позитивне утицаје, црвена за негативне, бела за неутралне) а интензитетом боје значај
утицаја, према броју карактеристика које су дефинисане као значајне (постојање једне или
две карактеристике) и врло значајне (три или четири карактеристике), како је приказано у
следећој табели.

Врста/значај утицаја

Стратешки значајан
утицај (једна или две
карактеристике)

Стратешки веома значајан утицај (три или четири
карактеристике)

Позитиван
Негативан
Неутралан

Збирна матрица утицаја Плана генералне регулације за насеље Трубаревац на животну
средину приказана је табеларно.
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Табела 5.

Матрице процене утицаја
Циљеви СПУ

1. очување и унапређење квалитета ваздуха
2. очување и унапрђење квалитета површинских и подземних вода
3. изградња канализационе мреже у свим деловима насеља и повезивање са уређајем за пречишћавање
4. очување Бованског језера и успостављање зона санитарне заштите изворишта
5. смањење контаминације тла
6. рационално коришћење земљишта
7. смањење ризика од поплава
8. унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада
9. очување биодиверзитета и унапређење предела
10. формирање свих категорија насељског зеленила, посебно заштитног зеленила
11. заштита становништва од негативног дејства зрачења
12. унапређење здравља
13. гасификација насеља
14. смањење изложености становништва повишеном нивоу буке

Планска решења

Унапређење
спровођење
новопланиране
саобраћајне
матрице

1

и

2

4

5

6

7

8

9

10

МВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л
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11

12

13

14

МВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л
В
Ср/Д
Ст
Л

В
Ср
Пу/СУ
Л
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Л
В
Ср
Пу/СУ
Л

39

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације
за насеље Трубаревац на животну средину
Планска решења
Обнова
и
реконструкција
постојеће водоводне
мреже
у
циљу
смањивања
губитака,
као
и
осталих
објеката
водоснабдевања,
изградња
недостајуће
водоводне
инфраструктуре уз
саобраћајнице
по
ободу акумулације
до свих корисника

Успостављање зона
санитарне заштите
изворишта
водоснабдевања
акумулације ˮБованˮ

Санитарно
збрињавање
простора
са
објектима који се
налазе у ужој зони
санитарне заштите
изнад
нивоа
максималног успора
Каналисање
отпадних вода са
подручја
''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.

1

2

3

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

ВВ
Д
Ст
Л

ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

ВВ
Д
Ст
Л
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4

5

7

8

9

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

10

11

12

13

14

В/ВВ
Ср/Д
Ст
Л

ВВ
Д
Ст
Л

ВВ
Д
Ст
Л

6

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

ВВ
Ср
СУ
Л
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Планска решења

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

обухваћеног планом
одвијаће
се
по
сепаратном систему
канализације
В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

Изградња
атмосферске
канализације

Изградња нове ТС
110/35/10kV
Сокобања која ће
бити повезана на
постојећи ДВ 110kV
бр. 1201 Алексинац
– Сокобања и који ће
бити преведен за
рад под напоном
110kV.

Измештање
напајања
далековода
новопланирану
110/35/10kV
“Сокобања”

на
ТС

ВВ
Ср
СУ
Л

ВВ
Ср
СУ
Л

ВВ
Ср
СУ
Л

Производња
електричне енергије
из
обновљивих
извора енергије
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Планска решења

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Изградња ТК мреже
капацитета који ће
задовољити
перспективне
захтеве
корисника
да би се остварила
могућност употребе
најзахтевнијих
и
најсавременијих
телекомуникационих
сервиса

Развој
спорта,
активне
и
организоване

Развој туризма

''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.

АРАНЂЕЛОВАЦ

12

13

14

ВВ
Ср
СУ
Л

Развој
гасоводног
система
Србије
преко магистралног
гасовода
МГ-09
Појате-Ниш
са
прикључком
код
Ражња
Ограничавање
непланског ширења
насеља, реализација
планираног концепта
развоја становања

11

В
Ср
Пу/СУ
Л

В
Ср
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л

В
Ср

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Д
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср
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Планска решења

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пу/СУ
Л

Повећање површина
под зеленилом

Интегрална заштита
природних
вредности
на
територији
предметног
Плана
генералне
регулације, заштита
животне средине

ВВ
Ср/Д
Ст
Л

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

ВВ
Д
Ст
Л

ВВ
Д
Ст
Л

В/ВВ
Д
Ст
Л

В/ВВ
Д
Ст
Л

10

11

12

13

14

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

МВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л

Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср
Ст
Л

ВВ
Ср/Д
Ст
Л

ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

ВВ
Ср/Д
Ст
Л

ВВ
Ср/Д
Ст
Л

ВВ
Ср/Д
Ст
Л

МВ
Ср/Д
Пу/СУ
Л

В/ВВ
Ср
Пу/СУ
Л

Горња табела представља приказ вредновања планских решења са аспекта заштите животне средине. Сваки процењени утицај је резултат
вишекритеријумског вредновања појединачних планских решења и њиховог утицаја на посебне циљеве стратешке процене утицаја и на
основне компоненте животне средине - ваздух, воду и земљиште.
Наведена планска решења углавном имају мали негативан и позитиван утицај на очување квалитета живитне средине, док поједина
планска решења немају никакав утицај на животну средину.
Утицају планских решења су локалног карактера. Вероватноћа утицаја планског решења на животну средину је могућа, вероватна или врло
вероватна у зависности од планског решења. На овом нивоу плана није било могуће детаљно анализирати свако планско решење и
непосредан утицај планираних активности на животну средину јер нису дефинисане све појединости везане за дато планско решење. У
случајевима где је процењено да може доћи до негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће мере заштите.
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3.4. МЕРЕ ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе
прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину. Планирање и уређење простора са једне
стране и заштита животне средине са друге стране представљају два посебна али и
комплементарна система, намењена обезбеђивању услова за усклађени просторни развој и
заштиту простора, природних и створених вредности.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите, које се односе
на :
1. смањење нивоа емисије загађујућих материја из постојећих извора загађивања:
 приоритетним опремањем простора одговарајућом гасоводном мрежом и
постројењима,
 инсистирањем на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим
возилима друмског саобраћаја
 стимулисањем грађана са индивидуалним ложиштима да пређу на алтернативне
изворе загревања
2. одржавање емисија у прописаним границама из свих планираних делатности које
својим активностима могу допринети погоршању квалитета ваздуха:
 садњом зеленог заштитног појаса дуж планираних градских саобраћајница I и II реда
који ће имати функцију смањења загађења ваздуха пореклом од издувних гасова
моторних возила; избор садног материјала прилагодити његовој заштитној функцији
(при избору врста дрвећа и шибља определити се за неалергене врсте, које су
отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским
факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте);
 формирањем вишефункционалних заштитних појасева од вишередног и
вишеспратног појаса зеленила у контактним зонама становања, саобраћаја и
пољопривредних површина,
 озелењавањем паркинг површина,
 очувањем и унапређењем постојећих шума и шумарака и подизање нових шума на
нестабилним теренима,
 редовним сузбијањем и контролисањем амброзије, посебно на слободним
површинама где је њена заступљеност велика,
 смањењем концентрације загађујућих материја пореклом од саобраћаја обезбедити
преусмерењем транспортног и свог транзитног саобраћаја изван зоне насеља,
 реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим
еколошким принципима према европским стандардима,
 уградњом система за пречишћавање ваздуха (филтера) у објектима у којима се врши
термичка обрада хране (ресторани, мањи угоститељски објекти, итд.) ради
елиминације непожељних мириса;
 успостављањем мониторинга свих параметара квалитета ваздуха у обухвату Плана,
у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл.гл. РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13)
 приликом грађевинских радова на изградњи угоститељских и комерцијалних објеката
током летњих месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама
грађевинског отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован
грађевински шут и остали отпад;
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗЕМЉИШТА
Заштита вода и земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе
на:

неопходна је анализа стања локалног водовода и дефинисање мера за његово
унапређење

обавезну континуирану контролу квалитета воде за пиће

сагледавање могућности суфинансирања индивидуалних бунара

приоритетно опремање простора канализационим инфраструктуром са сепарационим
системом за одвођење санитарних и атмосферских отпадних вода,

правилан одабир материјала за изградњу канализационе мреже у складу са обавезом
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све
механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће
флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у
подлози цевовода,

обавезно је санитарно збрињавање простора са објектима који се налазе у ужој зони
санитарне заштите изнад нивоа максималног успора

обавезну изградњу 7 мини ППОВ са биолошким пречистачима санитарно-фекалних
вода у контејнерској изведби

правилан одабир одговарајућег техничко – технолошког решења пречишћавања
отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који
задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16)

изградњу атмосферске канализације у појасу главних саобраћајница

пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора
угоститељских објеката у којима се врши припрема намирница (кухиња ресторана и
сл.) третирати на таложницима – сепараторима и сепаратору масти и уља;

укидање и санацију пропусних септичких јама, односно изградњу водонепропусних
вишекоморних септичких јама на минималној удаљености од 3m од других објеката и
суседне парцеле, и предложених 10m од регулационе линије и употребу истих до
момента прикључења на канализациону мрежу (димензије сваке појединачне јаме
одредити на основу потрошње воде),

забрану упуштања фекалних и других отпадних вода у реку Моравицу и Бованско
језеро

несметан прихват зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних
површина, паркинга и њихово контролисано одвођење у реципијент;

изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака
спречити преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог
одржавања или падавина

обавезан правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача
површинских и подземних вода и повезивање на систем градске канализације;

додатну заштиту подземне воде изградњом непропусне танкване за прихват опасних
материја из трансформатора трафостаница, као и одговарајућу звучну заштиту и
заштиту од нејонизујућег зрачења и вибрација, уколоко су трафостанице смештене у
непосредној близини стамбених и јавних објеката;

складиштење сировина и других материјала, на одговарајући начин у циљу заштите
земљишта и подземних вода од загађења;

превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације за случај
хаваријског изливања опасних материја у околину;

строгу забрану испуштања и одлагања опасних и штетних материја на
пољопривредном земљишту ,
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oгрaничење нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeње и фрaгмeнтaциjу квaлитeтнoг
пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд
трajнoг губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe
умањење прекомерног заузимања плодних земљишта у непољопривредне сврхе
активирањем браунфилд локација у насељима, у периферној и рубној зони насеља и
на локацијама са претежно индустријском структуром привреде
коришћење пољопривредног земљишта у туристичке, рекреативне и друге сврхе које
доприносе пунијој економској валоризацији природних и створених потенцијала
простора,
обавезно спровођење систематског праћења квалитета земљишта: праћење
концентрације тешких метала у земљишту и праћење концентрације азота у земљишту
контролисање употребе пестицида, ограничавање употребе хербицида и вештачких
ђубрива- едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима пољопривреде на
животну средину и предностима производње еколошки безбедне хране на бази
органске пољопривреде;
обавезу извођача да приликом извођења земљаних радова на ископу терена примени
таква решења и мере којима ће се обезбедити услови за очување стабилности терена.
Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме се угрозити
стабилност тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, односно процеси
ерозије терена под нагибом. У случају да у току извођења грађевинских радова и
приликом експлоатације објекта дође до појаве ерозије земљишта са околних падина,
Инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере;
обавезу да се ископани материјал, хумус, земља, стенски материјал, вишак
грађевинског материјала, камена, и сл., мора привремено депоновати на за то унапред
предвиђене локације на предметној парцели. Исти заштитити од спирања и касније
користити за радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште вишка
материјала мора бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неискоришћени
ископани материјал, као и вишкове грађевинског материјала, евакуисати на локацију,
коју одреди надпежна комунална служба;
обавезу извођача да уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским
машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у
земљиште, одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене
површинеобавезу прибављања водних услова за објекте због којих на предметној
локацији може доћи до негативних утицаја на водни режим.

ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОИЗВОРИШТА АКУМУЛАЦИЈЕ ˮБОВАНˮ
Зона непосредне санитарне заштите - I зона санитарне заштите
У I зони санитарне заштите, успоставља се режим строгог санитарног надзора са забраном
изградње нових и легализације постојећих објеката и постројења која нису у функцији
водопривреде, чувања и одржавања објеката бране и акумулације. Сви објекти који су нелагално
саграђени у I зони санитарне заштите биће уклоњени о трошку власника, а терен санитарно
саниран и затрављен. На овом простору земљиште ће бити прибављено у јавно власништво.
Дозвољава се уређење приобаља за планиране пешачке и бициклистичке стазе, купалишта
и пристане, одморишта и видиковце за потребе туристичко-рекреативног коришћења
акумулације, уз претходно прибављање мишљења надлежних министарстава односно јавног
водопривредног предузећа и управљача водоводног система, у координацији са осталим
корисницима акумулације (надлежним органом јединице локалне самоуправе и др.) за санитарно
безбедно прикупљање и пречишћавање отпадних вода, и уз обезбеђење организованог
прикупљања и одвожења отпада. На акумулацији се могу користити пловила на електрични погон,
весла и једра и одвијати рекреативни риболов (уз строго ограничено коришћење хране за
примамљивање рибе). Забрањен је кавезни узгој рибе и риболов мрежама, а порибљавање
акумулације се може обављати искључиво на основу ихтиолошких студија и пројеката урађених

''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.

АРАНЂЕЛОВАЦ

46

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације
за насеље Трубаревац на животну средину

од стране за то лиценциране институције. Није дозвољен прилаз моторним возилима, напајање
стоке и сл.
Зона уже санитарне заштите - II зона санитарне заштите
Задржавају се, односно евентуално легализују постојећи стамбени и економски објекти
домаћинстава уз обавезно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на
грађевинској (катастарској) парцели као и реконструкција или замена постојећих стамбених и
економских објеката за сопствене потребе домаћинстава новим објектима истих габарита.
Задржавају се и остали постојећи објекти (куће за одмор, угоститељски и други објекти)
саграђени у зони II након формирања акумулацијеса уредним дозволама под условом да имају
обезбеђено санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на
грађевинској (катастарској) парцели.
Задржава се постојећа структура пољопривредних површина, уз поштовање принципа
обраде и сетве према нагибу и типу земљишта. Забрањена је употреба агрохемикалија, течног и
чврстог стајњака. Употреба средстава за заштиту биља и минералних ђубрива мора бити
усаглашена, по врсти и количини, са агропедолошким условима и могућностима заштите вода.
Коришћење шума је у функцији антиерозионе заштите, те је дозвољена само селективна
сеча, уз очување основне структуре шумске масе као заштитног елемента терена у овој зони
заштите.
Забрањена је испаша стоке и закопавање угинуле стоке, формирање сточних пијаца и
вашаришта.
Дозвољава се уређење пешачко-излетничких, бициклистичких и риболовних стаза и
планирано уређење приобаља акумулације (за прилаз плажама, ревирима за спортски риболов,
отворени спортски терени, одморишта и видиковци, еколошки пунктови у функцији заштите
изворишта и туристичко-рекреативне презентације) уз претходно прибављање мишљења јавног
водопривредног предузећа и водних услова, сагласности и дозволе надлежног органа јединице
локалне самоуправе за санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање отпадних вода, и уз
обезбеђење организованог прикупљања и одвожења отпада. Забрањена је експлоатација
камена, шљунка, песка и сви други рударски радови.
Зона шире санитарне заштите - III зона санитарне заштите
Није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни
обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било
који начин угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је реализација објеката виших нивоа
финализације, са „чистим“ технологијама који нису већи потрошачи воде и које немају чврсте или
течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је градити мале занатско-индустријске погоне
(објекти за прераду пољопривредних производа, мини-хладњаче, сушаре, млинови и сл.), уз
коришћење рециркулације воде у технолошким процесима, односно уз обавезу да се мање
количине отпадних вода пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент.
Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму
уређења пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није дозвољена
интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у
пољопривредне сврхе.
У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на
било који начин могу угрозити изданске, површинске воде и акумулација, обезбедиће се
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода ван слива
акумулације, што условљава реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ.
Дозвољава се реализација излетничких, риболовних, пешачких и бициклистичких стаза са
мањим објектима за информисање и предах туриста (информативни пунктови, одморишта,
видиковци, надстрешнице за склањање од невремена) и зона туристичке изградње, под условом
санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода, а тамо где је могуће и
одвођења отпадних вода ван слива акумулације
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УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:











насеље Трубаревац укључити у систем прикупљања отпада
комунални отпад сакупљати и одлагати у складу са Локалним планом управљања
отпадом,
обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/канти за сакупљање
комуналног отпада,
обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног
депоновања отпада,
извршити санацију и уклањање дивљих депонија
обезбедити простор за зелена острва, за потребе примарне сепарације, односно
селективног сакупљања неопасног рециклабилног отпада (папир, картон, стакло,
лименке и ПВЦ боце) у оквиру површина спорта и рекреације, месних заједница и
вртића (услове изградње дефинисати разрадом кроз урбанистички пројекат за
површине на којим се налазе зелена острва),
обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други
отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска
комунална служба;
забрањује се изградња/уређењење складишта опасних и отпадних материја, као и
отворених складишта за отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и сл. у
стамбеним насељима
учествовати, на нивоу општине, у изградњи регионалног центра за управљање
отпадом

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА










забрањено је крчење и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем
шума,
забрањено је стављати у промет дрво посечено у шуми и ван шуме, односно
произведене дрвне сортиментне, ако нису жигосани јасно видљивим шумским жигом,
правовремено уклањање осушених стабала четинара, у циљу спречавања развоја
поткорњака и ширења истих на здрава стабла,
забрањено је одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и
загађивање шума на било који начин,
обавезна је примена биоинжињерских мера, које предвиђају заштиту терена од
ерозије и заштита сталних и повремених водотокова од засипања стенским или
земљаним материјалом,
забрањена је сеча здравих стабала, пре него што се одреде позиције објеката које
морају бити у највећој могућој мери прилагођене постојећем високом зеленилу,
забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној ,близини
шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме,
за озелењавање
слободних површина и реконструкцију постојећих користити
претежно аутохтоне врсте дрвећа,
обавезан је континуирани надзор шумског подручја.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА



обезбедити одрживо коришћење природних ресурса, очување разноврсности,
јединствености и визуелни квалитет природе (предела);
пределе (пејзаже) валоризовати, заштитити и унапредити према европској конвенцији
заштите пејзажа, преко планова нижег реда за просторне целине;

''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.

АРАНЂЕЛОВАЦ

48

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације
за насеље Трубаревац на животну средину






примена интегративног модела успостављања система зелених зона и коридора и
њихово повезивање у мреже;
успостављање биолошких веза између заштићених подручја и осталих површина.
Ове, пре свега структурне везе не морају да представљају затворен линијски систем,
већ могу сразмерно еколошким захтевима да се састоје од серије животних простора
или међусобно комбинованих различитих предеоних елемената
нега и уређивање предела обухвата и нова пошумљавања нарочито на ерозијом
угроженим локалитетима и ниским бонитетним класама земљишта чиме ће се
повећати вредност

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.
Емитовање буке из планираних објеката не сме прекорачити законске норме дефинисане
„Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини" („Сл. гласник
РС", бр. 75/10). Такође, Правилима уређења овог Плана дефинисана је заузетост сваке
парцеле под зеленим површинама, што такође доприноси смањивању евентуално
негативних утицаја повишеног нивоа буке у животној средини.
Неопходно је обезбедити спречавање, односно смањење утицаја планираних садржаја, на
чиниоце животне средине, као и непосредну околину, кроз мере заштите од буке и то:
 примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке дуж
саобраћајница I и II реда и железничке пруге, којима се обезбеђује да бука емитована
током одвијања саобраћаја, не прелази прописане граничне вредности у зонама
намењеним становању и јавним објектима (дечија установа-вртић и сл), у складу са
Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и
88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Службени гласник РС“, број 75/10),
 применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у објектима,
чија је изградња планирана дуж саобраћајнице I и II реда и железничке пруге, свести
на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење
зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990;
 при одређивању могућих намена објеката у зонама становања, или у контакту са
објектима дечијих установа, школа, болница и сл., водоти рачуна о нивоу буке који
исти могу да генеришу;
ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
1.
обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове
простора, намену, положај и оријентацију објеката, као и могућност коришћења обновљивих
извора енергије, а кроз:
 правилно обликовање планираних објеката, при чему треба избегавати превелику
разуђеност истих,
 коришћење хидрогеотермална енергије, фотонапонских соларних ћелија и соларних
колектора на кровним површинама објеката и сл,
 озелењавање окућнице и правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних
ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног
утицаја ветра;
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2.
на површинама намењеним породичном становању, објектима и комплексима јавних
служби, спортским објектима и комплексима, или њиховој непосредној околини није
дозвољена изградња или било каква промена у простору која би могла да наруши стање
чинилаца животне средине у окружењу (вода, ваздух, земљиште), а нарочито:
 обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку,
вибрације или непријатне мирисе, односно умањују квалитет боравка у објектима и
њиховој околини,
 постављање асфалтних и бетонских база и сл,
 изградња складишта секундарних сировина, складишта за отпадне материјале, стара
возила и слично, као и складиштење отровних и запаљивих материјала,
 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или
сигурност суседних објеката, односно значајно умањи осветљеност и осунчаност
истих,
 изградња фарми пилића, свиња, говеда и др;
3.
станице за снабдевање горивом се могу планирати уз саобраћајницу I реда, ако се
обезбеде следећа удаљења од стамбених и других осетљивих објеката у окружењеу, и то:
– удаљеност претакалишта светлих течних горива и одушних атмосферских цевиАТ вентила од стамбених објеката у окружењу не може бити мања од 25 m,
– удаљеност резервоара и претакалишта течног нафтног гаса (ТНГ-а) од стамбених
објеката у окружењу не може бити мања од 35 m,
– удаљеност ССГ од границе комплекса дечије установе/школе не може бити мања
од 100 m;
4.
у току радова на изградњи планираних објеката и површина предвидети следеће
мере заштите:
− снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно
опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у
земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију,
односно ремедијацију загађене површине,
− грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току реконструкције,
доградње или изградње објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и
искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које
има дозволу за управљање отпадом;
5.
обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе или другог акта којим се одобрава изградња, односно рекострукција или уклањање
објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту
животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у
складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 36/09).
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, БУЈИЦА И АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и
водних објеката, спречавања погоршања водног режима, и спровођења одбране од
поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, вући посечено
дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то
дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
на водном земљишту:
–
градити објекте којима се смањује пропусна моћ канала,
–
одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
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складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови
проласка великих вода,
–
садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање
10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно
издатим водним условима,
–
прати возила и друге машине,
–
вршити друге радње, осим у случају изградње објеката јавне инфраструктуре у
складу са Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и 93/12) или посебним
законом, спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних
вредности, изградње објеката за коришћење вода, изградње објеката за заштиту
вода од загађења, предузимања радњи ради заштите људи, животиња и
имовине,
у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда
или супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m
од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 m
од унутрашње ножице насипа;
копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном
подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетиог дејства вода или је
техннчком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није
угрожена стабилност насипа;
мењати или пресецати токове подземних вода односно искоришћавати те воде у
обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, стабилност тла
и објеката;
мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са
водног земљишта које је у приватној својини;
градити објекте, садити дрвеће и копати земљу и обављати друге радње којима се
ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и
у обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима
се омета редовно одржавање ових канала;
одлагати чврсти отпад и друге материјале у мелиорационе и друге канале, упуштати
загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се можеутицати на ниво
воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних
објеката или отежати одржавање водног система;
изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност И отежају одржавање
регулаиионих, заштитних и других водних објеката. Забрана вршења радњи може се
проширити и изван граница водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни
режим или водни објекти.
–

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења
нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва,
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама
излагања нејонизујућим зрачењима.
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање
уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима:

дечијих вртића,

школа

простора дечијих игралишта

''И Н Ф О П Л А Н'' д.о.о.

АРАНЂЕЛОВАЦ

51

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације
за насеље Трубаревац на животну средину

Минимална удаљеност базних станица мобилне телефоније од дечијих вртића, школа
и простора дечијих игралишта, односно ивице парцеле дечијег вртића и дечијих игралишта,
не може бити мања од 50 m.
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане
осетљивости, могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским
стубовима под условом да:

висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m,

удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони
главног снопа зрачења антена, износи најмање 30 m,

удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може
бити мања од 30 m,искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне
површине објекта у окружењу износи најмање 10 m.
Антенски системи базних станица мобилне телефоније, који се поставља на кровној
површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног објекта или терасе стамбеног
објекта на који се поставља.
При пројектовању антенских система базних станица мобилне телефоније узети у
обзир избор и дизајн и боју антенских система у односу на објекат или окружење на ком се
врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице.
Мере и услови заштите животне средине:
 могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите
далековода одредити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља
далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у
складу са чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник ПС“, број 145/14) а
које износе:
Називни напон
1 до 35 110
далековода (kV)
Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне
10
25
пројекције надземног вода) (m)


у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених
становању, слободним зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање,
јавним установама дечије, социјалне и здравствене заштите, спорту и рекреацији, као
и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи;



уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте
пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним
за ту врсту објеката, а нарочито:
 одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања
становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не
прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и
електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност
јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског
флукса (В) не прелази 40 µT,
 обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице;
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског
уља садржаног у трансформатору,
 није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване бифениле
(PCB),
 након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање,
односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно
мерење нивоа буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре издавања
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употребне дозволе за исту/е, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3)
достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег
зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана
извршеног мерења;
Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће
утврдити потребу израде Студије о процени утицаја.
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4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ
На основу дефинисаних услова просторног развоја насеља, спровођење Плана вршиће се
директно на основу правила уређења и грађења из Плана. План генералне регулације за
насеље Трубаревац је плански основ за издавање локацијских услова (или другог акта у
складу са законом) за јавне саобраћајне површине и изградњу техничке инфраструктуре у
планираној регулацији саобраћајница. Локацијски услови и информација о локацији се издају
на основу Плана генералне регулације и издаје је надлежни општински орган у складу са
одредбама Плана. Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на
основу техничке документације у складу са одредбама Плана.
Инвеститор је у обавези да се, пре подношење захтева за издавање грађевинске дозволе
или другог акта којим се одобрава изградња, односно реконструкција или уклањање објекта,
наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне
средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, а у складу са
одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на основу генералног, односно
идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.
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5.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све
предложене мере заштите животне средине могле успешно имплементирати у пракси.
Последњи корак у процесу стратешке процене је развој и имплементација програма
мониторинга. Сврха мониторинга је: - да прикаже промене у животној средини које се могу
приписати имплементацији Плана, и да дозволи стварним утицајима да се упореде са
предвиђеним утицајима; - да предложи могуће мере за смањење или ублажавање ефеката
непредвиђених догађаја, уколико се они појаве; - да се прикупе квалитетне основне
информације за друге планове који захтевају стратешку процену.
За предметно подручје није успостављен мониторинг животне средине.
Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, према Закону о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),
следеће ставке:
- опис циљева Плана и програма,
- индикаторе за праћење стања животне средине,
- права и обавезе надлежних органа,
- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.
Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег програма
мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине.

ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог,
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације,
као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за
предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења.
Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и
активности у простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним управљањем.
Према Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09), јединица
локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну
контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. Према
члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине били би:
 обезбеђење мониторинга,
 дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,
 одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,
 дефинисање мониторинга загађивача,
 успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података
у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и
 увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном
садржају извештаја о стању животне средине.
У оквиру праћења стања животне средине, у складу са Законом и другим прописима,
предвиђа се праћење:
 отпада;
 квалитета вода (загађујуће материје и друге карактеристике);
 квалитета земљишта;
 квалитета ваздуха;
 нивоа буке;
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5.1. ИНДИКАТОРИ ПРАЋЕЊА СТАЊА
Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање стања
животне средине и улазне податке на основу којих се прати стање животне средине, врши
процена могућих утицаја и дефинишу обавезне мере заштите.
Мониторинг квалитета ваздуха
Мониторинг квалитета ваздуха се успоставља у складу са Европском директивом о процени
и управљању квалитетом ваздуха. Мониторинг треба вршити континуирано, посебно на
локацијама и подручjима повећаног загађења, на утврђеним локалитетима где се
постављају стационарне мерне станице, 24-часовним узроцима. Правилником о граничним
вредностима, методама мерења имисије и критеријумима за успостављање мерних места и
евиденцији података (''Сл. гласник РС'', бр. 54/92, 30/99,19/06), дате су смернице
истраживања, праћења и утврђивања општег стања загађености ваздуха у насељеним
местима и ненасељеним подручјима. На основу обављених анализа утврђује се стање и
трендови на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена
загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се правовремено деловало
ка смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет
животне средине (ваздуха, земљишта, вода).
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем емисије, праћењем и
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о
резултатима мерења, праћења и истраживања.
Резултати мерења концентрација загађујућих материја пореде се са граничним вредностима
имисија (ГВИ), те се на основу обављених анализа утврђују стање и трендови, на основу
којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.
Од посебне је важности вршити редован мониторинг како на подручју плана тако и на
подручју читаве општине.
Предлаже се успостављање мерних места за праћење квалитета ваздуха на Планском
подручју од стране локалне мреже за мониторинг квалитета ваздуха. Број и распоред
мерних места прилагодити површини подручја, врсти извора који загађују ваздух, геолошким
карактеристикама и густини насељености. Неопходно је правити дневне, месечне и
годишње извештаје.
Мониторинг квалитета воде
Према Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) као и према
подзаконским актима донетим на основу овог Закона у циљу праћења стања загађености
вода потребно је вршити систематско испитивање квалитета површинских и подземних
вода, на прописан начин, на основу Правилника о опасним материјама у водама („Сл.
гласник СРС” бр. 31/82) и Правилника о начину и минималном броју испитивања квалитета
отпадних вода („Сл. гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84 ), према програму који доноси Влада. На
територији општине Сокобања мониторинг квалитета воде за пиће спроводе Јавно
комунално предузеће „Напредак“, док се вода из водовода у насељу Трубаревац хемијски и
биолошки не испитује. Неопходно је вршити редован мониторинг квалитета воде за пиће.
Неопходно је испитивање нутријената у површинским и подземним водама једном годишње,
испитати број становника прикључен на јавни водовод, на јавну канализацију једном
годишње од стране надлежног Јавног комуналног предузећа.
Мониторинг квалитета површинских вода на територији насеља Трубаревац, односно
језера/акумулације Бован, врши Агенција за заштиту животне средине.
Мониторинг квалитета земљишта
Ради утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту, на локацијама у
непосредној близини депонија, трафостаница, саобраћајница, индустријских зона, као и у
насељеним местима врши се мониторинг земљишта, у складу са Правилником о
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дозвољеним концентрацијама штетних и опасних материја у земљишту и води за
наводњавање („Сл. гласник СРЈ” бр. 23/94) и методама за њихово испитивање.
Узорковање земљишта ради испитивања његовог квалитета није вршено на предметном
простору или у његовој непосредној близини. Предлаже се обрађивање појединих зона
Плана екотоксиколошким истраживањима у циљу утврђивања присуства загађујућих
материја у земљишту и процене ризика по здравље становништва и животну средину.
Надлежни орган може прописати посебна мерења на местима за које се накнадно утврди да
постоји могућност контаминације земљишта изазваног радом Оператера.
Обавезно је утврђивање тачне површине деградираног земљишта и проценат промене
начина коришћења земљишта од стране Локална мрежа за праћење квалитета земљишта,
једном односно четири пута годишње.
Мониторинг буке
Заштита од буке у животној средини обезбеђује се утврђивањем услова и предузимањем
мера заштите у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр.
36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона, а то чини део
интегралног система заштите животне средине и односе се на: просторно, урбанистичко и
акустичко планирање; звучну заштиту; стратешку процену утицаја планова и програма,
односно процену утицаја пројеката на животну средину, као и на издавање дозволе за
изградњу и рад постројења, односно обављање активности; прописивање граничних
вредности буке у животној средини; производњу, промет и употребу извора буке; акустичко
зонирање; стратешких карата буке; израду акционих планова заштите од буке у животној
средини; мерење и оцену буке у животној средини (мониторинг); процену штетних ефеката
буке на здравље људи и животну средину; информисање јавности о буци и њеним штетним
ефектима у животној средини. Неопходно је вршити континуиран мониторинг нивоа буке
предметног Плана.
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних
зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне
организације у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Тренутно се не врши мониторинг нивоа буке како на нивоу
планског обухвата тако и на подручју читаве општине Сокобања.
Неопходан је
континуирани мониторинг нивоа буке на најпрометнијим саобраћајницама 0, 1., и 2.реда због
одвијања тешког теретног саобраћаја и јавног превоза овом саобраћајницом.
Мониторнг отпада има за циљ контролисање количине произведеног отпада и стања
одлагалишта као и умањење негативних утицаја на животну средину изазваних
неадекватним поступањем са отпадом. Мониторинг отпада обухвата утврђивање количине и
врсте отпада која се одвози на комуналну градску депонију као и броја „дивљих” депонија и у
границама Плана генералне регулације. Тренутно на подручју Плана постоји једна „дивља”
депонија. Јавно комунално предузеће „Напредак“ у тренутку израде Плана није укључио
подручје насеља Трубаревац у систем прикупљања отпада.

5.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ
ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА
На
основу
позитивне
регулативе
Општина
располаже
нормативно-правним
инструментаријумом да доноси акте у смислу накнада за заштиту и унапређење животне
средине. На основу одредаба члана 18. Закона о локалној самоуправи и одредаба члана
190. Устава Републике Србије, јединица локалне самоуправе – општина, стара се о заштити
животне средине. У надлежности општине је да припрема и доноси локалне програме
коришћења и заштите природних вредности, програме заштите животне средине, односно
локалне акционе и санационе планове.
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Права и обавезе надлежних органа
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине,
она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона.
Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:
 Влада доноси програм мониторинга за период од две године;
 јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који
мора бити у сагласности са програмом Владе;
 Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за
обављање мониторинга;
 Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места,
мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате,
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења,
рокове и начин достављања података;
 мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство прописује
ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује овлашћену
организацију по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за
одређену област;
 Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове
достављања и чувања података;
 државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији
за заштиту животне средине на прописан начин;
 Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система,
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података,
као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност;
 информациони систем води Агенција за заштиту животне средине;
 министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као и
врсту, начине, класификацију и рокове достављања података;
 Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне
средине у Републици;
 надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини
извештај о стању животне средине на својој територији;
 извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике
и јединице локалне самоуправе.
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да
редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне
средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и емисије, као и
мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и
здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима.
Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже
информације и податке у складу са овим законом.
Предузећа и други привредни субјекти-потенцијални извори загађења у обавези су да:
1. надлежном органу доставе податке о стационарном извору загађивања и свакој
његовој промени;
2. обезбеде редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију;
3. обезбеде континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално, путем
аутоматских уређаја за континуално мерење;
4. воде евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним
местима, резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три
месеца и достави мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја;
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5. обезбеде контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако
мерења емисије не обавља самостално;
6. обезбеде
прописана
повремена
мерења
емисије,
преко
овлашћеног
(акредитованог) правног лица два пута годишње уколико не врши континуални
мониторинг, а податке достави надлежном органу;
7. испитују квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеде
редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде
дневник њиховог рада;
8. врше испитивање количине опасних и штетних материја у земљишту уколико постоји
могућност загађења земљишта .
9. урачунавају
трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и
производних трошкова;
Полазећи од сложености надлежности органа, посебних организација, јавних предузећа,
јавних служби по вертикалној хијерархији (републички – покрајински - општински) и по
хоризонталној надлежности (локална самоуправа - општина), као и у координацији
активности различитих органа, за успешно спровођење Програма праћења стања животне
средине – мониторинг неопходно је у смислу организационо – институционалних активности,
у оквиру општинских управа формирати посебан орган које би био задужен за координацију,
планирање, програмирање, надзор и реаговање у вези са проблемима заштите животне
средине.
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6.0. МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично
разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и
програмирања, уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена се у
међународној пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/ЕC о процени утицаја на
животну средину планова и програма. Доношењем сета закона о заштити животне средине,
крајем 2004. године стратешка процена утицаја је уведена у домаћу праксу планирања и
програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени стратешке процене,
постоји низ проблема и ограничења, као и различити приступи у утврђивању оптималног
методолошког обрасца и приступа.
У пракси су у примени два основна обрасца: (1) технички и (2) планерски. Технички приступ
у основи користи прилагођену методологију процена утицаја пројеката. У планерском
приступу се претежно користе квалитативне – експертске методе из разлога што су планови
сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају мање детаљних
информација о животној средини, заснивају на концепту одрживог развоја и обухватају
друштвена и економска питања, планирају се тзв. „непланабилни процеси” који имају виши
степен ентропије. Због тога није могуће у потпуности применити математичке моделе са
одговарајућим степеном поузданости, док учешће већег броја заинтересованих страна и
јавности даје процесу стратешке процене специфичан карактер, јер је потребно да се
резултати на разумљив начин представе разним друштвеним групама и другим учесницима
у процесу израде и доношења.
У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као што
су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна анализа,
ЅWОТ анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочнопоследичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд. Заједничка техника
различитих метода представљају матрице утицаја којима се испитују промене које би
изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не
примени). Матрице се формирају успостављањем међусобних односа између циљева
плана, планских решења и циљева стратешке процене са одговарајућим индикаторима. За
потребе ове процене потребно је применити и прилагодити методологију процене која је
развијана у домаћој пракси у протеклом периоду, а која је углавном у сагласности са новијим
приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији, као и новије
праксе стратешке процене утицаја на животну средину у Србији.
У овом делу Извештаја о стратешкој процени потребно је да се у складу са основним
(методолошким) поступком представи коришћена методологија у оквиру неколико фаза
стратешке процене:
(а) скрининг – дефинисања садржаја стратешке процене,
(б) скопинг – дефинисања обима стратешке процене,
(в) дефинисање кључних (битних) промена,
(г) процена у ужем смислу,
(д) предвиђање последица,
(ђ) одређивање мера,
(е) контрола и ревизија,
(ж) имплементација.
Разрадом наведених фаза развијен је следећи поступак за стратешку процену за План
генералне регулације, дат је у следећој табели.
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Табела 6. Поступак стратешке процене за План генералне регулације
Фазе стратешке процене
утицаја

Појединачне активности по фазама

1
Фаза 1.:
Идентификација других
планова и програма од
значаја за остваривање
циљева заштите
животне средине

-

-

Фаза 2:
Дефинисање циљева и
задатака стратешке
процене утицаја

-

-

Фаза 3:

-

Формирање
информационе –
документционе основе
Фаза 4:
Полазне основе
стратешке процене
утицаја (почетне фазе
стратешке процене
утицаја у ужем смислу)

-

Фаза 5:
Дефинисање индикатора

-

Фаза 6:
Ревизија индикатора,
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-

2
Идентификација планова, програма, пројеката и
других докумената од значаја за План генералне
регулације.
Идентификација циљева и задатака заштите
животне средине од значаја за План генералне
регулације (од (интер) националног до локалног)
Спецификација и валоризација кључних проблема
заштите животне средине и кључних циљева
заштите животне средине
Ревизија постојећих циљева и задатака стратешке
процене утицаја из различитих докумената од
(интер) националног до локалног нивоа (укучујући
међурегионални, регионални и ниво локалне
заједнице)
Дефинисање циљева стратешке процене у
зависности од планских проблема и одредби
регулативе
Идентификација потенцијалних извора
информација и података релевантних за стратешку
процену
Прикупљање података из различитих извора
(подаци добијени од локалних власти и заједнице,
анкете, истраживања, теренска истраживања,
пописна и друга статистика, подаци доступни преко
Интернет мреже, литература и др.)
Обрада података и прављење одговарајућих база
података
Ревизија прикупљених података (анализа и синтеза
расположивих података)
Оцена података прикупљених из других докумената
(оцена и преузимање – ''стечене обавезе'')
Оцена стања активности на планском подручју
(примена других планова, програма и пројеката)
Оцена имплементације националних и регионалних
стратегија, планова, програма и пројеката
Идентификација могућих тешкоћа
Оцена валидности аналитичко-информационе
грађе
Прелиминарна оцена општег стања животне
средине
Ревизија и анализа доступних података, анализа
полазних основа и прелиминарна процена
трендова
Дефинисање и развој индикатора од значаја за
стратешку процену, корелација између индикатора,
циљева и задатака између Плана
генералнерегулације и стратешке процене утицаја
Синтеза интерних ревизија претходних фаза,
редефинисање циљева, задатака и прилагођавање
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расположивим подацима. Редефиниција
индикатора

Фаза 7:

-

Идентификација проблема
заштите животне
средине / питања
одрживости

-

Ревизија (претходних) радних верзија Плана
генералне регулације
Усклађивање Плана генералне регулације са
осталим конвенцијама плановима, програмима и
пројектима од значаја за заштиту животне средине

Ова стратешка процена је у складу са општом препоруком истовремености, тако да је ова
стратешка процена рађена у току израде Плана генералне регулације за насеље
Трубаревац. Тиме су се ова два поступка у интерактивном процесу међусобно допуњавала.
У процесу израде стратешке процене утицаја самог Плана, нису уочене битне тешкоће које
би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера.
Чињеница да не постоји јединствена методологија за израду ове (секторске) врсте планског
документа и процене утицаја, захтевао је посебан напор како би се:
 извршила анализа, процена и евалуација планских решења у контексту заштите
животне средине и реализације циљева одрживог развоја и
 применио модел адекватан изради стратешког документа за заштиту животне
средине.
Такође, значајан проблем представљала је чињеница да у нашим условима не постоји
информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, као ни систем
показатеља (индикатора) за оцену стања животне средине и одрживог развоја. Из тог
разлога, за оцену стања животне средине извршена је процена, на основу постојеће базе
података, увида на терену, услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и
урбанистичке документације, природних карактеристика просторне целине, као и података
студијске, пројектне и друге доступне документације.
У процесу израде стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насеље Трубаревац, успостављена је сарадња са заинтересованим органима
и организацијама, надлежним органом за животну средину.
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7.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а
првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље
људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна је
партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис сектора),
локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније
остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је остваривање сталне
сарадње између свих актера у процесу. Како је стратешка процена интегрисана у све фазе
израде Плана генералне регулације за насеље Трубаревац, то је резултирало уважавањем
и укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процене. Део о животној
средини у свим фазама израде Плана генералне регулације припремљен је на основу
резултата стратешке процене приказаних у овом извештају.
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих
органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана.
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган
надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о
стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и
роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту
одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана.
Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа,
организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој процени, као и
мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану. Извештај о стратешкој
процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи
општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове
оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о
стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.
После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија
Плана, орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о стратешкој процени
заједно са Планом надлежном органу на одлучивање.
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8.0. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
РЕЗИМЕ)

УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ

Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени (према нашем закону), односно нетехнички резиме (према европској директиви о СПУ) представљају сажетак информација
датих у свим претходним поглављима. Ове информације треба да су представљене на
начин разумљив јавности.
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и
принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима, уважавајући при томе
потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и
добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред
осталог, огледа се у томе што:
• се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и учешћа
јавности,
• помаже да се провери повољност различитих планских варијанти,
• обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример кумулативни и социјални ефекти,
• утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, укључујући и
претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање.
Заштита животне средине у Плана генералне регулације за насеље Трубаревац разматрана
је у оквиру планског документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног Плана.
Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину којим се дефинише садржина Извештаја.
На основу евалуације значаја утицаја приказаних у Плану закључује се да имплементација
плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју.
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се
констатовати да ће већина планских решења имати позитиван утицај на конкретан простор.
Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су
ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери. Планирани мониторинг
животне средине омогућиће контролу утицаја планских решења на животну средину.
Примена и спровођење планираних мера заштите при имплементацији Плана, изради,
усвајању и имплементацији планова нижег реда, контрола и надзор над применом мера и
мониторинг животне средине, представљају обавезне еколошке мере и смернице у циљу
спречавања појава негативних утицаја и ефеката на животну средину у обухвату Плана.
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Сокобања, 2018.
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На основу члана 4. и 1 3. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС ”, бр. 88/2011
и 104/2016), члана 20. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010
и 14/2016), члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи ( “ Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14), члана 16. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду(„Службени гласник РС“, број
36/2009) и члана 42.став 1.тачка 7. Статута општине Сокобања (“ Службени лист општине
Сокобања“ бр. 6/08, 7/11 и 24/14) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана
27.04.2018 . године, донела је:
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања

•
•
•
•
•
•
•
•

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се:
врсте и класификација амбалажног отпада;
планирање управљања амбалажним отпадом;
субјекти управљања амбалажним отпадом;
одговорности и обавезе у управљању амбалажним отпадом;
примарна селекција амбалажног отпада;
начин сакупљања, транспорт и третман амбалажног отпада;
финансирање управљања амбалажним отпадом;
надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом.
Циљ Одлуке

Члан 2.
Циљ ове Одлуке је да се обезбеде и осигурају услови за:
1) управљање амбалажним отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна
средина;
2) одвајање амбалажног отпада на месту настанка, поновно искоришћење и рециклажу отпада
и издвајање секундарних сировина из отпада;
3) развијање свести о управљању амбалажним отпадом.
Начин управљања отпадом
Члан 3.
Управљање амбалажним отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по
угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења:
1) загађења вода, ваздуха и земљишта;
2) опасности по биљни и животињски свет;
3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;
4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;
5) нивоа буке и непријатних мириса.
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Начела

1)
2)
3)
4)

Члан 4.
Управљање амбалажним отпадом заснива се на следећим начелима:
Начело избора најоптималније опције за животну средину;
Начело хијерархије управљања отпадом;
Начело одговорности;
Начело “загађивач плаћа”.
II ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА
Врсте отпада

Члан 5.
Отпад јесте свака метерија или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа, у
складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник
РС", број 56/2010)) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом.
Врсте отпада у смислу ове Одлуке су:
1) комунални (кућни отпад);
2) комерцијални отпад;
3) индустријски отпад.
Отпад из става 1. ове Одлуке, у зависности од опасних карактеристика које утичу на
здравље људи и животну средину, може бити:
1) инертни;
2) неопасан;
3) опасан.
Класификација отпада
Члан 6.
Амбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал, који не може да се
искористи у првобитне сврхе, изузев oстатака насталих у процесу производње.
Комунални амбалажни отпад јесте отпад од примарне и секундарне амбалаже који настаје као
отпад у домаћинствима (кућни отпад) или у индустрији, занатским делатностима, услужним или
другим делатностима (комерцијални отпад), а који је сличан отпаду из домаћинства у погледу
његове природе или састава и сaкупља се са одређене територијалне целине, у складу са законом.
Амбалажни отпад који није комунални отпад је отпад од примарне, секундарне или терцијарне
амбалаже који настаје као отпад у процесу производње, малопродаји, услужним и другим
делатностима који није сакупљен кроз систем сакупљања који организује јавно комунално
предузеће, односно друго правно лице или предузетник (у даљем тексту: комунално предузеће).
Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада.
Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну
од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је
опасан отпад био или јесте упакован.
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III ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Локални план управљања отпадом
Члан 7.
Локални план управљања отпадом општине Сокобања 2012-2022 ("Службени лист општине
Сокобања" бр. 1/2012) (у даљем тексту: ЛПУО) представља документ којим се организује процес
управљања отпадом на нивоу општине.
Управљање отпадом, у смислу горе наведеног документа, представља спровођење
прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења,
третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за
управљање отпадом после затварања.
ЛПУО приказано је стање у области управљања отпадом, количине, врсте отпада, начин
сакупљања, третирања и збрињавања отпада. Истим документом дефинисани су циљеви и
приоритети, као и динамика и начин решавања проблема у складу са националним и ЕУ
законодавством из области управљања отпадом и из области заштите животне средине, као и
укупна планирана и приоритетна финансијска улагања предвиђена планом.
Полазне основе за активности које су предузете на изради и реализацији ЛПУО су циљеви,
начела и принципи дефинисани у оквиру Стратегије управљања отпадом Републике Србије
("Службени гласник РС", број 29/10), Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број
36/09,88/10 и 14/16), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", број
36/09), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09,36/09др.закон, 72/09-др.закон, 43/2011-ОдлукаУС и 14/16) и Регионалног плана управљања отпадом
("Службени лист општине Сокобања" бр. 9/13).
III СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Врсте субјеката
Члан 8.
Субјекти надлежни за управљање отпадом јесу:
1) Општина Сокобања
2) ЈКП „НАПРЕДАК”, Сокобања
3) Оператери система управљања амбалажним отпадом
Општина Сокобања
Члан 9.
Општина Сокобања:
1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом
спровођењу;
2) спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом у складу са
законом, односно уређује, обезбеђује и организује сакупљање, транспорт, третман и
одлагање комуналног отпада;
3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом у складу са законом;
4) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овом Одлуком.
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Члан 10.
Општина Сокобања обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу,
одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система
и уређује и обезбеђује обављање управљања комуналним отпадом и његовог развоја.
Под комуналним објектима сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за пружање
комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби
која се користе за обављање комуналне делатности.
Члан 11.
Општина Сокобања, у складу са законом, уређује услове управљања комуналним отпадом и
на тај начин обезбеђује:
1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева поузданост,
приступачност и трајност у пружању услуга;
2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање
организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;
3) сагласност са начелима одрживог развоја;
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности;
5) конкуренцију у обављању делатности.
Члан12.
Општина Сокобања обезбеђује и организује комуналну делатност управљања отпадом на
целој територији општине (градско насеље и сеоско подручје) у складу са ЛПУО, другим
законским и подзаконским актима и овом Одлуком.
Члан 13.
Општина Сокобања, преко надлежних служби, води и чува евиденцију о прикупљеном
комуналном отпаду и податке о томе доставља Агенцији за заштиту животне средине Републике
Србије.
Прикупљене податке о комуналном отпаду, путем законом прописаног обрасца (КОМ 1),
ЈКП „НАПРЕДАК”, Сокобања, доставља инспектору за заштиту животне средине и Агенцији за
заштиту животне средине Републике Србије.
Подаци из става 2 овог члана достављају се надлежним службама, једном годишње, у
законом прописаном року.
Члан 14.
Послови обављања комуналне делатности, укључујући и управљање комуналним отпадом,
поверени су ЈКП „НАПРЕДАК”, Сокобања.
Члан 15.
ЈКП „НАПРЕДАК”, Сокобања (у даљем тексту ЈКП), као давалац услуга, дужно је да радом
и пословањем обезбеди:
1) трајно, континуирано и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на
начин уређен законима, осталим прописима и стандардима и овом и другим општинским одлукама,
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга у складу са позитивним прописима,
оснивачким актом и Статутом општине;
4) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме,
који служе за обављање комуналних делатности;
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5) развој и унапређење квалитета комуналне услуге, као и унапређење организације и ефикасности
рада.
Члан 16.
Поверене послове ЈКП врши према годишњем плану и програму рада.
ЈКП дужно је да најмање једном годишње Скупштини општине достави извештај о раду.
Оператер система управљања амбалажним отпадом
Члан 17.
У складу са чланом 35. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду оператер система
управљања амбалажним отпадом је, обавезан да организује један или више центара за сакупљање,
разврставање и привремено складиштење прикупљеног амбалажног отпада, при чему ће узети у
обзир:
1) густину насељености и количину комуналног амбалажног отпада;
2) распоред места за сакупљање амбалажног отпада и количину прикупљеног амбалажног отпада
који није комунални отпад;
3) просторни распоред и/или удаљеност уређаја и постројења у којима се прикупљени амбалажни
отпад рециклира, искоришћује енергија или на други начин прерађује или одлаже;
4) мере заштите од пожара и друге мере, у складу са законом.
Оператер је дужан да организује места за сакупљање амбалажног отпада који није
комунални отпад, на која ће крајњи корисник доносити тај отпад, ако преузимање није обезбеђено
директно од крајњег корисника или крајњег снабдевача.
Оператер ће заједно са осталим субјектима надлежним за управљање отпадом, дефинисати
напред наведене локације.
IV ОДГОВОРНОСТИ И ОБАВЕЗЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Одговорност корисника услуга у управљању отпадом
Члан 18.
Корисници услуга управљања амбалажним отпадом су правна и физичка лица која по
основу уговора или по основу територијалне припадности имају право да користе комуналну
услугу организовану на подручју општине Сокобања.
Корисник услуга управљања отпадом дужан је да ову комуналну услугу користи на начин
да:
1) не омета друге кориснике и не угрожава животну средину;
2) не оштећује или на било који начин угрожава објекте и опрему која је у функцији обављања
комуналне делатности.
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Обавезе корисника у управљању отпадом
Члан 19.
Корисници услуга управљања отпадом, правна и физичка лица на територији општине
Сокобања, дужна су да:
1) врше селекцију амбалажног комуналног и некомуналног отпада ради рециклаже,
2) врше преузимање наменских посуда за одлагање амбалажног отпад у складу са овом
Одлуком и
3) врше одлагање наменских посуда за селектовани отпад на договореном месту.
V ОРГАНИЗОВАЊЕ УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
Управљање амбалажним отпадом
Члан 20.
Комунални и некомунални амбалажни отпад се сакупља, третира и одлаже у складу са
Законом о управљању отпадом и Законом о амбалажи и амбалажном отаду, подзаконским актима
из ове области, Законом о комуналним делатностима и осталим прописима којима се уређују
комуналне делатности и овом одлуком.
Забрањено је мешати опасан амбалажни отпад са неопасним амбалажним отпадом.
Амбалажни отпад који је већ измешан са опасним амбалажним отпадом се сматра опасним.
Домаћинства су дужна да одлажу свој неопасан амбалажни отпад у контејнере или канте за
амбалажни отпад, а опасан амбалажни отпад из домаћинства (амбалажа од, уља, боје и лакови,
пестициди и др.) да предају овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада.
Домаћинства и други произвођачи амбалажног отпада врше селекцију отпада ради
рециклаже.
Општина Сокобања уређује организовање и начин селекције и сакупљања отпада ради
рециклаже, локалним планом управљања отпадом и овом Одлуком.
Сакупљање и транспорт амбалажног отпада
Члан 21.
Начин и динамику сакупљања амбалажног отпада на територији општине Сокобања
реализује ЈКП, на начин како је утврђено планом и програмом предузећа за сваку пословну годину.
План и програм сакупљања отпада садржи:
1) број и категорију корисника;
2) недељни и дневни распоред сакупљања по насељима, зонама и улицама;
3) број и врсту посуда за сакупљање амбалажног отпада код физичких и правних лица;
4) техничко-технолошке услове за извршавање плана и програма;
5) мере и активности за унапређење квалитета и услова вршења услуга.
Члан 22.
План и програм рада ЈКП и измене истог ступају на снагу након усвајања од стране
Скупштине општине.
До доношења одлуке о усвајању плана и програма рада у смислу предходног става ЈКП је
дужно да примењује постојећи план и програм.
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Члан 23.
ЈКП„Напредак“ је дужно да редовно сакупља амбалажни отпад са сеоског подручја,
дефинисано ЛПУО и Планом и програмом ЈКП.
Динамика пражњења контејнера, постављених у сеоском подручју, утврђена је програмом и
планом рада ЈКП.
Члан 24.
Комунални и некомунални амбалажни отпад допрема се од стране ЈКП на привремену
претоварну станицу која ће бити на локацији у улици Рајка Вићентијевића број 5 у Сокобањи.
Члан 25.
Ради лакшег, даљег третмана отпада, ЈКП је дужно да обезбеди да различите врсте отпада
остану одвојене током транспорта.
Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин
како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара и
како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине.
У случају загађења насталог током транспорта ЈКП одговорно је за чишћење и отклањање
загађења подручја.
Члан 26.
ЈКП је дужно да у случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или
прекида у пружању услуга одмах о томе обавести орган управе надлежан за инспекцијске послове,
као и кориснике услуга и да истовремено предузме све неопходне мере за отклањање узрока
поремећаја.
Члан 27.
У случају промене динамике сакупљања и транспорта отпада, ЈКП је дужно да
благовремено и на одговарајући начин обавести кориснике услуга о насталим променама, уз
обавезу да одложен отпад одвезе најкасније у року од три дана.
Селекција амбалажног отпада
Члан 28.
Селекција (сепарација, одвајање, раздвајање) представља метод у поступању са
аммбалажним отпадом при чему се врши раздвајање отпада по, врсти амбалажног отпада и, у
складу са каталогом отпада и другим важећим прописима.
Селекција или раздвајање може бити примарно и секундарно.
Примарна селекција врши се на месту настанка отпада: у домаћинствима, дворишту, школи,
канцеларији, фабрици...Отпадни материјал се у примарној селекцији одлаже у различите
пријемнике (канте, контејнере, кесе и сл.), где не долази до мешања отпада.
Код рециклаже са секундарним раздвајањем сав отпадни материјал се одлаже у исте
пријемнике, а затим одвози до постројења за раздвајање отпада.
При раздвајању је веома важно одвојити сав опасан и шкодљив отпад, да би се те материје
на безбедан начин уништиле (конзерве од фарбе, и бочице од лекова, ).
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Примарна селекција амбалажног отпада на територији општине Сокобања
Члан 29.
Општина Сокобања уређује организовање и начин селекције и сакупљања амбалажног
отпада Локалним планом управљања отпада.
Планом је предвиђена примарна селекција комуналног и некомуналног амбалажног отпада
на месту настанка, под којом се подразумева одвојено сакупљање комуналног и некомуналног
амбалажног отпада по врстама, у посебне посуде и одвојен транспорт до претроварне станице.
Места настанка комуналног и некомуналног амбалажног отпада су:
1) станови у колективном становању;
2) индивидуални објекти становања у градском и приградском подручју;
3) индивудуални објекти становања у сеоском подручју;
4) пословни објекти правних лица (градско и сеоско подручје) и
5) јавне површине (градско и сеоско подручје).
Врсте комуналног и некомуналног амбалажног отпада које се одвојено сакупљају су:
1) папир-картон
2) ПЕТ, пластика, алуминијумска лименка и употребљена Тетра Пак амбалажа
3) стакло.
Организација и начин управљања амбалажним отпадом
Члан 30.
Стандардне посуде за прихват амбалажног отпада су:
1) канте запремине 120 литара и
2) контејнери запремине 1,1 m³.
Корисници комуналне услуге управљања отпадом, правна и физичка лица дужна су да о
свом трошку одржавају посуде наведене у ставу 1. тачка 1) овог члана.
Правна и физичка лица дужна су да стандардне посуде поставе на одређено место, на које
ће их након пражњења, радници ЈКП вратити. Власници посуда дужни су да очисте простор око
посуде.
Набавку, одржавање и замену посуда наведених у ставу 1. тачка 2) овог члана, постављене
на јавним површинама у градском и сеоском подручју, као и у колективном становању, врши ЈКП.
ЈКП је дужно да редовно и уредно врши пражњење посуда наведених у ставу 1. овог члана и
то према динамици како је планом и програмом рада предузећа предвиђено, али и према указаним
потребама и налогу комуналног инспектора, а најмање једном седмично.
ЈКП чисти и одржава простор око посуда за отпад у колективном становању и на јавним
површинама.
Забрањено је одлагање амбалажног отпада ван посуда наведених у ставу 1. овог члана.
У посуде наведене ставом 1. овог члана, забрањено је одлагати:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

органски отпад
грађевински материјал;
земљу;
грађевински шут;
кабасти кућни отпад (стари намештај, кућни апарати, санитарна опрема....);
бионеразградив отпад;
као и отпад који се сврстава у посебне токове отпада.
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Члан 31.
Привредним друштвима, угоститељским објектима, радњама, другим правним и
физичким лицима, предаће се на коришћење наменске канте и контејнере за прихват примарно
селектованог амбалажног отпада а које обезбеђује Оператер система управљања амбалажним
отпадом, који је и власник истих.

Начин управљања амбалажним отпадом
Члан 32.
Општина Сокобања, овом одлуком, прописује упуство за правилну примарну селекцију
амбалажног отпада на територији општине Сокобања, на предлог ЈКП.
Упуство за правилну примарну слекцију амбалажног отпада на територији општине
Сокобања, припремиће ЈКП „Напредак“ у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке и биће
подељено свим корисницима комуналних услуга управљања отпадом на територији општине
Сокобања.
Обавезе правних лица
Члан 33.
Правна лица дужна су да:
1) амбалажни отпад који свакодневно настаје одвајају у наменске контејнере од 1,1 м3.
Обавезе станара у колективном становању
Члан 34.
Домаћинства у колективном становању дужна су да:
1) амбалажни отпад који свакодневно настаје одвајају у наменске контејнере од 1,1 м3 за
амбалажни отпад
Обавезе власника индивидуалних стамбених јединица у градском подручју
Члан 35.
Власници индивидуалних стамбених јединица у градском подручју дужни су да:
1) комунални амбалажни отпад који свакодневно настаје одвајају у намeнску канту од 120
литара;
2) напуњену канту износе испред своје стамбене јединице у термину који одреди ЈКП;
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Обавезе власника индивидуалних стамбених јединица у сеоском подручју
Члан 36.
Власници индивидуалних стамбених јединица у сеоском подручју дужни су да амбалажни
отпад који свакодневно настаје издвајају и одлажу у контејнере које поставља ЈКП.
Члан 37.
Општинска управа Сокобања, преко надлежних служби, врши надзор над извршавањем
обавеза свих учесника у примарној селекцији отпада на месту настанка.
Општина Сокобања организује и подстиче едукацију грађана, промовише примарну
селекцију отпада и стимулише грађане и ЈКП, кроз обезбеђење недостајућих средстава у примарној
селекцији.
Члан 38.
ЈКП дужно је да:
1) врши дистрибуцију наменских посуда за одвајање амбалажног отпада правним и физичким
лицима;
2) поставља и одржава стациониране посуде за прихват одговарајућих врста амбалажног
отпада на јавним површинама;
3) организује прихват и транспорт свих селектованих врста отпада до места за претовар или
одлагање;
4) наменски користе средства којима располаже, стечена по било ком основу.

VI ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Обезбеђење додатних средстава
Члан 39.
За реализацију примарне селекције комуналног и некомуналног амбалажног
обезбеђују се додатна средства за набавку:
1) наменске посуде канте и контејнери за примарну селекцију амбалажног отпада;
2) теретног возила за превоз селектованог отпада;

отпада

Члан 40.
Наменске канте и контејнери за прихват примарно селектованог амбалажног отпада
обезбеђује Оператер система управљања амбалажним отпадом, који је и власник наменских канти
и контејнера.
Члан 41.
Обезбеђење превозних средстава за транспорт примарно селектованог сувог отпада врши
ЈКП користећи сопствена или донаторска финансијска средства.
Накнада трошкова
Члан 42.
ЈКП има право на накнаду трошкова од корисника за пружене услуге из ове одлуке који су
урачунати у трошкове редовног сакупљања и одвожења смећа у складу са важећим ценовником.
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Ценовник услуга утврђује се одлуком надлежног органа ЈКП, на коју сагласност даје
Скупштина општине Сокобања.

VII НАДЗОР
Надзор над радом
Члан 43.
Општина Сокобања врши надзор над радом ЈКП у вршењу поверених послова.
Инспекцијски надзор
Члан 44.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке и прописа донетих за њено
извршавање врши општинска управа Сокобања, ако овом одлуком није другачије прописано.
Инспекцијски надзор врши се преко инспектора за заштиту животне средине и комуналног
инспектора у оквиру делокруга утврђеног овом одлуком.
Права и дужности инспектора
Члан 45.
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, има право и дужност да:
1) прегледа опште и појединачне акте даваоца услуга и других правних лица;
2) саслуша и узима изјаве одговорних лица у ЈКП и других правних лица, према указаној
потреби;
3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне
просторије;
4) прегледа објекте, постројења, уређаје и опрему који служе коришћењу комуналне услуге,
укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику
комуналне услуге;
5) забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
6) забрани решењем остављање - одлагање комуналног отпада ван контејнера и посуда за
прихват отпада;
7) забрани решењем одлагање отпада у водотоке и на обалама водотока;
8) забрани решењем бацање запаљивих материја у контејнере и корпе за отпад;
9) забрани решењем уништавања комуналних објеката и опреме;
10) спроводи и друге прописане мере и поступке управљања отпадом утврђене овом одлуком.
Члан 46.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак и пријаве правних и физичких лица у
вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам дана извести
подносиоца пријаве о предузетим радњама.
О свим предузетим радњама, комунални инспектор сачињава записник у складу са законом.
Записник се обавезно доставља ЈКП, односно другом правном лицу надлежном за отклањање
отпада.
Уколико комунални инспектор у току инспекцијске контроле утврди да су поред повреда
учињених из надлежности комуналне инспекције учињене и повреде других законских прописа
дужан је да о томе обавести надлежну инспекцијску службу, односно надлежан орган.
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Члан 47.
У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине има право
и дужност да проверава и контролише нарочито:
1) спровођење и ажурирање планова управљања отпадом;
2) спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање отпадом;
3) употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења сировина и
енергије;
4) управљање у постројењима која стварају отпад, примену мера и поступака за смањење
његових количина или опасних својстава, класификацију, сакупљање, складиштење,
третман, транспорт и одлагање отпада;
5) техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад постројења за управљање
отпадом, укључујући мониторинг, методе третмана и мере предострожности у складу са
условима утврђеним у дозволи;
6) испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и одлагање
отпада;
7) поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току његовог
кретања;
8) испуњеност услова за рад, затварање и рекултивацију постојећих депонија и надзор над
њима по њиховом затварању у периоду од најмање 30 година;
9) поступање са отпадом на кога се примењују посебни токови управљања отпадом;
10) прописане забране и ограничења;
11) рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица одговорног за стручни
рад у постројењу за управљање отпадом;
12) вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту, врстама и
количинама отпада;
13) наложи власнику опадног возила (ако је познат) или ЈКП (ако власник отпадног возила није
познат) да отпадно возило уклони и преда овлашћеном оператеру за третман ове врсте
отпада;
14) спровођење и других прописаних мера и поступака управљања отпадом.

Овлашћења инспектора
Члан 48.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор овлашћен је да:
1) контролише да ли се комунална делатност обавља на начин прописан овом одлуком;
2) контролише стање комуналних објеката;
3) контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописаним условима;
4) нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање уочених
недостатака;
5) подноси захтев за покретање прекршајног поступка;
Комунални инспектор овлашћен је да предузима све мере и радње прописане Законом о
комуналним делатностима.
Члан 49.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине овлашћен је да:
1) нареди спровођење плана управљања отпадом и његово ажурирање;
2) нареди спровођење радног плана управљања отпадом и његово ажурирање;
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3) забрани коришћење технологије и рад постројења који не испуњавају услове за смањење
настајања отпада и ефикасно коришћење сировина;
Инспектор за заштиту животне овлашћен је да предузима све мере и радње прописане
Законом о управљању отпадом и Законом о заштити животне средине.

Члан 50.
ЈКП као и друга правна и физичка лица и надлежни општински органи дужни су да
комуналном инспектору, односно инспектору за заштиту животне средине омогуће несметано
обављање послова и приступ објектима и постројењима, односно несметан увид на лицу места на
коме се врши увид и инспекцијски надзор.
VIII НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ
Члан 51.
На решење инспектора из члана 47. 48 и 49 ове одлуке може се изјавити жалба Општинском
већу општине Сокобања.
Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана пријема решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Решење Општинског већа општине Сокобања коначно је у управном поступку и против
њега се оможе покренути управни спор.

IХ КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Члан 52.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће ЈКП ако:
не изради и реализује план и програм сакупљања отпада (члан 21.);
нередовно сакупља отпад са сеоског подручја у складу са ЛПУО (члан 23.);
поступа супротно одредбама члана 25, 26 и 27.;
поступа супротно одредбама члана 30.;
утврди цену услуга супротно овој одлуци или другом акту надлежног општинског органа;
поступа супротно одредбама члана 38.;
ако не поступи по налогу надлежног инспектора (члан 47. и 48.);
не поступи по решењу надлежног инспектора (члан 50. и 51.);
чини повреде прописане чланом 50.

За учињен прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у ЈКП казниће се новчаном
казном од 25.000 до 50.000 динара.

Члан 53.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се привредно друштво, предузеће и
друго правно лице ако:
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1) користи комуналне услуге на начин којим омета друге кориснике или ако угрожава објекте и
опрему за обављање комуналне делатности (члан 18. став 2. тачка 1 и 2));
2) поступа супротно одредбама члана 19.;
3) поступа супротно члану 20. став 2. и 6.;
4) ако стандардне посуде не поставе на одређено место и очисте простор око њих (члан 30.
(важи уколико су посуде постављене на делу јавне површине);
5) не одваја амбалажни отпад како је наведно одредбама чланова 35, 36 и 37.;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву,
предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до
250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000 до
50.000 динара.
Заштитне мере уз казну за прекршај
Члан 54.
За прекршај из члана 53. ове одлуке може се уз новчану казну изрећи и заштитна мера
одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење прекршаја, односно који су
настали извршењем прекршаја.
Члан 55.
Уколико су прописане новчане казне супротне законским прописима или су исте на
другачији начин регулисане у том случају се директно примењују одредбе законских прописа.
За учињене прекршаје или друге незаконите радње које нису санкционисане овом одлуком
непосредно ће се применити законске одредбе.
Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
ЈКП дужно је да у року од месец дана од дана ступања на снагу ове одлуке усклади своје
пословање са одредбама из члана 38. ове одлуке.
Члан 57.
Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама ове одлуке одмах након
њеног ступања на снагу.
На остала питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе
Закона о управљању отпадом, Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, Закона о комуналним
делатностима, Закона о локалној самоуправи као и одредбе других важећих прописа.
Члан 58.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“
01 број:352-209/2018
Сокобања, дана 27.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 236

БРОЈ 15 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

27 април 2018.
.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о управљању амбалажним отпадом на територији
општине Сокобања (у даљем тексту: Одлука) садржан је у Закону о комуналним делатностима
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2011), Закону о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр.
36/2009 и 88/2010), Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и
Закону о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09).
Посебан интерес за доношење ове Одлуке произилази и заснива се на Локалном плану
управљања отпадом на територији општине Сокобања 2012-2022. година ( у даљем тексту: ЛПУО),
који се имплементира кроз конкретизоване активности и надлежности органа регулисане Одлуком,
као и Планом смањења амбалажног отпада за период 2015-2019(„Службени гласник РС“, број
144/2014).
У смислу предходног истичемо да је основни циљ Одлуке реализација ЛПУО ради
успостављања одрживог система управљања отпадом кроз сагледавање свих опција третмана
комуналног отпада и предвиђене активности и надлежности за њено спровођење.
Концепцијски Одлука садржи: полазне основе о циљевима доношења Одлуке, начину и
начелима управљања отпадом, класификацији отпада, организовање управљања отпадом,
субјектима управљања отпадом, одговорностима и обавезама у управљању отпадом, селекцији
отпада, одлагање отпада, надлежност и обављање послова комуналне делатности, одговорност и
санкције са казненим одредбама.
Предходно наведена питања регулисана су детаљно у складу са прецизном применом
одредбе и реализације питања која се односе на област управљања отпадом.

Обрађивач
________________

Начелник Општинске управе
_________________
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На основу члана 68. става 1. и члана 100. став 3. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/2011- Одлука УС и 14/2016),
члана 16. став 1. тачка 12., члана 42. став 1. тачка 29. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и 24/14 ) и члана 6. Одлуке о
посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/10,24/13), Скупштина општине
Сокобања, по претходно прибављеном мишљењу Министарства заштите животне средине,
број 401-00-00410/2018-02 од 03.04.2018.године, на седници одржаној дана 27.04.2018.
године, донела је
ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на
територији општине Сокобања у 2018-ој години
I
Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава остварених од накнаде
за заштиту животне средине на територији општине Сокобања у 2018-oj години.
II
Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се за заштиту и
унапређење животне средине, у складу са Законом о заштити животне средине и Одлуком о
посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине
Сокобања .
III
У 2018-ој години средства остварена од посебне накнаде за заштиту животне
средине у Сокобањи користиће се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
I Посебна накнада за заштиту животне средине
1.
Површина станова у објектима колективног
становања
Површина станова у објектима индивидуалног
становања
зграда

и

0,75 дин/м² * 89.353,86 м² * 1 мес =
67.015,39дин/мес * 12 мес =
804.184,74 динара
0,48 дин/м² * 851.317,97 м² * 1 мес =
408.632,62 дин/мес * 12 мес =
4.903.591,51 динара

3.

Површина пословних
просторија

пословних

1,47 дин/м² * 18.199,05 м² * 1 мес =
26.752,6 дин/мес * 12 мес =
321.031,24 динара

4

Власници, односно закупци земљишта за
обављање редовне делатности привредних
субјеката

0,38 дин/м² * 36.228 м² * 1 мес =
13.766,64 дин/мес * 12 мес =
165.199,68 динара
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УКУПНО (за 2018.годину по Програму) :

6.194.007,17 динара

Пренета средства из претходног периода:

9.010.835,82 динара

УКУПНО:

15.204.842,99 динара

ПЛАН РАСХОДА
Спровођење акционих и санационих планова у области комуналне инфраструктуре и
заштите животне средине :
1.
Замена
азбестно-цементних
цеви водоводне мреже у
следећим улицама Вука Караџића, Немањина и Алексе
Маркишића у Сокобањи у циљу заштите вода и заштите
ваздуха у Сокобањи
13.234.842,99 динара
2.

Мерење алергеног полена у Сокобањи

480.000,00 динара

3.

Одржавање заштићеног природног добра „Рипаљка“ у
Сокобањи

1.350.000,00 динара

4.

Мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора

140.000,00 динара

УКУПНО: 15.204.842,99 динара

I Број: 501-38/2018
у Сокобањи, 27.04.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.. 72/2009,
81/2009 испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука
УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине
Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, бр. 3/08,7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној 27.04.2018. године, донела је:
–

–

–

-

–

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
Овим Одлуком врше се измена и допуна Одлуке о Монтажним објектима (у даљем тексту:

Одлука) ("Службени лист општине Сокобања", број 32/17) и то на следећи начин:
- У члану 2. у ставу 1. под тачком 2) испред речи „киоск“ додају се речи: „типска дрвена кућица,
монтажни јавни тоалте, монтажно клизалиште и друго , “ ;
- У члану 3. додаје се став 3.који гласи: „Организациона јединица Општинске управе надлежна за
послове планирања и изградње , за потребе општине Сокобања, може издати одобрење за постављање
монтажних објеката привременог карактера који нису предвиђени планом општег распореда места за
поствљање мањих монтажних објеката и опреме на површинама јавне намене.“ ;
- Члан 6. став 1. тачка 9. мења се и гласи „Обавезу учесника да достави доказе о измиреним обавеза по
основу свих изворних локалних прихода“;
- Члан 7. став 2. тачка 4. мења се и гласи „Доказ о редовном измиривању обавеза према Општини
Сокобања по основу свих изворних локалних прихода;
У члану 9. у ставу 3. бришу се речи: “ и објављује почетни износ и позива учеснике да дају своје
понуде, одређујући најнижи износ за који се може повећавати претходно понуђени износ, који не може
бити већи од 10% претходно достигнуте цене“;
-

У члану 13. додаје се став 2. који гласи: „Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту
не могу да издају у подзакуп трећим лицима.";
-

- У члану 14. у ставу 1. брише се алинеја 8., а алиније 9. и 10. постају алинеје 8 и 9;
- У члану 29. брише се став 6., а став 7 постаје став 6. ;
Члан 31. став 1. алинеја 9. мења се и гласи: „доказ о измиреним обавезама према Општини Сокобања
по основу свих изворних локалних прихода“;
-

- Члан 31. став 2. алинеја 2. мења се и гласи: „доказ о измиреним обавезама према Општини Сокобања
по основу свих изворних локалних прихода а који се односи на локацију и на име физичког, односно
правног лица као корисника површине јавне намене“
У осталим деловима Одлука о монтажним објектима остаје непромењена.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I Број: 352-210/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/17), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумума за доношење акта о
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник
РС“, бр. 21/18) и члана 16. став 1. тачка 17. Статута општине Сокобања ("Службени лист
општине Сокобања", бр. 3/08,7/13,11/14,24/14), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној
дана 27.04.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Сокобања
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се мрежа јавних предшколских установа на територији
општине Сокобања у складу са утврђеним потребама деце за остваривањем права на
образовање и васпитање.
Члан 2.
Васпитање и образовање деце предшколског узраста остварује се у једној
предшколској установи.
Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Сокобања чини
Предшколска установа „Буцко“ Сокобања са седиштем у Сокобањи.
Члан 3.
Број васпитних група у свакој школској години одређиваће се у зависности од броја
деце и могућности формирања васпитне групе у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, Уредбом о критеријумума за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа и овом Одлуком.
У насељима сеоског типа припремни предшколски програм организује се у оквиру
основне школе.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи дечјих вртића на
територији општине Сокобања „Службени лист општине Сокобања“, број 10/2011
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у „Службеном листу
општине Сокобања“.
Број: 60-3/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образложење:
Предшколска установа "Буцко" Сокобања остварује делатност васпитања и
образовања у седишту установе у наменском објекту у Сокобањи. Простор који се користи
у те намене је у потпуности уређен и опремљен за обављање припремног предшколског
програма.
С обзиром да је број деце предшколског узраста променљив, у зависности од броја
деце, формираће се одговарајући број група према нормативу утврђеном Законом о
предшколском васпитању и образовању.
Број деце у насељу Сокобања креће се по годинама рођења и то: 2012 - 65; 2013 – 68;
2014 – 59; 2015 – 75; 2016 – 48; 2017 – 61.
Како Предколска установа "Буцко" Сокобања не располаже простором у сеоским
месним заједницама, већ простор припада основној школи, припремни предшколски
програм организоваће се у оквиру основне школе.

2
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На основу члана 146 став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број
72/09,81/09,64/10,24/11,121/2012,42/2013, 50/2013- Одлука УС,98/2013 Одлука УС, 132/14 и
145/14), члана 32. став 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/07, 83/14) и члана 16. став 1. тачка 26. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14, 24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници
одржаној дана 27.04. 2018 године, дон ела је
.

.

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање
мањих монтажних објеката
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна члана 2. О длуке о одређивању почетне цене за давање у
закуп локација за постављање мањих монтажних објеката („Службени лист општине
Сокобања “, број 32/17) и то тако то се у ставу 1. иза речи „Почетна цена по зонама је: “
додаје:
„екстра зона................................................................................. 552,00 дин/м2 месечно; “
У преосталим деловима Одлука остаје непромењена.

Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“.
I Број: 352-211/2018
У Сокобањи, дана 27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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Образло жење
Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих
монтажних објеката („Службени лист општине Сокобања“, број 32/17) у члану 2.
предвиђена је почетна цена по зонама за прву зону у износу од 384,00 дин/м2 месечно
и другу и трећу зону у износу од 239,00 дин/м2 месечно.
Код Одлуке о одређивању почетне цене за давање у у закуп локација за постављање мањих
монтажних објеката примењујe се зонирање из Одлуке о локалним комуналним таксама.
Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 32/17) измењене су границе екстра зоне на тај начин што иста
проширена и због проширења зон e поједини монтажни објекти се сада налазе у екстра зони те
је потребно одредити цену за екстра зону.
Почетна цена за екстра зону утврђена је утврђивањем односа између цене прве и екстра зоне из
Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних
објеката („Службени лист општине Сокобања“, број 10/11), затим je примењен исти однос цене
између прве зоне и екстра зоне и добијена је почетна цена од 552,00 дин/м2 месечно.
Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 20.04.2018. године утврдило
је предлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за
постављање мањих монтажних објеката и предлаже Скупштини општине Сокобања да
предлог усвоји.
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На основу члана 4.став 2. Oдлуке о монтажним објектима („Службени лист општине
Сокобања“ број 32/17), и члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Сокобања („Службени
лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 27.04.2018. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ П Л А Н А
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Врше се измене и допуне Плана општег распореда места за постављање монтажних
објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/18) на следећи начин:
-

У члану 2. локација под бројем 9. уместо речи „Зона прва“, треба да стоји „Зона екстра“;
-

–

- У члану 2. локација под бројем 10. уместо речи „Зона прва“, треба да стоји „Зона- екстра“;
–

-

У члану 2. локација под бројем 11. уместо речи „Зона прва“, треба да стоји „Зона екстра“;
-

–

- У члану 2. локација под бројем 12. иза речи „Црвеног крста“ треба да стоје речи: „на којој је
дозвољено постављање монтажног објеката за продају воћа и поврћа“;
- У члану 2. локација под бројем 13 Озрен башта, иза речи „монтажних објеката за продају
сувенира“, додају се речи „дрвене типске кућице“;
–

- У члану 2. локација под бројем 13. додаје се место број 22 у површини од 16,00м2
означене у графичком прилогу са ЛШ - летњи шанк за продају хране и пића (могућност
формирања мање летење баште);
–

–

- У члану 2. локација под бројем 13. испод места број 22. додаје се следећи став: „Монтажни
објеката за продају сувенира - дрвене типске кућице, морају бити израђене у свему према опису
и изгледу који се налази у измењеном графичком прилогу број 2“.
У осталим деловима План општег распореда места за постављање монтажних објеката и
опреме на територији општине Сокобања остаје непромењен.
Члан 2.
Саставни део овог Плана је измењен графички прилог број 2.
Члан 3.
Овај План ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I Број: 352-212/2018
У Сокобањи, 27.04.2018.године
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити ( „Службени гласник РС“, број
24/2011), члана 42. став 1. тачка 45. и члана 128. Статута општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донелa
је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласнот на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за
социјални рад „Сокобања“ Сокобања, број 551-201/2018 од 28.02.2018. године, који је
донео директор Центра за социјални рад „Сокобања“ Сокобања, а на који је предходну
сагласност број 110-00-309/2018-09 од 22.03.2018. године, дало Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“

I БРОЈ: 11-8/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“, број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 и 101/16), члана 42. став 1. тачка 37. и члана 128. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и
24/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 27.04.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Ребаланс Програмa пословања Јавног предузећа „Зеленило Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.201 8. године, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-89/3-2018 oд
19.04.2018. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-389/2018
У Сокобањи, дана 27.04.2018 . године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 17. став 7. Закона о библиотечко- информационој делатности („Сл.
гласник Републике Србије“, број 52/11), члана 39. став 1. Закона о култури („Сл.
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 42. став 1.
тачка 10. и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број
3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и члана 22. став 1. Статута Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ Сокобања, Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана
27.04.2018. године, донела је
–

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Народне библиотеке „Стеван Сремац“
I
Витомиру Крстићу из Сокобање, престаје дужност директора Народне
библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи, због истека мандата, почев од 27.04.2018.
године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 17. став 7.
Закона о библиотечко- информационој делатности („Сл. гласник Републике Србије“,
број 52/11), члана 39. став 1. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, број
72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 42. став 1. тачка 10. и 128. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и члана
22 . став 1. Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања.
–

Чланом 17. став 7. Закона о библиотечко- информационој делатности прописано је да
спровођење конкурса и именовање директора библиотеке, именовање вршиоца
дужности директора, његове надлежности и друго, врши се на начин и по поступку
прописаним одредбама закона којим се уређује област културе.
Чланом 39. став 1. Закона о култури прописан о је да дужност директора установе
престаје истеком мандата и разрешењем, а што је предвиђено и чланом 22. став 1.
Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи.
Како је Витомиру Крстићу, истекао мандатни период на који је именован , Општинско
веће општине Сокобања утврдило је предлог решења о престанку дужности директора
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи.
На основу свега напред наведеног Скупштина општине Сокобања, донела је решење
као у диспозитиву.
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Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим
судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења.
БРОЈ: 02-36/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 34. став 2. и члана 35. Закона о култури („Сл. гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 17. Закона о библиотечкоинформационој делатности („Сл. гласник Републике Србије“, број 52/11), члана 42. став
1. тачка 10. и 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и члана 18. Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Сокобања, уз предходну сагласност Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар
број 251 од 24.04.2018. године Скупштина општине Сокобања на седници одржаној
дана 27.04.2018. године, донела је
–

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Народне библиотеке „Стеван Сремац“
I
Јасмина Илић-Паљевић из Сокобање, именује се за директора Народне
библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи на период од четири године, почев од
28.04.2018. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 34. став 2. и члана 35.
Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 –
испр.), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности („Сл. гласник
Републике Србије“, број 52/11), члана 42. став 1. тачка 10. и 128. Статута општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и члана
18. Статута Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања.
Чланом 34. став 2. Закона о култури прописано је да директора установе именује и
разрешава оснивач, док је одредбама члана 35. истог Закона прописано да се директор
установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна, односно јединица
локалне самоуправе, именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на
период од четири године и може бити поново именован. Да јавни конкурс расписује и
спроводи управни одбор установе, а да директора именује оснивач са листе.
Одредбама члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник
РС“, број 52/2011) утврђено је да на именовање односно разрешење директора
библиотеке сагласност даје директор библиотеке која обавља матичне функције за ту
библиотеку.
У складу са напред наведеним одредбама закона, након спроведеног јавног конкурса
који је спровео Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи, исти
је Скупштини општине Сокобања, доставио листу кандидата, као и образложени
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предлог листе кандидата, која садржи мишљење Управног одбора Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ у Сокобањи.
На предлог о именовању директора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи,
директор Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ из Зајечара дао је сагласност на
именовање број 251 од 24.04.2018. године.
Комисија за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања дала је
позитивно мишљење, а Општинско веће општине Сокобања утврдило је предлог
решења о именовању Јасмине Илић-Паљевић за директора Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ у Сокобањи.
На основу свега напред наведеног Скупштина општине Сокобања, донела је решење
као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим
судом у Нишу у року од 30 дана од дана достављања решења.
БРОЈ: 02-37/2018
У Сокобањи, 27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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