239.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка («Службени лист града Чачка», број 3/08, 8/13 и 22/13),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. и 30. октобра 2014.
године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО МРЧАЈЕВЦИ
1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
1.1

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. 1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду Плана генералне регулације садржан је у:
Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и
98/13 - УС)
• Одлуци о изради Плана генералне регулације за насељено место
Мрчајевци („Службени лист града Чачка“, број 17/2013).
•

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС) и Правилником о садржини,
начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/10,
измена 69/10 и измена 16/11).
1.1.2

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду Плана генералне регулације садржан је у:
Просторном плану Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 88/10)

Регионалном просторном плану Златиборског и Моравичког управног
округа („Сл. гласник РС“, број 1/13)

Просторном плану града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 17/2010).


1.2

ЗАКЉУЧАК ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
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ИЗВОД ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА КОНЦЕПТА
ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА
Концептом плана генералне регулације за насељено место Мрчајевци у
Чачку предложена је прелиминарна граница плана. Она обухвата делове КО
Мрчајевци, КО Доња Горевница, КО Бечањ и КО Катрга .
Орјентациона површина обухвата плана износи 636.40 ха.

УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
За потребе израде плана прибављени су сви релевантни услови и подаци
од надлежних институција и организација. За потребе израде плана прослеђено је
38 захтева различитим организацијама и институцијама од чега њих 13 нису
доставиле тражене услове и податке.

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА
Планом генералне регулације Мрчајеваца предвиђен је развој до 2025.
године за око 3000 становника на простору од 636.40 ха, што је за око 10% више
од демографскох пројекција из ППГ Чачка. Разлог за овакав приступ је пре свега
значај насеља Мрчајевци у ширим општинским и регионалним оквирима у
погледу географског положаја који може да подстакне развој привреде и туризма.
Анализом постојеће организованости и опремљености простора насеља
Мрчајеваца уочени су проблеми који представљају основу за дефинисање циљева
просторног развоја у наредном планском периоду.

•
•

•
•

Општи циљеви развоја су:
јачање улоге Мрчајеваца као секундарног центра, у планираној хијерархији
центара Града Чачка, који треба да поседује виши квалитет урбаних
функција (јавне службе и услужне делатности)
примена одговарајућих мера демографске и економске политике на
постепени раст броја становника
побољшање квалитета живота грађана подизањем услуга, у квалитетном и
квантитативном смислу, које им пружају јавне институције и доступности
јавних служби свим становницима
остваривање равноправности свих облика својине у организацији јавних
функција, како би се створили услови за комплементаран однос
различитих облика својине и конкуренција између различитих понуђача
услуга.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Посебни циљеви уређења насеља су:
усклађивање ПГР Мрчајеваца са смерницама планских докумената вишег
реда
унапређење постојећих јавних функција и планирање нових
повећање капацитета постојећих стамбених зона и планирање нових
повећање капацитета постојећих централних функција и планирање нових
активирати привредне потенцијале (индустрија, привреда) и повећати ниво
привредне развијености насеља.
повећати степен укупног друштвеног стандарда отварањем нових радних
места у области непривреде и терцијарних делатности
мерама економске политике подстицати даљи развој угоститељства,
повећати занатске и трговинске капацитете
развијати одређене облике туризма у сагласности са планираним развојем
туризма града Чачка у наредном планском периоду
обезбеђење просторних услова за одмор и свакодневну и недељну
рекреацију становника на територији насеља
побољшава квалитет живота кроз ширење понуде доступних сервисних
функција локалном становништву
квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром, са могућношћу
проширења на нове технологије
изместити из центра насеља државни пут IБ реда бр. 23 у складу са
планским решењима Просторног плана Града Чачка, намењеног
првенствено транзитном саобраћају
решавање проблема дефицита простора за мирујући саобраћај
озелењавање јавних простора и формирање континуалног зеленила дуж
саобраћајница вишег ранга
усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита
уз примену услова и критеријума за заштиту културног наслеђа
усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита
уз примену услова и критеријума за заштиту животне средине
усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита
уз примену услова који се односе на зоне заштите.

ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Концептом плана граница грађевинског подручја је дата орјентационо, а у
Нацрту плана ће бити прецизно дефинисана, због могућности одређених
корекција.
Граница иде границама катастарских парцела или границама коридора
планираних саобраћајница, који секу катастарске парцеле од којих су неке
изузетно великих површина. Водећи рачуна о рационалном коришћењу земљишта
граница грађевинског подручја у овом делу поклапа се са границом коридора,
тако да он припада грађевинском подручју, а остатак катастарских парцела остаје
изван грађевинског подручја као пољопривредно, односно шумско земљиште.
Орјентациона површина планираног грађевинског подручја износи 564.55 ха.
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ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ НАМЕНА
У циљу умрежавања насеља на територији града Чачка базираном на
полицентричном принципу, уз поштовање успостављених привредних и
друштвених токова, Просторним планом Града Чачка предложена је концепција
развоја која успоставља три функционална секундарна центра на територији града
и то насеља Мрчајевци, Прељина и Слатина-Мршинци.
Слика 1: Графички приказ планиране шеме насеља Града Чачка

У концепцији формирања оптимално структуиране полицентричне мреже
центара, Мрчајевци треба да прихвате управно-административне функције у циљу
растерећења градског центра и јачања функције секундарног центра. Прихватање
децентрализације, као и преузимање функција и преношење надлежности на
секундарне центре, добро је полазиште за обнову насеља.
Основни принципи израде концепта плана засновани су:
 поштовању планских условљености
 поштовању наслеђеног стања изграђености





рационалном коришћењу земљишта
ограничењима у простору
просторним могућностима уређења
поштовању принципа еколошке заштите.

Основне намене које су третиране на нивоу концепта су становање, јавне
функције, услуге, радне зоне (привреда и индустрија), туризам.
Просторно посматрано, зонирање стамбених садржаја извршено је поделом
у више стамбених зона, за које важе слична или иста правила уређења и то:
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зона ужег насељског центра са индивидуалним и вишепородичним
стамбеним објектима виших густина изграђености
 зона ширег центра средњих густина изграђености (од 30-60 ст/ха)
 шира зона насеља малих густина изграђености до 30 ст/ха
 периферна зона са становањем руралног типа.
У оквиру пољопривредних површина, већих производних и пословних зона,
стамбени садржаји су заступљени као пратећа функција.
У складу са традицијом и карактером насеља најзаступљеније је становање
средњих густина које подразумева доминантност објеката породичног становања.
Становање нижих густина заступљено је у периферним деловима насеља и зонама
са различитим ограничавајућим факторима.
Горњи део насеља изнад главне саобраћајнице у Мрчајевцима планиран је за
развој становања и туризма, при чему су искоришћене природне погодности
терена за развијање поменутих садржаја.
Простор са доње стране, између главне саобраћајнице и планиране
обилазнице резервисан је за развијање становања, привреде и индустрије и јавних
садржаја.
Окосницу развоја Мрчајеваца представљаће новопланирана зона индустрије
и привреде у зони ново планиране обилазнице око Мрчајеваца. У планском
периоду биће неопходно да се подстакне развој МСП и предузетништва
обезбеђивањем одговарајућих локација односно инфраструктурним опремањем
зона, формирањем индустријских зона и паркова, нових мањих радних зона,
бизнис паркова, активирањем браунфилд локација и објеката, као и финансијским
подстицајима и едукативним активностима. Овај сектор је посебно погодан за
развој МСП и предузетништва, нарочито у диверзификацији прехрамбене
индустрије с обзиром на сировинску основу (сточарску, повртарску, воћарску), у
дрвнопрерађивачкој индустрији, сакупљању и преради шумских плодова и
лековитог биља чиме ово подручје обилује. У планираној индустријској зони
предвиђа се реконструкција и модернизација постојећих технолошких процеса,
као и изградња нових комплекса, уз обавезу увођења „чистих“ технологија, у
циљу заштите квалитета животне средине.
Јавне функције (образовање, култура, здравство, социјална заштита, спорт и
рекреација, јавно зеленило) су планиране у складу са демографском пројекцијом
насеља, имајући у виду и потребе гравитирајућег становништва из околних
насеља, с обзиром да Мрчајевци прерастају у секундарни центар. У складу са
планираним бројем становника задржава се моноцентрични систем у развоју
насеља са највећом концетрацијом јавних функција у централним делу.
С обзиром на значајан саобраћајни положај у постојећем и планираном
контексту у Мрчајевцима је планиран развој транзитног туризма. Транзитни
туризам који је данас од мањег значаја за целокупан туристички промет и
обликовање укупне просторно - туристичке структуре, ће са изградњом аутопута
која за собом повлачи изградњу пратећих садржаја (смештајних, угоститељских,
спортско-рекреативних, прометних, финансијских и сервисних), као и
активирањем аеродрома „Морава“ у Лађевцима добити на значају. Поред
наведених добре, услове за развој имају и бициклистички, сеоски (подручја са
очуваном природном средином) и манифестациони туризам. Развој туристичког
сектора је важан и због свог утицаја на развој других грана (пољопривреде,
услуга, саобраћаја и др.), развој предузетништва и породичног бизниса, што је
битно за отварање нових радних места и задржавање становништва.
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Сектор услуга данас заостаје, а врло је важан за побољшање пословног
амбијента и промену привредне структуре планског подручја. У оквиру овог
сектора посебне потребе су изражене за развој саобраћајно-транспортних,
складишно-дистрибутивних,
прометно-финансијских,
информатичких
и
маркетиншких, услуга у функцији развоја индустрије, пољопривреде и туризма,
као и задовољења потреба становништва. На планском подручју поред природних
ресурса (пољопривредних, шумских, водних и др.) и изграђених структура
(инфраструктура и др.) у великој мери изградњом аутопута подиже се вредност и
атрактивност околног земљишта за смештај мањих привредних и услужних
капацитета.

ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ОБЈЕКАТА

И

ПОВРШИНА

Циљеви уређења површина и објеката јавне намене су:
•
•
•

побољшање квалитета живота грађана подизањем услуга, у квалитетном и
квантитативном смислу, које им пружају јавне институције и доступности
јавних служби свим становницима
остваривање равноправности свих облика својине у организацији јавних
служби, како би се створили услови за комплементаран однос различитих
облика својине и конкуренција између различитих понуђача услуга
заштита и унапређивање зеленила као саставног дела заштите животне
средине, уређењем постојећих и реализацијом нових зелених површина

Основни програмски елементи за реализацију циљева у области јавних
служби су:
• реорганизација основног образовања и побољшање квалитета наставе, и
то кроз адаптацију, доградњу и реконструкцију матичне школе
• реконструкција објекта здравствене заштите у оквиру постојећих
просторних капацитета, кроз доградњу, адаптацију и реконструкцију
објеката на садашњој локацији
• у оквиру социјалне заштите оформити Центар за социјални рад
• у области културе усклађивање културно-уметничких садржаја са будућом
концепцијом развоја туризма и новим идентитетом насеља Мрчајевци уз
обнову и реконструкцију појединих објекта
• успостављање система спортске и здравствене рекреације у насељу кроз:
o изградњу спортских објеката и комплекса у насељском ткиву
o изградњу спортских терена у дворишту школе
o подручја у којима доминира зеленило и природни мотиви, плански
намењена за одвијање активности у слободном простору, уз минимум
прилагођавања терена (за пешачке, бициклистичке и трим стазе) и без
изградње већих објеката;
• реализација парка;
• трајно решавање проблема комуналних објеката
o уређење комплекса гробља, пијаце
o измештање сточне пијаце из центра насеља
o изградња јавног WC и др.
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•

заштита и унапређивање зеленила као саставног дела заштите животне
средине, уређењем постојећих и реализацијом нових зелених површина.
Планом дефинисати услове за побољшање функционисања јавних и
комуналних служби и унапређивање зеленила. Простори за развој јавних служби
планирани су највећим делом у оквиру зона центра док се одређени садржаји због
специфичних локацијских захтева налазе ван ових зона.

ПРЕДЛОГ ЗОНА ИЛИ ЦЕЛИНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ
РАЗРАДУ
У оквиру концепта плана, предложене су целине са потребом за даљу
разраду кроз план детаљне регулације и урбанистички пројекат.
Предлаже се израда следећих планова детаљних регулација:
•
ПДР „Комунална зона“ – подручје које се налази у зони денивелисане
раскрснице планиране обилазнице и општинског пута Слатина-Мрчајевци.
Будућим планом би се разрадиле површине за планирани сточни и
кванташки пијац, терминал теретних возила и површину намењену
комуналним функцијама са пратећим садржајима. Све ово захтева
детаљнији ниво планирања, па је зато ова целина предложена за даљу
урбанистичку разраду.
•
ПДР за природне водотокове.
У следећој фази плана- Нацрту, када ће се поред примарне планирати и
секундарна саобраћајна мрежа, као и комунална инфраструктура, затим детаљнија
намена простора, могуће је одредити још зона и целина за даљу урбанистичку
разраду.

1.3
1.3.1

ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Планом генералне регулације за насељено место Мрчајевци у Чачку
обухваћени су делови КО Мрчајевци, КО Доња Горевница, КО Бечањ и КО
Катрга. Површина обухвата плана износи 673.30 ха. Планом генералне регулације
за насељено место Мрчајевци обухваћен је централни простор насеља Мрчајевци.
Граница плана генералне регулације у односу на границу из Концепта
плана проширена је у јужном делу, а на основу Извештаја Комисије за планове
града Чачка о обављеној стручној контроли концепта плана.
Граница плана генералне регулације за насељено место Мрчајевци, почиње
северном страном Државног пута IБ реда број 23/221(М-5), кп.број 2110 КО Доња
Горевница , где се поклапа са доњом међом кп.1016, такође КО Доња Горевница.
Одатле се креће у правцу југоистока дужином од око 760м, настављајући да прати
северну страну пута ДП IБ реда број 23. Затим се ломи ка североистоку границом
између кп.1094 са западне и кп.1095 са источне стране. Креће се ка југоистоку
1

На делу трасе кроз насеље Мрчајевци долази до преклапања државних путева истог реда, а
различитих нумеричких ознака. Реч је о државним путевима IБ реда бр. 22 и 23
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дужином 13,7м до граничне тачке бр.11 са КО Мрчајевци. Одатле ка североистоку
наставља доњим, источним границама кп.1089 и 1087, па се на међној тачки
кп.1087 ломи ка северозападу, обилазећи и обухватајући кп.1085/2, 1085/1, 1080,
1079, 1078 и 623, све у КО Доња Горевница.
Ту прелази на западне границе кп.650/1, 650/2, и 649, које припадају КО
Мрчајевци и њима долази до граничне тачке бр.8 између КО Доња Горевница и
КО Мрчајевци. Затим се од граничне тачке бр.8 креће управно преко пута кп. број
3946 , па скреће ка југоистоку у дужини од око 28м где се окреће ка североистоку
међном линијом кп.628/4 и 628/1. Ломи се западном страном кп.629/3, па се креће
ка североистоку обухватајући кп.629/1, 629/2, 633/2, где прелази преко пута
кп.број 3949. Обухвата пут са његове источне стране до међе са кп.913. Затим се
креће ка југоистоку, обухватајући кп.913, 914 ,911/4, где се ломи ка југозападу
границом кп.911/2. Одатле скреће ка североистоку међом кп.911/1 и 916/1,
наставља ка североистоку горњом границом кп.901/1 и доњим границама кп.
901/4, 901/3, 901/2, 904/6, 904/5, обухватајући кп. 903 и кп. 902. Доњом међом кп.
904/3 долази и прелази пут кп. 3941. Креће се доњом страном пута, кратко,
дужине око 18м, па захвата парцеле бр.894/1 и 893 са њихових северних страна.
Затим прелази преко пута кп. број 3952, па се ка југозападу креће источном
границом пута кп.1139/2. Граница се даље ломи обухватајући граничне парцеле
1139/2, 1138, 1136, 1145, 1169, 1170, 1171, 1172 и пут кп.број 1166. Затим се креће
ка североистоку у дужини од 20м, па међом катастарских парцела 1164/1 са доње
и 1164/2 са горње стране, долази до заједничког пута КО Мрчајевци и КО Бечањ.
Прелази заједнички пут кп.број 3999/2 КО Мрчајевци и кп. број 2554 КО Бечањ.
Прешавши у КО Бечањ, креће се југзападно Бечањском страном пута до
кп.1455. Обухвата кп.1455, 1457 и силази границом кп.1457 са леве и 1458 са
десне стране до кп.1471, где се ка западу (у дужини од око 14,4м) враћа на десну
страну заједничког пута 2554. Затим скреће у КО Бечањ где са горње стране
обухвата парцеле 1479 и 1477, па прелази пут кп.број 2537. Спушта се ка југу
десном границом поменутог пута и долази до Државног пута IIA реда број 182. Ка
североистоку се креће горњом страном пута у дужини од око 300м, прелази пут ка
југу , па се левом страном потока Жујевац ( број кп.2544 ) креће низводно ка југу
до кп.2399/4. Средином те парцеле креће се ка југозападу и сече кп.2398/2,
обухватајући један дужи део исте парцеле. Ту прелази преко Државног пута IБ
реда број 23 и долази до заједничког пута КО Мрчајевци ( кп.број 4001/1 ) и КО
Катрга (кп.бр.2522/1). Креће се ка југу десном страном пута (у дужини од око
100м) , па југоисточно пратећи горњу страну Државног пута IБ реда број 23.
После неких 136м скреће ка југозападу пресецајући пут и обухватајући кп.3/2,
3/3,4, 24/1, 24/2, све у КО Катрга. Долази до међног камена две катастарске
општине, па са међе 2К прелази на 2М, тј. прелази преко заједничког пута између
ове две катастарске општине.
Поново се северозападним правцем враћа у КО Мрчајевци, пратећи линије
катастарских парцела које уједно и улазе у састав Плана генералне регулације, а
те граничне парцеле су: 2838/1, 2836/4, 2836/1, 2836/5, 1299/1, 1300/1, 1303, 1304,
1332, 1328, 1327, 1326/2, 1760/1, 1762/1 и 1764/2. Наставља ка југозападу
прелазећи поток кп. број 3992/2 и пут који се налази уз поток кп. бр. 3958. Са
јужне стране обилази кп. 2797, па се диже ка северозападу западним границама
2797 и 2796. Долази до јужне међе кп.бр.1765 и одатле скреће у правцу запада (у
дужини од око 570м) обухватајући кп.1766, 1767/1, 1772, 1773/3. Од крајње,
западне међе кп. 1773/3 скреће ка северозападу обилазећи и остављајући ван
плана кп.2768/1. Обухвата парцеле 1782/3, 1782/1, 1784, па се од њене граничне
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тачке ломи ка северозападу остављајући ван границе кп.бр.1814 и долази до пута
кп.бр.1818/5. Прати га десном страном пута до краја настављајући ка југозападу
источном границом кп. 2741/2. Ломи се ка северозападу обухватајући следеће кп:
2741/2, 2739/2, 2739/1. Ту се међом кп.2721/1 кратко ломи југозападно, па
наставља ка северозападу, обухватајући кп. 2719/1. Прелази преко пута кп. број
3960/1, настављајући и обухватајући у границу плана кп. 1844/2, 1844/4, 1845/7,
1845/5, 1845/6, 1845/3, 1846/3, 1847/3, 1859, 1842/5, 1842/2, 1860/5, ломи се ка
југозападу обухватајући целу кп. 1861/2, враћа се до западне стране кп. 1861/4,
обилази кп. 1861/1, па ка северозападу креће се до пута 3961/1, пролазећи и
обухватајући кп. 1574/1, 1576 и 1577. Прелази преко поменутог пута (кп. број
3961/1), па се његовом левом страном креће у дужини око 120м до пута кп. број
3963. Прелази на његову десну страну крећући се ка северу, па се ломи и обухвата
кп. 1568 и 1566. Одатле се креће ка северозападу остављајући са леве стране кп.
1565 и 1564, па долази до међе кп. број 1563 и пута кп. број 3963.
Ка северозападу креће се горњом страном пута (кп.бр.3963), обухватајући
следеће кп:1563, 1562, 1555/5, 1555/1, 3962/1 (пут), 714, 725, 724/4. Ту престаје да
се креће границом пута, али наставља заједничким границама катастарских
парцела 1925/5, 1925/4, 1926 са јужне доње стране границе и 724/4, 724/3, 724/2,
724/1, 720 са северне (горње стране границе ПГР-а " Мрчајевци ")
Затим граница прелази заједнички пут између две катастарске општине
кп.број 2124 КО Доња Горевница. Прати пут ка северу у дужини од око 14м,
скреће доњом границом кп.број 1946/5 (у дужини од око 23,3м), скреће ка
североистоку преко кп.1946/5, скреће лево њеном горњом међом, пресеца
кп.1946/2 и долази до источне међе кп.1943. Наставља да се креће истом страном
ове парцеле и кп.1942, ка североистоку. Долази до доње, десне тачке кп.бр.1941/1,
скреће ка истоку, пресеца кп.бр.1946/2, креће се западном страном кп.1945 и
излази на десну-источну страну кп.број 1130. Прати је до краја, скреће њеном
северном страном, настављајући и северним странама катастарских парцела број
1129, 1128, и 1127. Ту се ломи обухватајући граничне парцеле плана: 1115, 1125/2,
1125/1, 1124/5, 1144/2, па скреће ка југозападу заједничком линијом кп.1143/1 (са
десне – источне) и 1143/3 (са леве – западне) стране границе. Ка северозападу
пресеца кп.1143/3, прелази пут кп.бр.2114, диже се ка северу и наставља левом
страном пута до канала. Креће се западно пратећи канал кп.бр.2135/2, северним
странама кп.1146/1 и 1148/2. Прелази преко канала долазећи и поклапајући се са
доњом страном кп.број 1150. Наставља ка северу, тј. Државном путу IБ реда број
23, пратећи западне стране катастарских парцела бр.1150, 1149/4 и источну страну
кп.бр.1152/2. Прелази преко Државног пута IБ реда бр.23 долазећи до почетне
тачке описа и тиме затвара границу Плана генералне регулације Мрчајевци.

1.3.2

ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Граница иде границама катастарских парцела или границама коридора
планираних саобраћајница, који секу катастарске парцеле од којих су неке
изузетно великих површина. Водећи рачуна о рационалном коришћењу земљишта
граница грађевинског подручја у овом делу поклапа се са границом коридора,
тако да он припада грађевинском подручју, а остатак катастарских парцела остаје
изван грађевинског подручја као пољопривредно, односно шумско земљиште.
Површина планираног грађевинског подручја износи 604.56 ха.
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ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА

ОБУХВАЋЕНОГ

Граница грађевинског подручја Плана генералне регулације за насељено
место Мрчајевци почиње и поклапа се са границом ПГР-а "Мрчајевци", односно
креће од северне (горње) стране Државног пута IБ реда број 23, кп.број 2110 КО
Доња Горевница где се поклапа са доњом међом кп.број 1016, такође КО Доња
Горевница. Креће се у правцу југоистока дужином од око 760м пратећи северну
страну пута ДП IБ реда број 23. Ломи се ка североистоку границом између
кп.бр.1094 са западне и кп.бр. 1095 са источне стране, па се ломи ка југоистоку
дужином 13,7м до граничне тачке бр.11 са КО "Мрчајевци". Одатле ка
североистоку наставља доњим, источним границама кп.број 1089 и број 1087,
захвата доње делове катастарских парцела 1085/2 и 1085/1, скреће ка северозападу
опет обухватајћи део кп.бр.1085/1. Ломи се ка североистоку у дужини од око 16м,
па се враћа југоисточно преко кп.број 1080. Захвата њен део, део кп.бр.1079,
испод граничне белеге бр.10 залази малим делом у КО Мрчајевци (преко кп.број
658/2). Преко кп.623и 612 налази се још увек у КО Доња Горевница, али од
пресека са међом кп.бр. 612 прелази у КО Мрчајевци.
Креће се ка североистоку пресецајући парцеле 650/2, 651/4, 649 и 648.
Одатле се ка северозападу враћа ка међном камену бр.8 (између КО Доња
Горевница и КО Мрчајевци), прелази преко пута кп.бр.3946, ка југоистоку прати
део доње међе кп.628/4, па делом залази у исту парцелу. Одатле се лучно
наставља преко кп.628/1, 629/1, 629/2, 628/2 и 630/2. Ка североистоку (у дужини
око 65м) креће се заједничком међом кп.630/2 са северне и кп.630/1 са јужне
стране. Обухвата кп.630/3, ка северу захвата опет део кп.630/2 и прелази пут 3949.
Граница се даље креће ка југоистоку делом пратећи пут 3949, али и обухватајући
и пресецајући делове катастарских парцела 813, 812, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4,
913, где се преко исте парцеле савија ка истоку и захвата делове следећих
катастарских парцела: 914, 911/2, 916/1, 901/1, 899, 898, 897, преко које се креће
ка путу кп.бр.3941. Ка северу се креће паралелно са поменутим путем
(обухватајући мале делове кп. 897, 898, 899), пресеца пут па се његовом десном
страном враћа до границе између кп. 894/1 и 896/2. Обухвата катастарске парцеле
896/2, 896/1, 894/2, па њеном северном страном долази до пута кп. 3952. Креће се
ка северу паралелно са поменутим путем захватајући део кп.893, прелази преко
пута и скреће ка југу обухватајући део кп.1141/1. Долази до горње границе
кп.1139/2, прати источну страну исте парцеле и залази у кп.1138. Ка истоку
наставља лучно, пресецајући парцеле 1137, 1136, 1145, 1169, 1170, 1171, 1172,
1166,1165, 1164/2 у којој се ломи ка северу и креће се паралелно са путем (у
дужини од око 120м). Прелази заједнички пут, кп.број 3999/2, КО Мрчајевци и
кп.број 2554 КО Бечањ.
Граница у овом делу залази у КО Бечањ, где ка југозападу сече кп.1456 и
1455, у којој се ломи и ка југоистоку сече кп.1455, 1457, па наставља западним
међама кп.1471, 1472 и 1479, где и залази у поменуту парцелу. Наставља ка
југоистоку преко парцела 1479, 1480 и у близини граничне тачке бр.19 (између
КО Мрчајевци и КО Бечањ), долази на западну међу кп.1481. У правцу
северозапада креће се западним странама катастарских парцела 1481, 1476, 1477,
обухватајући поменуте парцеле. Прелази пут кп.бр.2537, силази ка југу десном
границом пута, прелази преко њега и пресеца кп.2339. Опет пресеца исти пут, при
чему се враћа на његову источну страну и долази до Државног пута IIА реда број
182. Ка североистоку се креће горњом страном пута у дужини од око 300м,
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прелази пут ка југу, па се левом страном потока "Жујевац" (бр.2544) креће
низводно ка југу до кп.2399/4. Средином те парцеле креће се ка југозападу и сече
кп.2398/2, обухватајући њен део.
Ту прелази преко Државног пута IБ реда број 23 и долази до заједничког
пута КО Мрчајевци (кп.бр.4001/1) и КО Катрга (кп.бр.2522/1). Креће се ка југу
десном страном пута (у дужини од око 100м), па југоисточно пратећи горњу
страну Државног пута IБ реда број 23. После неких 136м скреће ка југозападу
пресецајући пут и обухватајући кп. 3/2, 3/3, 4, све у КО Катрга. Затим скреће ка
северу враћајући се на заједнички пут КО Мрчајевци и КО Катрга, кратко пратећи
његову јужну страну, па лучно прелази преко кп.број 24/1 и 24/2 (до њенe јужне
границе парцеле). Долази до међног камена две катастарске општине, па са међе
2K прелази на белегу 2M, тј. прелази преко заједничког пута ове две катастарске
општине. Поново се северозападним правцем враћа у КО Мрчајевци, пратећи
заједничку линију кп.2838/2 и 2838/1, скреће ка северу западним границама
кп.2838/1 и 2837/1. Долази до канала 1346/1, па ка северозападу прати доњу
линију канала у дужини од 190м. Одатле наставља истим правцем
(северозападним), али лучно преко следећих катастарских парцела: 1299/1,
1300/2, 1304, 1305/1, 1334, 1306, 1330, 1329/2, 1326/4, 1747, па се западном
страном кп.1747 спушта до заједничке међне тачке три парцеле (1754,1749,1747).
Прати међу парцеле 1749, 1751, скреће ка југоистоку обухватајући кп. 1751,
1762/2, 1761. Залази у парцелу 1762/1, па њеним границама скреће ка потоку и
путу обухватајући и кп.бр.1764/2. Прелази поток кп. 3992/2 и пут који се налази уз
поток (кп.бр.3958). Сa јужне стране обилази кп.2797, па се диже ка северозападу
западним границама 2797 и 2796. Долази до јужне међе кп.бр.1765 и одатле
скреће у правцу запада (у дужини од око 360м) обухватајући кп.1766, 1767/1 и
1772. Прати западну страну кп.1772, па затим источне стране кп.1779/6, 1798, где
се близу завршетка парцеле 1798 ломи ка западу и то лучно, пресецајући следеће
катастарске парцеле: 1800, 1799/3, 1799/2, 1795, 1797, 1780/1, 1782/3, 1791, 1789/1,
1789/2, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1787/1 (мали део), 1821, 1812 и долази до мањег
дела источне међе кп.бр.1818/2. Прати границу те парцеле ка југозападу, креће се
десном страном кп. бр. 1818/5 (пут), такође силазећи ка југозападу и залазећи у
кп. 2741/2. Одатле се северозападно протеже преко кп. 2741/2, 2739/2, 2739/1, до
њене западне стране парцеле којом наставља да се спушта ка тромеђи следећих
катастарских парцела: 2721/1, 2719/1 и 2739/1. Од тромеђе наставља југозападно
границом кп. 2719/1 до њене доње стране, па се истом креће до пута кп. број
3960/1. Ту се мало ломи, прелази пут и креће се ка североистоку обухватајући
следеће кп. 1844/2, 1844/4, 1845/7, 1845/5, 1845/6, 1845/3, 1846/3. Пратећи западну
границу кп. 1846/3, не долази до краја њене међе, већ скреће ка северозападу (у
луку) прелазећи, пресецајући и обухватајући следеће катастарске парцеле: 1847/3,
1859, 1842/5, 1842/2, 1860/5, 1861/2, 1861/4, 1590/1, 1574/1, 1575, где долази до
границе између кп. 1575 и 1579. Наставља ка југозападу границом између
поменутих парцела, где се у једном делу поклапа са границом плана генералне
регулације "Мрчајевци". На месту где се одваја од границе плана, наставља
кретање североисточно, мало обухватајући кп. 1568 и пратећи пут кп. бр. 3961/1
(у дужини око 170м), а ка правцу североистока.
Наставља ка северозападу прелазећи и обухватајући делове следећих
катастарских парцела.: 1501, 1513, 1526, 1527/1, 1539/1, 1540, 1554/1, 1561/1,
1555/5, 1555/1. И даље се креће ка северозападу, такође пресецајући и
обухватајући следеће катастарске парцеле: 3962 (пут), 715/1, 725, 726/13, 726/6
(мали део), 726/1, 726/2, 726/10, 726/9 и 723. У парцели 723 се ломи ка југозападу
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обухватајући и део парцеле, затим мале делове парцела 722, 721, 720, а
истовремено пратећи пут кп.бр. 2124 КО Доња Горевница који је и заједнички пут
са КО Мрчајевци. Прелази га и враћа се његовом западном – левом страном до
јужне границе кп.1132. Наставља ка северозападу обухватајући кп.1132, а
пресецајући следеће кп: 1131, 1130, 1114, 1115, 1125/2, 1125/1, 1124/2 (мали део),
1124/5, 1144/2, 1143/3, обухватајући делове тих парцела. У парцели 1143/3 се
ломи северозападно ка путу кп. број 2114. Креће се десном страном истог пута,
прелази га у правцу запада диже се ка северу и наставља левом страном пута до
канала кп. број 2135/2. Одатле се поклапа са границом ПГР-а "Мрчајевци", тј.
описом границе плана, што значи да се креће западно пратећи канал кп.број
2135/2, северним странама кп.1146/1 и 1148/2. Прелази преко канала долазећи и
поклапајући се и са доњом страном кп.бр.1150. Наставља ка северу, тј. Државном
путу IБ реда број 23, пратећи западне стране катастарских парцела бр.1150, 1149/4
и источну страну кп. бр. 1152/2. Прелази преко Државног пута IБ реда број 23,
долазећи до почетне тачке описа и тиме затвара границу грађевинског подручја за
ПГР за насељено место Мрчајевци.

2 ПЛАНСКИ ДЕО
2.1

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1

ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И
ЦЕЛИНЕ

Анализом затечене слике насеља и урбане матрице, са освртом на смернице
развоја дефинисаних претходном планском документацијом и уважавањем
постојећег тренда изградње дефинисане су зоне према функционалним,
обликовним и морфолошким специфичностима.

ЗОНА 1 – Зона насељског центра
Урбанистичком зоном 1 обухваћен је простор између ново планираних улица
Светог Петра и Павла, Славуја и Љубићке. Граница зоне приказана је на
графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.
Зоном је обухваћена површина око 87.20ха.
У циљу детаљнијег дефинисања планских елемената и ефикаснијег
спровођења поставки плана, а према специфичностима зона 1 подељена је на
следеће целине:
 1.1 - мешовито становање (породично и вишепородично) са
централним функцијама
 1.2 - јавне функције
 1.3 – пешачка зона
 1.4 – дечија заштита
 1.5 - мешовито становање (породично и вишепородично) са
централним функцијама
 1.6 – локални спортски центар
 1.7 – парк
 1.8 – комуналне функције – трафо станица 35/10кВ
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1.9 – комуналне функције – јавни тоалет
1.10- саобраћајни објекат – паркинг гаража
1.11- комуналне функције – ватрогасни дом
1.12 - локални спортски центар
1.13 - комуналне функције-зелена пијаца
1.14 – породично становање густине од 30-60ст/ха
1.15 – саобраћајни објекат – аутобуска станица
1.16 – здравство – здравствена амбуланта
1.17 – основно образовање
1.18 - породично становање густине од 30-60ст/ха

Урбанистичка целина 1.1 и 1.5 - мешовито становање (породично и
вишепородично) са централним функцијама
У историјском, функционалном и амбијенталном смислу овај простор
представља посебан ентитет. Обухвата централни простор насеља, развијен
обострано у односу на главну саобраћајницу, улицу Милоја Стојановића.
Даљи развој и унапређење простора одвијаће се кроз нову изградњу и
реструктуирање делова који су запуштени или неодговарајуће намене.
Централна зона због свог атрактивног положаја има велики потенцијал за
развој. Овај потенцијал је створен измештањем транзитног саобраћаја из центра
што омогућава афирмацију најужег центра кроз већу заступљеност пословних,
услужних и комерцијалних садржаја.
Ужи центар насеља треба да прерасте у пословно - трговачке улице са
великом густином пословно-услужног простора. Потребно је центар обликовно
завршити и садржајно допунити савременим услугама које задовољавају потребе
становништва у функцији слободног времена.
У урбанистичким целинама планирано је мешовито становање (једно и
више породично) са централним функцијама.
У складу са генералном концепцијом развоја насеља која афирмише
најужи центар, кроз његову већу комерцијализацију и повећање степена
централитета тог простора, становање има улогу пратеће функције у односу на
заступљеност централних активности уз улицу Милоја Стојановића. На овом
простору, не предвиђа се интензивнија изградња стамбених објеката, већ је тежња
да се становање, нарочито индивидуално становање нижих густина изграђености,
постепено истисне из најуже зоне и замени профитабилним облицима становања
и пословним садржајима.
Концепт развоја становања у оквиру урбанистичких целина, предвиђа
повећање капацитета физичких структура, кроз квалитетну реконструкцију и
доградњу објеката, као и нову изградњу, а што је још значајније, на функционална
унапређења. С обзиром на то да су углавном заступљени индивидуална и у веома
малом проценту вишепородична стамбена изградња, могуће су даље
трансформације у смислу промене урбане структуре (једнопородично у
вишепородично), повећање густине изграђености и њихова постепена
трансформација у пословно, рентално и друге профитабилне облике становања,
чиме би се употпунио административно-пословно-трговачки карактер ове целине.
Реализација саобраћајног система, система за паркирање и инфраструктуре
претпоставке су за потпуну реализацију планираних унапређења.

13

Колски приступ за снабдевање (утовар и истовар робе) на главним
трговачким улицама по правилу решава се директно са улице, при чему је могуће
временско ограничење.
Урбанистичка целина 1.2 – јавне функције
Урбанистичком целином 1.2 планирано је уобличење комплекса
намењеног јавним функцијама (управа и администрација, дом културе,
полицијска управа, јавна предузеће и др.).
За урбанистичку целину 1.2 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка целина 1.3 – пешачка зона
Један од посебних квалитета овог простора је планирано проширење
пешачке зоне са тргом, која је повезана са главном улицом. Простор је неопходно
урбанистичко-архитектонски уобличити и предвидети зеленило, водене
површине, урбани мобилијар и др.. Пешачка зона уоквирена је јавним садржајима
(културом, управом, дечијом заштитом, спортом, парком). За овај простор
неопходна је даља разрада Урбанистичким пројектом.
Урбанистичка целина 1.4 – дечија заштита
2009. године у Мрчајевцима је изграђен комплекс дечијег вртића
«Звончица» који функционише у саставу предшколске установе «Радост» са
седиштем у Чачку, у центру насеља.
У планском периоду неопходно је одржавати објекат у континуитету. С
обзиром на чињеницу да површина комплекса дечијег вртића не задовољава
нормативе за ову намену по кориснику, а не постоје просторне могућности за
проширење комплекса, у непосредној близини су планирани јавни простори на
отвореном које корисници вртића могу да користе за активности на отвореном.
Урбанистичка целина 1.6 – локални спортски центар
Постојећи спортски комплекс обухвата фудбалски терен ФК „Орловац“, на
простору иза централног трга ка каналу за наводњавање. У будућем периоду
уредити прилаз спортском центру и паркинг простор, завршити изградњу трибина
са реконструкцијом и доградњом постојећег објекта са допуном пратећим
садржајима.
Урбанистичка целина 1.7 – парк
Нови парк је планиран на локацији између фудбалског игралишта и
хидромелирационог канала. Остварена је његова повезаност са спортскорекреативним садржајима у окружењу и центром насеља преко пешачке зоне.
Уређење овог простора реализовати планирањем зелених површина уз адекватну
концентрацију садржаја намењених за миран одмор и простор за шетњу, простор
за игру деце, простор за културне и туристичке манифестације, мањи
угоститељски објекат са отвореним баштама.
Урбанистичка целина 1.8 - комуналне функције – трафо станица
35/10кВ
Урбанистичка целина 1.8 планирана је у функцији комуналног објекта –
ново планираног објекта трафо станице 35кВ напонског нивоа.
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Урбанистичка целина 1.9 – комуналне функције – јавни тоалет
На локацији уз фудбалски терен, парк и ново планирани паркинг простор
планиран је нови објекат – јавни тоалет.
Урбанистичка целина 1.10 – саобраћајни објекат – јавна паркинг
гаража
У циљу решавања проблема паркирања планиран је простор уз Улицу
Радише Поштића намењен стационарном саобраћају. Простор је могуће
реализовати као површински паркинг простор, као јавну гаражу или као
комбиновани објекат са паркинг простором у приземљу и комерцијалним
простором на спрату (маркет или сличан садржај).
За комплекс јавне паркинг гараже неопходна је даља разрада
Урбанистичким пројектом.
Урбанистичка целина 1.11 – комуналне функције – ватрогасни дом
У склопу ове зоне планиран је нови комплекс намењен ватрогасном дому
на углу улица Милоја Стојановића и Драгана Јовановића – Шмита.
За комплекс ватрогасног дома неопходна је даља разрада Урбанистичким
пројектом.
Урбанистичка целина 1.12 – локални спортски центар
Ново планирани спортски центар предвиђен је на локацији између Улице
Радише Поштића и хидромелирационог канала. Нови спортски центар преко
пешачке зоне се надовезује на постојећи и представља допуну недостајућих
спортских садржаја у насељу. У склопу овог центра планирана је изградња базена,
терена за мале спортове, терена за тенис и др. са потребним пратећим садржајима.
За локални спортски центар неопходна је даља разрада Урбанистичким
пројектом.
Урбанистичка целина 1.13 – комуналне функције – зелена пијаца
На простору урбанистичке целине 1.13 предвиђено је задржавање локације
зелене пијаце у центру насеља уз постојећу трасу државног пута IБ реда бр.23 –
Улица Милоја Стојановића.
На овој локацији се врши свакодневно снабдевање становништва у насељу
и окружењу. Планирано је адекватно уређење комплекса које подразумева
уређење локације са отвореним простором, тржницом и пратећим комерцијалним
простором.
За комплекс зелене пијаце неопходна је даља разрада Урбанистичким
пројектом.
Урбанистичка целина 1.14 - породично становање густине од 3060ст/ха
Урбанистичком целином 1.14 дефинисан је простор намењен развоју
породичног становања, с обзиром на постојећи тренд изградње индивидуалне
стамбене изградње. Концепт уређења претпоставља реконструкцију постојећих
објеката породичног становања, кроз квалитетну доградњу, подизање квалитета
уређености и боље инфраструктурно опремање, као и нову изградњу објеката.
У оквиру ове намене дозвољени су пословни садржаји у склопу стамбених
објеката или као потпуно самостални објекти.
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Урбанистичка целина 1.15 – саобраћајни објекат – аутобуска станица
Планским документом предвиђено је задржавање постојеће локације
аутобуске станице уз Улицу Милоја Стојановића. Комплекс је неопходно
уредити кроз планирану реконструкцију и доградњу постојећег објекта или
изградњом потпуно новог објекта и уређењем перонског простора.
Урбанистичка целина 1.16 – здравство – здравствена амбуланта
Као површина јавне намене у склопу зоне 1 егзистира комплекс примарне
здравствене заштите са објектом здравствене амбуланте. С обзиром на могућност
локације постојећи објекат у планском периоду је неопходно реконструисати или
доградити са проширењем обима услуга уз уређење комплекса. Слободне
површине око објекта уредити зеленилом, пешачким комуникацијама
и
површинама за паркирање.
Урбанистичка целина 1.17 – основно образовање
У оквиру ове целине, уз Улицу Добрице Гајовић налази се постојећа
основна школа „Татомир Анђелић“ која је у фази завршетка извођења радова на
објекту фискултурне сале.
У овој целини могуће је вршити одређене интрвенције у смислу
реконструкције, и доградње у складу са правилима грађења која су дата за
изградњу нових објеката основног образовања.
Урбанистичка целина 1.18 - породично становање густине од 3060ст/ха
ПГР планирано је да се на простору у оквиру ове зоне развија породично
становање, с обзиром на тренд изградње индивидуалне стамбене изградње. У
потпуности је искоришћена повољна конфигурација терена и осунчаност падине
за развој ове намене. Концепт уређења претпоставља реконструкцију постојећих
објеката породичног становања, кроз квалитетну доградњу, подизање квалитета
уређености и боље инфраструктурно опремање, као и нову изградњу објеката.
У оквиру ове намене дозвољени су пословни садржаји у склопу стамбених
објеката или као потпуно самостални објекти.

ЗОНА 2 – Зона породичног становања са централним функцијама
Планирана урбанистичка зона 2 налази се уз важан и фреквентан саобраћајни
правац, који представља главни улазно-излазни правац у и из насеља у његовом
западном делу. Обухвата простор између хидромелирационог канала, планиране
обилазнице, Улице Милоја Стојановића, границе плана, планираних улица
Мрчајевци 16 и Љубићке. Граница зоне приказана је на графичком прилогу
КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.

Зоном је обухваћена површина око 24.72ха.
У оквиру зоне заступљено је породично становање са централним
функцијама. Доминантна намена је породично становање. С обзиром да је реч о
уводном правцу у центар насеља у циљу афирмисања овог потеза неопходно је да
у будућем периоду дође до интезивнијег развоја централних активности –
пословања, трговине и услуга, али у мањем обиму и интензитету у односу на
централно подручје.
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На овом подручју предвиђен је даљи развој становања, које карактерише
изградња породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и
доградњом постојећих објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта
на парцели, евентуално спајањем објеката у двојне објекте, као и изградња нових
објеката и изградња пословног простора који не угрожава функцију становања и
животну средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног
објекта.

ЗОНА 3 – Зона становања малих густина до 30 ст/ха
Урбанистичка зона 3 намењена је породичном становању малих густина до
30 ст/ха. Обухвата простор између ново планираних улица Илијак и Љубићке,
општинског пута бр. 309, ново планираних улица Светог Петра и Павла, Љубићке
и Мрчајевци 16. Граница зоне приказана је на графичком прилогу КАРТА
ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.

Урбанистичком зоном 3 обухваћен је простор у површини од 45.10ха.
Претежна намена ове зоне је становање малих густина до 30ст/ха, а поред
становања у овој зони заступљене су комуналне функције (гробље и објекат
водоснабдевања-резервоар).
У циљу детаљнијег дефинисања планских елемената и ефикаснијег
спровођења поставки плана, а према специфичностима зона 3 подељена је на
следеће целине:
 3.1 - породично становање малих густина до 30 ст/ха
 3.2 - комуналне функције – гробље
 3.3 - комуналне функције – резервоар за водоснабдевање
Урбанистичка целина 3.1 - породично становање малих густина до 30
ст/ха
Урбанистичка целина намењена је становању малих густина, као основне
преовладавајуће намене простора. Овај простор треба да доживи трансформацију
у смислу прерастања руралног начина становања у породично становање и да се
искључи држање стоке или бављење сточарском производњом на предметном
простору.
Планирана густина нсељености омогућава формирање већих парцела са
домаћинствима која могу да се баве између осталог и пољопривредном
производњом и имати воћњаке и баште.
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања, које карактерише
изградња породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и
доградњом постојећих објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта
на парцели, евентуално спајањем објеката у двојне објекте, као и изградња нових
објеката и изградња пословног простора који не угрожава функцију становања и
животну средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног
објекта.
Урбанистичка целина 3.2 – комплекс гробља
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У северном делу зоне уз општински пут бр. 309, који води ка Горњој Трепчи,
урбанистичком целином 3.2 обухваћен је комплекс постојећег православног
гробља
Планским документом предвиђено је проширење постојећег комплекса
гробља на суседне парцеле. Комплекс је неопходно у будућем периоду уредити.
Планирано је даље уређење комплекса гробља са поделом површине
намењене сахрањивању на блокове, уоквирене интерним пешачким
комуникацијама, у оквиру којих је потребно формирати гробне парцеле.
Комплекс гробља даље уредити кроз реконструкцију постојећег и уређење
планираног дела са употпуњавањем неопходним садржајима потребним за ову
намену као што су: колско-пешачке саобраћајнице, пешачке стазе, слободне
површине и плато за опело и комеморацију, пратећим објектом, чесмом, оградом,
паркинг простором и др. Уређени паркинг простор предвидети уз улаз у
комплекс (као што је приказано на графичким прилозима).
Око гробља планирано је повећање површине под шумом, односно зелени
заштитни појас унутар комплекса, намењене за функцију гробља у смислу
заштите околног простора.
За комплекс гробља обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка целина 3.3 – комплекс резервоара за водоснабдевање
Уз планирану Улицу Рзавску, испод гробља, налази се комплекс постојећег
резервоара за водоснабдевање насеља.
Овај инфраструктурни објекат се задржава уз редовно одржавање и
могућност реконструкције и евентуалног проширења у случају потребе. Границе
комплекса уједно представљају и непосредну зону санитарне заштите.

ЗОНА 4 – Зона становања и туризма
Урбанистичка зона 4 намењена је становању и туризму. Планирана је на
простору благе падине северно од центра насеља. Обухвата површину између
општинског пута бр.309 (ка Горњој Трепчи), ново планираних улица Љубићке,
Илијак и Татомира Анђелића, Улице Шумадијске (постојећа траса ДП IIА реда
бр.182), Милоја Стојановића, ново планираних улица Славуја и Светог Петра и
Павла. Граница зоне приказана је на графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.

Урбанистичком зоном 4 обухваћен је простор у површини од 108.10ха.
У циљу детаљнијег дефинисања планских елемената и ефикаснијег
спровођења поставки плана зона 4 подељена је на следеће целине:
 4.1 - породично становање малих густина до 30 ст/ха и туризам
 4.2 - комплекс објекта православне вероисповести.
Урбанистичка целина 4.1 - породично становање малих густина до 30
ст/ха и туризам
На посматраном простору развијаће се и даље функција породичног
становања малих густина. Планирана густина нсељености омогућава формирање
већих парцела за даљи развој становања, које карактерише изградња породичних
објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и доградњом постојећих
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објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели,
евентуално спајањем објеката у двојне објекте, као и изградња нових објеката и
изградња пословног простора који не угрожава функцију становања и животну
средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног објекта.
Поред основне функције становања у циљу веће афирмације и значаја
насеља у регионалном окружењу, а с обзиром на неадекватне и недовољне
смештајне капацитете, планиран је и развој становања у функцији туризма, као
стамбених објеката са делом за туристичко издавање. Функција туризма може да
се реализује и као самостални туристички комплекс са смештајним јединицама
апартманског типа.
При опредељењу овог простора да се планира за функцију туризма
пресудан значај су имале природне карактеристике терена, односно атрактивне
локације са изузетним погледима на окружење, као и близина планираних
спортско-рекреативних комплекса чиме би се ови садржаји функционално
употпунили.
Поред основних угоститељских услуга смештаја и исхране, могу се
организовати и остале туристичке услуге које имају за циљ гостима пружити
могућност активног одмора, односно максимално искористити туристички
потенцијал домаћинства, као што су:






радионице традиционалне кухиње - школе кувања, гастро теам
билдинг за пословне људе
стари занати (плетење кошара, израда производа од дрвета, столарија,
итд.)
спорт и рекреација
локални фестивали и догађања
и друге услуге.

На овом простору су задржане све постојеће шуме које је неопходно
ставити у функцију туризма и предвидети у оквиру њих трим стазе са
одмориштима и другим неопходним садржајима у циљу пасивне рекреације.
Урбанистичка
вероисповести

целина

4.2

–

комплекс

објекта

православне

Уз Улицу Светог Петра и Павла налази се постојећи комплекс објекта
православне вероисповести, црква светих апостола Петра и Павла, која је
саграђена на месту старије цркве брвнаре у периоду од 1847. до 1849.
Завод за заштиту споменика културе из Краљева утврдио је да је објекат
цркве у Мрчајевцима добро под претходном заштитом која уживају заштиту на
основу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр.71/94, 52/2011др.закон, 99/2011-др. Закон), сходно чл. 4. 7. и 27. За све радове на објекту цркве
светих апостола Петра и Павла неопходно је прибавити услове надлежног Завода
за заштиту споменика културе.
У планском периоду комплекс употпунити пратећим садржајима и
објектима.

ЗОНА 5 – Спортско - туристичко – комерцијална зона
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Искористивши повољну конфигурацију терена и изузетан саобраћајни
положај у урбанистичкој зони 5 планирани су туристичко-спортско-комерцијални
садржаји.
Реализација садржаја предвиђена је на простору између постојећег државног
пута (ДП IБ реда бр.23 и планираног измештања ДП IIА реда бр.182), Улице
Шумадијске и потока Жуњевац, на површини од 47.30ха. Граница зоне приказана
је на графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.
Будући комплекс ће бити атрактивна дестинација за домаће и стране
спортисте, локално становништво и бројне туристе који ће моћи да уживају у
јединственом рекреативно-забавном садржају овог комплекса. Основна
карактеристика даљег развоја предметног простора биће изградња туристичких са
различитим спортско-рекреативним садржајима и пратећим комерцијалним, као и
капацитетима туристичког становања. У оквиру ових садржаја може да се
реализује и аква парк, као један од садржаја који недостаје граду, а може да
привуче и становнике околних градова што би утицало и на побољшање
економске ситуације у насељу. Све ове садржаје је неопходно како међусобно
повезати, тако и са околним наменама, планираним концептом пешачких и
бициклистичких коридора.
У планирани концепт развоја овог простора неопходно је укључити и поток
Жуњевац са планирањем и других водених површина, као и постојеће шуме са
планирањем трим стаза и других неопходних садржаја за пасивну рекреацију.
У оквиру овог простора постојеће објекте је могуће реконструисати и
доградити, као самосталне у функцији становања и пословања или их укључити у
планиране садржаје.

ЗОНА 6 – Зона становања малих густина до 30 ст/ха
Урбанистичка зона 6 намењена је породичном становању малих густина до
30 ст/ха. Обухвата простор између главног хидромелирационог канала, ново
планираних улица Славуја, Буковачке и Моравске долине. Граница зоне
приказана је на графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И
ЦЕЛИНЕ.

Урбанистичком зоном 6 обухваћен је простор у површини од 49.90ха.
Урбанистичка зона 6 подељена је на следеће целине:
 6.1 - породично становање малих густина до 30 ст/ха
 6.2 – централне функције.
Урбанистичка целина 6.1 - породично становање малих густина до 30
ст/ха
Простор целине намењен је становању малих густина, као основне
преовладавајуће намене простора. На овом подручју већ је заступљена ова врста
становања тако да се планира његово уобличавање и ширење у зони неизграђеног
грађевинског подручја. Овај простор треба да доживи трансформацију у смислу
прерастања руралног начина становања у породично становање и да се у
потпуности искључи држање стоке или бављење сточарском производњом на
предметном простору.
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Планирана густина нсељености омогућава формирање већих парцела са
домаћинствима која могу да се баве између осталог и пољопривредном
производњом и имати воћњаке и баште.
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања и достизање малих
густина, које карактерише изградња породичних објеката са могућношћу
пословног простора у оквиру истих, као и чисто пословних објеката.
Планирана је доградња и реконструкција постојећих објеката, повећањем
спратности, изградњом другог објекта на парцели, спајањем објеката у двојне
објекте или низове према могућностима појединачних парцела, као и изградњом
нових објеката на неизграђеним парцелама и изградњом пословног простора који
не угрожава функцију становања и животну средину и који се могу јавити као
самостални или у склопу стамбеног објекта..
Планирано је погушћавање на постојећим парцелама, кроз могућност
организовања више стамбених јединица - домаћинстава у склопу једног објекта,
али не више од три стана и повећање спратности до По+Пр+1+Пк.
Могућа је изградња пословног простора у оквиру стамбеног објекта
(делатности које не угрожавају животну средину), али не више од 30% бруто
развијене површине. Уколико се ради о пословању које има карактер услужног
занатства онда је та површина ограничена на 25%. Могућа је изградња и другог
стамбеног или пословног објекта на истој парцели.
Урбанистичка целина 6.2 – централне функције
У оквиру урбанистичке целине 6.2, на простору уз главни
хидромелирациони канал, налази се производни комплекс, који тренутно није у
функцији и спада у тзв. „brownfield“ локације.
У планском периоду ревитализовати комплекс са обновом своје функције.
Могућа је и пренамена у функцију пословања уз могућност развоја различитих
делатности и изградње нових објеката на локацији, као и пренамена у функцију
становања или јавну функцију. Уколико се укаже потреба за реализацијом
површине јавне намене неопходна је израда плана детаљне регулације.

ЗОНА 7 – Зона становања и централних функција
Урбанистичка зона 7 намењена је породичном становању малих густина до
30 ст/ха и централним функцијама (пословању и малој привреди). Обухвата
простор између улица Милоја Стојановића и Моравских врбака, главног
хидромелирационог канала, ново планираних улица Моравске долине, Буковачке
и Славуја. Граница зоне приказана је на графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.

Урбанистичком зоном 7 обухваћен је простор у површини од 49.80ха.
Урбанистичка зона 7 подељена је на следеће целине:
 7.1 - породично становање са централним функцијама
 7.2 – становање са централним функцијама (привреда и пословање)
 7.3 – централне функције.
Урбанистичка целина 7.1 - породично становање са централним
функцијама
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У оквиру зоне планирано је породично становање са централним
функцијама. Доминантна намена је породично становање. У будућем периоду на
овом простору треба да дође до интезивнијег развоја централних активности –
пословања, трговине и услуга, али у мањем обиму и интензитету у односу на
централно подручје.
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања, које карактерише
изградња породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и
доградњом постојећих објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта
на парцели, евентуално спајањем објеката у двојне објекте, као и изградња нових
објеката и изградња пословног простора који не угрожава функцију становања и
животну средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног
објекта.
Могућа је изградња пословног простора у оквиру стамбеног објекта
(делатности које не угрожавају животну средину), али не више од 30% бруто
развијене површине. Уколико се ради о пословању које има карактер услужног
занатства онда је та површина ограничена на 25%. Могућа је изградња и другог
стамбеног или пословног објекта на истој парцели.
Однос становања и централних функција на овом простору је максимално
60:40.
Урбанистичка целина 7.2 - породично становање са централним
функцијама (привреда и пословање)
Урбанистичка целина 7.2 опредељена је за становање са централним
функцијама, односно малом привредом и пословањем.
На овом простору егзистирају породични стамбени објекти, као самостална
домаћинства или у функцији пољопривредне производње. Посматрано подручје
налази се између зоне индустрије и пословања, са једне стране, и зоне централних
функција са друге стране, тако да није било могуће предвидети искључиво
стамбену функцију.
Просторне могућности овог простора за даљи развој су велике, с обзиром на
значајну површину намењену даљој изградњи. Развој овог простора одвијаће се
изградњом пословних и привредних делатности који не угрожава функцију
становања и животну средину.
Стамбене објекте је могуће реконструисати и доградити, као и изградити
нове. Могућа је изградња пословног и производног простора у оквиру стамбеног
објекта (делатности које не угрожавају животну средину и за које је неопходно
предузети све мере заштите које се односе на животну средину). Могућа је
изградња и другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели.
У склопу овог простора налази се комплекси Војске РС. Опремање и даље
уређење комплекса ће се одвијати према посебном програму Војске РС.
Урбанистичка целина 7.3 - централне функције
У циљу искоришћења компаративне предности у смислу локације и
саобраћајне повезаности, у зони уз постојећи Државни пут IБ реда бр.23
планиране су пословне и комерцијалне делатности.
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На овом простору постоје услужно-комерцијални комплекси, али је већи део
земљишта неизграђен, тако да је планирано заокружење овог простора у
јединствену целину кроз нову изградњу и реконструкцију постојећих површина.
Развој овог простора првенствено ће се одвијати изградњом пословних и
комерцијалних садржаја (пословање, услуга, и сл.), са могућношћу увођења и
функције становања. Доминантна намена треба да буду пословни, комерцијални,
услужни и сл. садржаји.
Постојеће стамбене објекте могуће је реконструисати и доградити или
извршити њихову пренамену.
Планирати заштитно зеленило између објеката и постојеће трасе државног
пута.
У склопу овог простора налази се комплекс Војске РС. Опремање и даље
уређење комплекса ће се одвијати према посебном програму Војске РС.

ЗОНА 8 – Зона индустрије, привреде и пословања
С обзиром на чињеницу да ван градског насеља Чачак не постоје веће
привредне и индустријске зоне, а Мрчајевци треба да се развију у секундарни
центар, предвиђено је формирање компактне привредне зоне уз планирану
обилазницу - планирано измештање трасе државног пута IБ реда бр.23, како би се
становништво задржало да живи у насељу, а самим тим и развијало само насеље.
Зона индустрије и привреде налази се на простору између главног
хидромелирационог канала и планиране обилазнице. Граница зоне приказана је
на графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.
Урбанистичка зона 8 обухвата простор површине 74.40ха.
Развој привреде би био у циљу повећања степена запослености и прихода
становништва. У прилог развоју зоне индустрије и привреде иде и близина
аеродрома „Морава“ у Лађевцима, као и планирана изградња карго центра у
непосредној близини аеродрома.
Окосницу развоја Мрчајеваца представљаће новопланирана зона индустрије
и привреде у зони ново планиране обилазнице око Мрчајеваца. Индустријска зона
је планирана у циљу стварања просторних предуслова за бржи развој и
привлачење потенцијалних инвеститора. У планском периоду биће неопходно да
се на овом подручју подстакне развој МСП и предузетништва обезбеђивањем
одговарајућих локација односно инфраструктурним опремањем зона,
формирањем индустријских зона и паркова, бизнис паркова, активирањем
браунфилд локација и објеката, као и финансијским подстицајима и едукативним
активностима. Овај сектор је посебно погодан за развој МСП и предузетништва,
нарочито у диверзификацији прехрамбене индустрије с обзиром на сировинску
основу (сточарску, повртарску, воћарску), у дрвнопрерађивачкој индустрији,
сакупљању и преради шумских плодова и лековитог биља чиме ово подручје
обилује.
У склопу овог простора су и вредне „brownfield“ локације, тако да ће даљи
развој ове зоне ићи у правцу реконструкције и модернизације постојећих и
изградње нових комплекса, уз обавезу увођења „чистих“ технологија, у циљу
заштите квалитета животне средине.
Индустрију, привреду и пословање је неопходно оживети усвајањем нових
производних погона и отварањем нових радних места.
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У склопу зоне се налази и мањи број породичних стамбених објеката. У
планском периоду је могућа њихова реконструкција, санација и адаптација или
њихова пренамена у пословне делатности. Могуће је и њихово укључивање у
функцију пољопривредне производње.

ЗОНА 9 – Зона руралног становања
Урбанистичка зона 9 обухвата јужни део простора у граници обухвата плана,
односно простор уз излазни правац из насеља ка Слатини, уз зону планиране
обилазнице. Намењена је становању руралног типа. Граница зоне приказана је на
графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.
Урбанистичком зоном 9 обухваћен је простор у површини од 42.80ха.
Урбанистичка зона 9 подељена је на следеће целине:
 9.1 – рурално становање
 9.2 – комунална зона.
Урбанистичка целина 9.1 - рурално становање
Урбанистичком целином 9.1 заокружена је просторна целина намењена
руралном типу становања.
Овај вид становања тренутно је сконцетрисан уз саобраћајне токове и у
виду појединачних групација формираних уз приступне путеве.
Овај вид становања обухвата стамбене структуре са окућницама и
пољопривредним површинама у њиховом залеђу. Поред основног стамбеног
објекта на већој парцели егзистирају и објекти пољопривредног газдинства, итд.
У планском периоду на овом простору предвиђено:
- задржавање постојећих пољопривредних домаћинстава
- постепена трансформација из прерастањем сеоских домаћинстава у
мешовита
- ове зоне су погодне за развој пољопривреде, као и за друге врсте
пословања – мини фарме или друге делатности – развој малих предузећа, сервиса
и сл., уз одговарајуће услове заштите животне средине. У оквиру ове намене
могућа је изградња објеката мањих производних капацитета. Дозвољена је
изградња објеката за чувања пољопривредних производа (хладњаче), уз обавезу
израде процене утицаја на животну средину.
Такође је дозвољена изградња и објекта друге компатибилне намене чија
делатност неће имати штетног утицаја на околину: пословање, јавни садржаји,
спорт и рекреација, комунални објекти, сервиси, верски објекти, мала привреда и
др., с тим да је њихова заступљеност на нивоу не прелази 30% укупне површине.
Урбанистичка целина 9.2 – комунална зона
У непосредној близини денивелисане раскрснице планиране обилазнице и
општинског пута бр. 309 за Слатину, планирана је комунална зона која би
обухватила сточну и кванташку пијацу, терминал теретних возила и површину
намењену осталим комуналним функцијама са пратећим садржајима.и др.
Концептом плана предвиђено је измештање сточне пијаце из центра
насеља на нову локацију у склопу комплекса намењеног комуналним функцијама
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који се налази у непосредном окружењу денивелисане раскрснице обилазнице и
општинског пута бр.309 за Слатину.
Према Правилнику о уређењу сточних пијаца, вашара, сајмова, изложби и
догона било је неопходно изместити комплекс сточне пијаце из централног дела и
лоцирати комплекс ван насеља.
За овај простор предвиђена је даља планска разрада кроз израду плана
детаљне регулације.

ЗОНА 10 – Зона руралног становања
Урбанистичка зона 10 обухвата јужни део простора у граници обухвата
плана, односно простор уз излазни правац из насеља ка Катрги, уз зону планиране
обилазнице. Намењена је становању руралног типа. Граница зоне приказана је на
графичком прилогу КАРТА ПОДЕЛЕ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ.
Урбанистичком зоном 10 обухваћен је простор у површини од 14.40ха.
Урбанистичка зона 10 подељена је на следеће целине:
 10.1 – рурално становање
 10.2 – специјална намена.
Урбанистичка целина 10.1 - рурално становање
Урбанистичком целином 10.1 заокружена је просторна целина намењена
руралном типу становања.
Овај вид становања тренутно је сконцетрисан уз саобраћајне токове и у
виду појединачних групација формираних уз приступне путеве.
Овај вид становања обухвата стамбене структуре са окућницама и
пољопривредним површинама у њиховом залеђу. Поред основног стамбеног
објекта на већој парцели егзистирају и објекти пољопривредног газдинства, итд.
У планском периоду на овом простору предвиђено:
- задржавање постојећих пољопривредних домаћинстава
- постепена трансформација из прерастањем сеоских домаћинстава у
мешовита
- ове зоне су погодне за развој пољопривреде, као и за друге врсте
пословања – мини фарме или друге делатности – развој малих предузећа, сервиса
и сл., уз одговарајуће услове заштите животне средине. У оквиру ове намене
могућа је изградња објеката мањих производних капацитета. Дозвољена је
изградња објеката за чувања пољопривредних производа (хладњаче), уз обавезу
израде процене утицаја на животну средину.
Такође је дозвољена изградња и објекта друге компатибилне намене чија
делатност неће имати штетног утицаја на околину: пословање, јавни садржаји,
спорт и рекреација, комунални објекти, сервиси, верски објекти, мала привреда и
др., с тим да је њихова заступљеност на нивоу не прелази 30% укупне површине.
Урбанистичка целина 10.2 – специјална намена
У јужном делу планског подручја, уз локални пут за Катргу задржава се
војни комплекс „Мрчајевци“ као перспективан комплекс за потребе
функционисања Војске Србије. За комплекс је прописана зона ограничене градње
од 200м у којој је забрањено постављање антена и других извора радио таласа 30300 Mhz.
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2.1.2

БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ

Табела бр. 1:

Биланс површина планиране намене земљишта
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НАМЕНА

ПОВРШИНА
/ха/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

СТАНОВАЊЕ

353.12

52.45

50.40
81.75
38.38

7.78
12.14
5.70

32.65

4.85

29.64

4.40

91.63
28.67

13.61
4.26

1.07
69.90

0.16
10.38

4.12
65.78

0.61
9.77

42.72

6.34

2.07

0.32

2.07

0.32

0.30

0.04

СТАНОВАЊЕ РУРАЛНОГ ТИПА
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ густине до 30 ст/ха
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ густине од 30 до 60 ст/ха
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ЦЕНТРАЛНИМ
ФУНКЦИЈАМА
МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ (породично и
вишепородично) СА ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА
СТАНОВАЊЕ И ТУРИЗАМ
СТАНОВАЊЕ СА ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
ИНДУСТРИЈА, ПРИВРЕДА И ПОСЛОВАЊЕ
ПОСЛОВАЊЕ
ПРИВРЕДА

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ
САДРЖАЈИ
ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

0.30

0.04

0.24

0.03

0.24

0.03

0.49

0.07

0.49

0.07

2.15

0.32

2.15

0.32

0.78

0.12

0.78

0.12

6.99

1.05

0.20
6.15

0.03
0.92

0.30

0.04

ВАТРОГАСНА СТАНИЦА

0.12
0.20

0.02
0.03

ЈАВНИ ТОАЛЕТ

0.02

0.003

1.50
6.69
52.54

0.22
1.00
7.80

0.27
0.46

0.04
0.07

1.25
50.56

0.19
7.50

64.00

9.50

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

604.56
64.42
4.32

89.80
9.56
0.64

УКУПНА ПОВРШИНА ПГР-е

673.30

100.00

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА, КУЛТУРА, ЈКП, ЈП

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
ЛОКАЛНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
ГРОБЉЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ФУНКЦИЈИ
ВОДОЗАХВАТА
ТРАФО СТАНИЦА

СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА
ХИДРОМЕЛИРАЦИОНИ КАНАЛ
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛ
ЈАВНИ ПАРКИНГ ПРОСТОР И ГАРАЖА
ПЕШАЧКА ЗОНА
САОБРАЋАЈНИЦЕ

ПОВРШИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ПДР

Напомена: Површине природних водотокова су у склопу површине планираних
планова детаљних регулација.
Табела бр. 2:

Биланс површина планираних намена
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2.1.3

ОСНОВНА НАМЕНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

У границама плана заступљено је грађевинско, водно, пољопривредно и
шумско земљиште.
Граница грађевинског подручја одређена је тако да у највећој мери прати
границе катастарских парцела, али се од овог принципа повремено одступа. Ово
одступање изражено је у источном делу плана, где је трасирана источна
обилазница, одређена коридором који сече катастарске парцеле од којих су неке
изузетно великих површина. Водећи рачуна о рационалном коришћењу земљишта
граница грађевинског подручја у овом делу поклапа се са границом коридора,
тако да он припада грађевинском подручју, а остатак катастарских парцела остаје
изван грађевинског подручја као пољопривредно, односно шумско земљиште.
Површина планираног грађевинског земљишта износи 599.99 ха.
Грађевинско земљиште је подељено на земљиште за јавне (75 ха) и остале (524.99
ха) намене.
Водно земљиште (обухваћен је само хидромелиорациони канал, с обзиром
да је за остале природне водотокове предвиђена израда планова детаљне
регулације) заузима око 6.60 ха. Водно земљиште се налази у границама
планираног грађевинског подручја.
По ободу плана обухваћен је део пољопривредног и шумског земљишта.
Табела бр. 3:

Биланс површина планираних основних намена земљишта

Основна намена

Површина (ха)

Процентуално
учешће (%)

Грађевинско земљиште

604.56

89.80

Пољопривредно земљиште

64.42

9.56

Шумско земљиште

4.32

0.64

673.30

100 %

УКУПНО

2.1.4

НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Основне намене које су третиране на нивоу плана су становање, јавне
функције, услуге, радне зоне ( индустрија, привреда и пословање ).

Становање
Плански концепт предвиђа равномернији размештај зона становања,
поштујући започете трендове и планиране окоснице развоја (саобраћај, развој
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привредних и централних зона и пунктова, рекреативних простора, итд.), који би,
последично, требало да активирају и развој осталих садржаја, па и стамбених.
Концепт развоја становања,
у планском периоду, обухвата унапређење
постојећих и развој нових стамбених зона.
Просторни размештај зона становања заснива се, у складу са функционалним
и типолошким карактеристикама појединих зона становања, на различитим
густинама становања, што омогућава рационалније коришћење грађевинског
земљишта у урбанистички организованим зонама, зонама погушћавања,
реконструкције и у зонама средњих и ниских густина у ободним деловима
подручја ПГР-а. Највише густине биле би заступљене у зони насељског центра, а
постепено би опадале према периферним деловима подручја ПГР-а.
Концепт развоја становања, у планском периоду, обухвата унапређење
постојећих и развој нових стамбених зона.
Унапређење постојећих зона становања обухвата:
1.
погушћавање постојећих зона, пре свега у центру градског насеља
(доградња, реконструкција, адаптација)
2.
изградњу нових стамбених објеката у зонама и потезима, по принципу
“заокруживања започетих зона”
3.
функционално унапређење – увођењем пратећих и допунских намена
(трговина, пословање, угоститељство, занатске делатности), који ће
допринети бољем функционисању стамбених зона
4.
заокруживање стамбене зоне у целину са различитим функционалним
карактером, пре свега, у просторној зони бр.7, где се планира
трансформација у зону становања комбинованог са пословањем и
производним делатностима.
Просторно посматрано, зонирање стамбених садржаја извршено је поделом у
више стамбених зона, за које важе слична или иста правила уређења и то:
 зона насељског центра са мешовитим становањем (индивидуалним и
вишепородичним стамбеним објектима)
 зона становања густине од 30-60 ст/ха
 шира зона насеља становања малих густина до 30 ст/ха
 становање са централним функцијама
 становање и туризам
 периферна зона за становање руралног типа.
Предвиђено је да се функција становања, у планском подручју, одвија у
оквиру:
 мешовитог становања (вишепородично и породично), у оквиру целина 1.1
и 1.5, спратности објеката до По+Пр+3
 породичног, урбаног становања, у оквиру целина 1.14, 1.18, 3.1, 4.1 и 6.1,
спратности објеката од По+ Пр+1+Пк до По+Пр+2
 породичног, руралног становања, у оквиру целина 9.1, 10.1 и у периферним
деловима плана, спратности објеката до П+1+Пк
 становања у оквиру мешовите намене, у комбинацији са пословним и
производним објектима, у оквиру целине 7.2, спратности објеката до
По+П+1+Пк.
У складу са традицијом и карактером насеља најзаступљеније је становање
које подразумева доминантност објеката породичног становања. У центру насеља
планирано је мешовито становање, које поред једно породичног подразумева и
интезивнији развој вишепородичног становања. Идући ка периферним зонама
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плана густина насељености постепено опада, преко породичног становања
густине од 30-60 ст/ха до становања малих густина и руралног тиша становања.
Становање малих густина заступљено је у периферним деловима насеља и зонама
са различитим ограничавајућим факторима.
Рурални вид становања заступљен је углавном у појединачним групацијама, у
периферним (ободним) деловима подручја ПГР-а, ван компактне насељске
структуре. То су, пре свега, ређе насељени простори индивидуалног становања на
проширеним окућницама. Групације стамбених структура у оквиру ових зона,
формирале су се углавном уз локалне или приступне путеве, док се у њиховом
залеђу налазе окућнице и пољопривредне површине и објекти. Поред основног
стамбеног објекта на већој парцели егзистирају и објекти пољопривредног
газдинства, итд.
Такође, с обзиром на уочене специфичности унутар самих зона, издвајају се
поједини потези или зоне које, програмски и просторно, имају извесне
специфичности, пре свега функционалне. Ово се нарочито односи на потезе дуж
главних саобраћајних праваца, издвојене локације и зоне становања у функцији
туризма, социјално категорисане облике становања итд.
У оквиру пољопривредних површина, већих производних и пословних зона,
стамбени садржаји су заступљени као пратећа функција.

Индустрија и привреда
Горњи део насеља изнад главне саобраћајнице у Мрчајевцима, односно
Улице Милоја Стојановића (постојеће стазе државног пута IБ реда бр23) планиран
је за развој становања и туризма, при чему су искоришћене природне погодности
терена за развијање поменутих садржаја. Простор са доње стране, између главне
саобраћајнице и планиране обилазнице резервисан је за развијање становања,
привреде и индустрије и јавних садржаја.
Окосницу развоја Мрчајеваца представљаће новопланирана зона индустрије,
привреде и пословања у зони уз ново планирану обилазницу око Мрчајеваца. У
планском периоду
биће неопходно да се подстакне развој МСП и
предузетништва
обезбеђивањем
одговарајућих
локација
односно
инфраструктурним опремањем зона, формирањем индустријских зона и паркова,
нових радних зона, бизнис паркова, активирањем браунфилд локација и објеката,
као и финансијским подстицајима и едукативним активностима. Овај сектор је
посебно погодан за развој МСП и предузетништва, нарочито у диверзификацији
прехрамбене индустрије с обзиром на сировинску основу (сточарску, повртарску,
воћарску), у дрвнопрерађивачкој индустрији, сакупљању и преради шумских
плодова и лековитог биља чиме ово подручје обилује. Развијати индустрију и
привреду које ће базирати своју производњу на локалној бази и на сировинама
које је лако допремити до прерађивача и утицати на то да се постојећи капацитети
оптимално искористе увођењем нових средстава за рад, усвајањем нових
производних погона и др.
У планираној индустријској зони предвиђа се реконструкција и
модернизација постојећих технолошких процеса, као и изградња нових
комплекса, уз обавезу увођења „чистих“ технологија, у циљу заштите квалитета
животне средине.
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Туризам
У досадашњем периоду Мрчајевци нису искористили све постојеће
могућности природних и створених услова за развој туризма.
Насеље има веома повољан туристичко-географски положај. Налази се на
тромеђи три велика града Чачка, Крагујевца и Краљева и у близини језера у
Гружи. Потенцијалну туристичку вредност представља и развијеност лова у
околним насељима. У насељу постоје културно-туристичке манифестације
сврстане у туристичку понуду града Чачка. У близини насеља је и бања Горња
Трепча са којом су Мрчајевци директно повезани општинским путем бр.309.
Планом предвиђени простори за развој туризма на подручју Мрчајеваца у
највећој мери условљени су природним ресурсима и изграђеном структуром са
планираном допуном садржаја. Планско подручје располаже условима за
комплекснији и интензивнији развој туристичке привреде, с обзиром на постојање
значајних потенцијала за формирање различите туристичке понуде.
С обзиром на значајан саобраћајни положај у постојећем и планираном
контексту у Мрчајевцима је планиран развој транзитног туризма. Транзитни
туризам који је данас од мањег значаја за целокупан туристички промет и
обликовање укупне просторно - туристичке структуре, ће са изградњом аутопута
која за собом повлачи изградњу пратећих садржаја (смештајних, угоститељских,
спортско-рекреативних, прометних, финансијских и сервисних), као и
активирањем аеродрома „Морава“ у Лађевцима добити на значају. Он ће
представљати основу за јачање међуопштинске и међурегионалне сарадње.
Поред наведених, добре услове за развој имају и бициклистички (због
проласка коридора међународне бициклистичке стазе „EUROWELLO 11“), сеоски
(подручја са очуваном природном средином) и манифестациони туризам.
Развој туристичког сектора је важан и због свог утицаја на развој других
грана (пољопривреде, услуга, саобраћаја и др.), развој предузетништва и
породичног бизниса, што је битно за отварање нових радних места и задржавање
становништва.

Услуга
Сектор услуга данас заостаје, а врло је важан за побољшање пословног
амбијента и промену привредне структуре планског подручја.
У оквиру овог сектора посебне потребе су изражене за развој саобраћајнотранспортних,
складишно-дистрибутивних,
прометно-финансијских,
информатичких и маркетиншких, услуга у функцији развоја индустрије,
пољопривреде и туризма, као и задовољења потреба становништва.
На планском подручју поред природних ресурса (пољопривредних, шумских,
водних и др.) и изграђених структура (инфраструктура и др.) у великој мери
изградњом аутопута подиже се вредност и атрактивност околног земљишта за
смештај мањих привредних и услужних капацитета.

Јавне функције
Јавне функције (образовање, култура, здравство, социјална заштита, спорт и
рекреација, јавно зеленило) су планиране у складу са демографском пројекцијом
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насеља, имајући у виду и потребе гравитирајућег становништва из околних
насеља, с обзиром да Мрчајевци прерастају у секундарни центар.
У складу са планираним бројем становника задржава се моноцентрични
систем у развоју насеља са највећом концетрацијом јавних функција у централном
делу.

Верски објекат
Објекат цркве је евидентиран као Непокретно културно добро од великог
значаја према евиденцији Завода за заштиту споменика културе у Краљеву.
Верски објекат се налази у северном делу насеља, изграђен је на темељима
некадашње цркве брвнаре, посвећен је Св. апостолима Петру и Павлу. У склопу
овог комплекса налази се црква, дрвени звоник, бунар, црквени дом са пратећим
садржајима.

Остало зеленило
Озелењавање насеља усмерити на повећање квантума зелених површина,
реконструкцију постојећег зеленила и њихово међусобно повезивање у систем
зеленила.
Формирати и реконструисати све форме зеленила.

2.1.5

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Циљеви уређења површина и објеката јавне намене су:

•
•
•

побољшање квалитета живота грађана подизањем услуга, у квалитетном и
квантитативном смислу, које им пружају јавне институције и доступности
јавних служби свим становницима
остваривање равноправности свих облика својине у организацији јавних
служби, како би се створили услови за комплементаран однос различитих
облика својине и конкуренција између различитих понуђача услуга
заштита и унапређивање зеленила као саставног дела заштите животне
средине, уређењем постојећих и реализацијом нових зелених површина

Основни програмски елементи за реализацију циљева у области јавних
служби су:
• реорганизација основног образовања и побољшање квалитета наставе, и
то кроз адаптацију, доградњу и реконструкцију матичне школе
• реконструкција објекта здравствене заштите у оквиру постојећих
просторних капацитета, кроз доградњу, адаптацију и реконструкцију
објеката на садашњој локацији
•
• у оквиру социјалне заштите оформити Центар за социјални рад
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•
•

•
•

•

у области културе усклађивање културно-уметничких садржаја са будућом
концепцијом развоја туризма и новим идентитетом насеља Мрчајевци уз
обнову и реконструкцију појединих објекта
успостављање система спортске и здравствене рекреације у насељу кроз:
o изградњу спортских објеката и комплекса у насељском ткиву
o изградњу спортских терена у дворишту школе
o подручја у којима доминира зеленило и природни мотиви, плански
намењена за одвијање активности у слободном простору, уз минимум
прилагођавања терена (за пешачке, бициклистичке и трим стазе) и без
изградње већих објеката;
реализација парка;
трајно решавање проблема комуналних објеката
o уређење комплекса гробља, пијаце
o измештање сточне пијаце из центра насеља
o изградња јавног WC и др.
заштита и унапређивање зеленила као саставног дела заштите животне
средине, уређењем постојећих и реализацијом нових зелених површина.

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата површине одређене
планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним
законом.
Концепција развоја јавних служби условљена је карактеристикама
становништва, просторним целинама и демографским трендовима. Стога се
узимају у обзир опште и посебне демографске карактеристике како би се на
адекватан начин процениле актуелне потребе у домену јавних служби.
2.1.5.1 ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање
На подручју Плана, постоји матична осморазредна основна школа
„Татомир Анђелић“, лоцирана североисточно у односу на централну зону насеља.
Основну школу похађају ученици насеља као и насеља у гравитационом
подручју: Катрга, Бечањ, Вујетинци, Остра, Мојсиње и Доња Горевница која
имају само четвороразредну школу, а основна школа у Мрчајевцима им је
матична школа.
Основна школа у Мрчајевцима данас броји око 620 ученика.У матичној
школи има око 450 ученика, а остатак је у шест издвојених одељења. Издвојена
одељена се налазе у Мојсињу, Доњој Горевници, Остри, Катрги, Вујетинцима и
Бечњу.
У будућем периоду дозвољава се доградња, реконструкција и адаптација
постојећих објеката унутар комплекса. На месту старе школске зграде гради се
халски објекат за спортове и друге садржаје основног образовања како ученика
из насеља тако и школске популације из гравитационог подручја насеља
Мрчајевци.
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Могућа је изградња допунских капацитета објеката дечје заштите
(предшколска одељења) у оквиру постојеће основне школе. Ово подразумева
могућност доградње, адаптације и делимичне промене намене у складу са
потребама и просторним могућностима, уз услов да се обезбеде оптимални
стандарди коришћења објеката основних намена, односно да се не наруши
комфор одвијања основне активности.
Слободне површине школског комплекса уредити засадима зеленила,
поплочавањем стаза и опремити урбаним мобилијаром.
2.1.5.2 ДЕЧИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Дечија заштита
2009. године у Мрчајевцима је изграђен комплекс дечијег вртића
«Звончица» који функционише у саставу предшколске установе «Радост» са
седиштем у Чачку, у центру насеља.
У планском периоду неопходно је одржавати објекат у континуитету.
С обзиром на чињеницу да површина комплекса дечијег вртића не
задовољава нормативе за ову намену по кориснику, а не постоје просторне
могућности за проширење комплекса, у непосредној близини су планирани јавни
простори на отвореном које корисници вртића могу да користе за активности на
отвореном.
Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у домену дечје
заштите. У оквиру осталог земљишта могуће је, сходно новонасталим потребама
подручја, као и процени надлежних институција, организовати службу бриге о
деци у оквиру дечјих вртића односно предшколских васпитних група. Садржаји
ове намене могу се организовати у склопу становања, уз поштовање минималних
капацитета предвиђених за предшколске установе, обезбеђен посебан приступ са
јавне површине. Није могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу
преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња,
производно занатство, складишта и други садржаји који загађују животну
средину.
Нормативи и критеријуми за нове комплексе су:
 радијус опслуживања: 500 – 1000 m
 капацитет: око 200 деце
 БРГП: 6 - 8 m2 по детету
 комплекс: 20 - 30 m2 по детету
 максимална спратност: до По+Пр+1.
Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе
за дневни боровак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима
који чине јединствену целину под условом да постоји или је могуће формирати
посебан улаз; да постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја
чији је број у складу са бројем деце; да постоји начин за решавање утицаја
додатне буке на суседне намене. Препоручују се јединице за дневни боравак деце
са мањим бројем деце, у индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем
станова и могућношћу боравка деце на отвореном.
Слободне површине употпунити урбаним мобилијаром.
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Социјална заштита
У складу са планираном категоријом насеља Мрчајевци предвиђено је
увођење нових функција које недостају у насељу, као што је социјална заштита.
Планирани садржаји за установе социјалне заштите укључују реализацију Центра
за социјални рад.
Центар би извршавао обимне и разноврсне стручне послове којима се
омогућава остваривање појединих права грађана у области социјалне заштите
предвиђених републичким прописима, а поред ових делатности, центар би
обављао послове у остваривању права у социјалној заштити из надлежности
локалне самоуправе и то по одлуци о проширеним правима.
Центар за социјални рад планиран је у склопу објекта у коме су смештене
управа и администрација, уз доградњу и реконструкцију објекта.
Поред наведеног, потребно је увести нове модалитете рада, као што је рад
теренских служби и слично, како би се боље изашло у сусрет потребама
становништва.
2.1.5.3 ЗДРАВСТВО

Здравствена амбуланта
Здравствена заштита на територији плана је организована на нивоу
примарне заштите која функционише у оквиру здравствене амбуланте у склопу
Здравственог центра "Др Драгиша Мишовић" Чачак.
Комплекс здравствене амбуланте налази се источно од центра насеља уз
државни пут IБ реда бр.23.
У наредном периоду могуће је објекат здравства доградити,
реконструисати и адаптирати у складу са потребама и програмима здравственог
центра и просторним могућностима. Могуће је објекат доградити до максималне
спратности По+Пр+2.
Слободне површине око објекта уредити зеленилом, пешачким
комуникацијама и површинама за паркирање.
Објекти специјализованих капацитета здравствене заштите у оквиру
приватне медицинске праксе могу се лоцирати самостално или у склопу других
компатибилних функција: становања, јавних служби, комерцијалних садржаја. Не
дозвољава се организовање садржаја специјализоване здравствене заштите у
близини следећих садржаја: објекти привредне производње, складишни објекти и
производно занатство, саобраћајни терминали, бензинске станице, као и други
објекти и комплекси који загађују животну средину.
2.1.5.4 КУЛТУРА

Дом културе
Једна од најпрепознатљивијих грађевина Мрчајеваца је објекат Дома
културе у коме се налази Огранак Градске библиотеке „Владислав Петковић
Дис“ из Чачка.
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Дом културе заузима централни положај у насељу и окружен је другим
јавним објектима. Објекат је спратности Пр+1 и планирана је његова
свеобухватна реконструкција, кроз доградњу или реконструкцију и адаптацију
како би се обновила првобитна функција. Овим ће се остварити тежња ка
остварењу континуитета централних и културних садржаја, с обзиром да у насељу
постоје бројне културне манифестације које организују књижевно друштво,
певачке групе, културно уметничко друштво и др.
У наредном периоду, пожељно је да се развијају програми компатибилни
развоју туризма, што подразумева и нове капацитете за различите догађаје и
манифестације из области културе.
2.1.5.5 УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
У насељу Мрчајевци заступљене су функције управе и администрације у
централном делу насеља. У оквиру јединственог објекта смештени су Месна
канцеларија, МУП Србије-Полицијска станица Мрчајевци, ЈКП „Моравац“,
Центар за развој села и РЈ «Електродистрибуција» Чачак. У склопу овог објекта
предвиђа се и социјална заштита, која би обухватила центар за социјални рад.
Објекат у коме се налазе горе поменути садржаји представља јединствени
објекат са Домом културе. Сам објекат је у лошем стању и предвиђеана је
реконструкција, санација или доградња.
Месна канцеларија представља одељак градске управе који за потребе
грађана обавља поједине административне послове општинске управе. Месна
заједница је вид локалне управе у насељу. Задужена је за развој локалне
заједнице, изградњу инфраструктуре, одржавање објеката и сл.
Полицијска станица се налази у објекту Дома културе у централном делу
насеља. Станица је део основне службе заштите и безбедности града Чачка.
2.1.5.6 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Објекти у функцији спорта и рекреације, као један од недовољно
развијених садржаја у насељу, предвиђени су концептом плана као јединствени
систем, кроз мрежу површина и објеката различитог нивоа.
•

Простори намењени спорту и рекреацији су планирани као:
самостални рекреативни простори примарно намењенe рекреацији коjи се
реализују на засебној парцели (насељски и локални спортско рекреативни
центри, као и зелени рекреативни простори: парк, парк шуме, тргови,
скверови и пешачке зоне)

Самостални рекреативни простори планирани су као локални спортски и
специјализовани спортско рекреативни центар.
• Локални спортски центар обухвата постојећи и ново планирани
комплекс.
• Постојећи спортски комплекс обухвата фудбалски терен ФК „Орловац“,
на простору иза централног трга ка каналу за наводњавање. У будућем
периоду уредити прилаз спортском центру и паркинг простор, завршити
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•

•

•

изградњу трибина са реконструкцијом и доградњом постојећег објекта са
допуном пратећим садржајима.
Ново планирани спортски центар предвиђен је на локацији између Улице
Радише Поштића и хидромелирационог канала. Нови спортски центар
преко пешачке зоне се надовезује на постојећи и представља допуну
недостајућих спортских садржаја у насељу.У склопу овог центра
планирана је изградња базена, терена за мале спортове, терена за тенис и
др. са потребним пратећим садржајима.
Специјализовани спортски центар планиран је у склопу спортскотуристичког-комерцијалног комплекса на тзв. „триангли“, односно на
локацији између постојећих државних путева (ка Краљеву и Крагујевцу) и
потока Жујевац. На овом простору, предвиђен је специфичан комплекс
који укључује и простор намењен за изградњу спортско-рекреативних и
зелених рекреативних простора, повезаних са ваннасељским природним
пејзажом. Већи програми (комплекс базена, аква парк, забавни парк и сл.)
су планирани у склопу основне намене простора. Унутар ове површине
задржава се постојећа шума са увођењем елемената за пасивну рекреацију
(трим стаза и сл.). Специјализовани спортски центар се надовезује и на
бициклистички коридор дуж улица Моравска долина и Шумадијска,
предвиђен за изградњу бициклистичке стазе, стазе за ролере, трчање,
пешачење и слично.
интегрисане рекреативне просторе у оквирy парцела неке друге основне
намене (спортски терени, игралишта и зелени рекреативни простори школе
и дечије установе, као и јавних и пословно производних објеката и
комплекса)

Рекреативни (интегрисани) простори у оквиру школских и дечјих установа,
планирају се као спортско-рекреативне површине на отвореном и у затвореном
простору.
• У свим деловима насеља, предвиђеним за развој становања, уколико
постоје просторне могућности, треба реализовати просторе за рекреацију.
Препоручују се следећи садржаји: терени за мале спортове, игралишта за
децу, простор за одмор и пратеће зелене површине Сходно томе, могуће је
лоцирати у стамбеним зонама отворене и затворене комерцијалне
рекреативне садржаје различитих врста (теретане, фитнес сале, играонице
и слично).
• повезујуће рекреативне просторе (зелени коридори и рекреативне-пешачко
бициклистичке стазе и пешачке зоне).
Уређење мреже повезујућих рекреативних простора у насељском ткиву
подразумева подржавање мреже најзначајних пешачких и бициклистичких
токова, повезивање зелених, рекреативних, културно-историјских и туристичких
простора у насељу.
2.1.5.7 ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

-

Концепт организације и уређења јавних зелених површина у планском
периоду базира се на:
повећању степена одржавања постојећих зелених површина и подизању нових
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- повезивању зеленила свих категорија на подручју ПГР-а у јединствени
систем зеленила
- формирању уређених зелених површина уз пешачке и бициклистичке
стазе.
Организација јавних зелених површина планирана је као јединствен систем
од великог значаја за функционисање насеља и обезбеђење здравије животне
средине.
Јавно зеленило у грађевинском подручју, предвиђено на новим и постојећим
локацијама, планирано је као:
1 - парковско зеленило
2 - скверови и линеарно зеленило
3 – зеленило интегрисано у комплексе јавних намена (образовање, култура и
др.)
4 - заштитно зеленило
1. Парковско

зеленило

Нови парк је планиран на локацији између фудбалског игралишта и
хидромелиорационог канала. Остварена је његова повезаност са спортскорекреативним садржајима у окружењу и центром насеља преко пешачке зоне.
Уређење овог простора реализовати планирањем зелених површина уз адекватну
концентрацију садржаја намењених за миран одмор и простор за шетњу, простор
за игру деце, простор за културне и туристичке манифестације, мањи
угоститељски објекат са отвореним баштама, јавни тоалет.
2. Скверови

и линеарно зеленило

Скверови су формирани на мањим слободним неизграђеним површинама, у
оквиру урбанистички уређених простора (тргови, раскрснице и др.). Скверове
уредити у комбинацији травнатих површина, засадима сезонског цвећа и
увођењем нових врста украсног жбуња. У зависности од расположивог простора,
сквер се може опремити стандардним урбаним мобилијаром.
Линеарно зеленило заступљено је и планира се дуж саобраћајница у виду
дрвореда, шибља и травњака у разделним тракама. Овај вид зеленила практично
повезује зелене површине у систем, па је улога утолико значајнија. Линеарно
зеленило је предвиђено у склопу планиране обилазнице, улица Моравска долина,
Шумадијска и Милоја Стојановића.
Улично зеленило формирати и у другим улицама чији попречни профили и
трасе подземних и надземних инсталација то дозвољавају, и то двострано или
једнострано. У постојећим улицама са дрворедима, допунити и заменити.
оштећена и уништена стабла.
Ивицом простора за паркирање возила подизати високо зеленило ради
заштите од сунца. При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да
поред декоративних особина буду прилагођене условима раста у уличним
профилима.
3. Зеленило

интегрисано у комплексе јавних намена
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Зеленило око јавних објеката поред редовног одржавања, преуредити, уз
коришћење атрактивних једногодишњих цветних врста и постављање пратећег
мобилијара.
4. Заштитно

зеленило

У подручју ПГР-а планирано је неколико видова заштитног зеленила, са
становишта заштите функција:
- у зонама раздвајања функције гробља од других функција
- у зонама раскрсница.
У планирању нових зелених површина треба имати у виду карактеристике
урбанистичке зоне (намена простора, услови локације), функцију зеленила, као и
коришћење биљних врста које нису алергени, а прилагођене су за дате климатске
услове.
2.1.5.8 КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
На простору плана постоји више комуналних објеката који су претежно
локалног интереса и значаја.

Зелена пијаца
Концептом плана предвиђено је задржавање локације зелене пијаце у
центру насеља уз државни пут IБ реда бр.23.
На овој локацији се врши свакодневно снабдевање становништва у насељу
и окружењу. Планирано је адекватно уређење комплекса које подразумева
уређење локације са отвореним простором, тржницом и пратећим комерцијалним
простором.

Сточна пијаца
Концептом плана предвиђено је измештање сточне пијаце из центра
насеља на нову локацију у склопу комплекса намењеног комуналним функцијама
који се налази у непосредном окружењу денивелисане раскрснице обилазнице и
општинског пута бр.309 за Слатину.
Према Правилнику о уређењу сточних пијаца, вашара, сајмова, изложби и
догона било је неопходно изместити комплекс сточне пијаце из централног дела и
лоцирати комплекс ван насеља.

Гробље
У КО Мрчајевци постоје три гробља и једно од њих се налази у обухвату
плана и смештено је на узвишењу изнад центра насеља на путу за Горњу Трепчу.
Планирано је проширење комплекса и његово уређење. По ободу
комплекса планирати заштитни зелени појас, у циљу заштите околних намена.
Комплекс гробља даље уредити употпуњавањем неопходним садржајима
потребним за ову намену као што су: колско-пешачке саобраћајнице, пешачке
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стазе, слободне површине и плато за опело и комеморацију, пратећим објектом,
чесмом, оградом и др.

Одлагање отпада
Састав отпада у сеоским насељима је разноврстан, па за сваку врсту отпада
треба предвидети адекватан начин одлагања. Одношење комуналног отпада врши
локално предузеће ЈКП „Моравац“. Отпад се одвози до центра за прикупљање
отпада у Чачку, а затим даље на регионалну депонију „Дубоко“ на територији
општине Ужице, а у складу са Националном стратегијом управљања отпадом, и
опредељењем локалне самоуправе за организовање система за рационално
управљање отпадом.

Здравствена заштита животиња
Ветеринске станице у насељу могу бити заступљене у државном и у
приватном сектору.
Функционисањем ветеринарске станице омогућава се сточарима стручна
подршка у здравственој заштити животиња и унапређењу расног састава.

Ватрогасни дом
У насељеном месту Мрчајевци планирана је подручна ватрогасно
спасилачка јединица на локацији која се налази на углу улица Милоја
Стојановића и Драгана Јовановића - Шмита.
У циљу бржег и ефикаснијег деловања и рада подручна ватрогасна
спасилачка јединица (ПВСЈ) предвиђена је на локацији која има директан приступ
постојећој траси државног пута IБ реда бр.23, тако да је омогућена интервенција у
кратком временском интервалу. Планиран је објекат, максималне спратности
По+Пр+2, неопходан за смештај ватрогасаца спасиоца са одговарајућим
смештајним простором (просторије за дежурног радника, дневни боравак и
обедовање, просторија за ноћни боравак, учионица, гардероба, канцеларија за
командира, санитарни чвор) и гаражним простором (два гаражна места за
ватрогасна возила, једно гаражно место за теренско возило и приручни магацин
опреме).
Спољне отворене површине уредити тако да буду прилагођени
маневрисању приликом изласка на интервенцију возила и вежбама.

Јавни тоалет
Планиране локације за јавни тоалет су:
 на простору уз локални спортски центар, парк и ново планирани
паркинг простор
 у подземном нивоу простора зелене пијаце.

Објекти водоснабдевања
Уз планирану Улицу Рзавску, испод гробља, налази се комплекс постојећег
резервоара за водоснабдевање насеља.
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Овај инфраструктурни објекат се задржава уз редовно одржавање и
могућност реконструкције и евентуалног проширења у случају потребе. Границе
комплекса уједно представљају и непосредну зону санитарне заштите.

Електроенергетски објекти
На подручју плана егзистирају електроенергетски објекти за
трансформацију и објекти за пренос електричне енергије рзличитих напонских
нивоа. Поред постојећих планиран је и нови комплекс трафо станице 35кВ
напонског нивоа. Сви они припадају конзумном подручју "Електродистрибуције
Чачак", које обухвата територије више општина.

Гасоводни објекти
Кроз југоисточни део подручја пролази магистрални гасовод, за који су
дефинисане зоне непосредне и уже заштите.

2.1.5.9 ПОСЕБНА НАМЕНА
У јужном делу планског подручја, уз локални пут за Катргу задржава се
војни комплекс „Мрчајевци“ као перспективан комплекс за потребе
функционисања Војске Србије. За комплекс је прописана зона ограничене градње
од 200м у којој је забрањено постављање антена и других извора радио таласа 30300 MHz.
Војни комплекси „Крњине“, који обухватају к.п.бр. 1254/9, к.п.бр. 1272/2,
к.п.бр. 1277/2 и к.п.бр. 1288/2, имају статус перспективних војних комплекса, тако
да се у будуће задржавају за потребе функционисања Војске Србије. За ове
комплексе нису прописане зоне заштите.

2.1.5.10 ОБЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ САОБРАЋАЈА
У односу на просторне могућности, положај према најужем центру насеља и
осталим садржајима који захтевају повећане потребе за паркирањем (јавне
функције, спортски центар, парк, насељски центар и др.), предложена је и
локација јавног паркиралишта или јавне гараже. Јавни паркинг простор планиран
је уз Улицу Радише Поштића, уз сам центар насеља.
Комплекс је планиран за реализацију јавног паркинг простора на отвореном
или јавне гараже која може бити у комбинацији са комерцијалним садржајима.

2.1.6

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
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2.1.6.1

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ НАСЕЉА СА ОКРУЖЕЊЕМ
Извођењем планираних саобраћајних инфраструктурних објеката,
повезаност насеља са околним местима, као и шире, била би на знатно вишем
нивоу. Територија насеља Мрчајевци, која сада своју везу са путном мрежом
републике остварује преко државног пута IБ-23 (М-5) и ДП IIA-182 (М-23) којима
се повезује са државним путем IА-1.
Веза на железнички систем остварује се преко железничке станице у
Чачку, државним путем првог IБ-23 (М-5), док се друга веза на железнички
систем остварује преко станице у Слатини општинским путем број 309 (Л309).
Веза са аеродромом Морава и планираним Карго центром у Лађевцима
остварила би се такође државним путем IБ-23.
Подручје унутар граница ПГР Мрчајевци, „пресецају“ следећи општински
путеви
Табела бр 4: Попис општинских путева на територији ПГР Мрчајевци
(извор: Општинска одлука о путевима, Службени лист бр.2/1996)

Ознака пута

Пружање пута

Пут број 3091

Горња Трепча (воденица, школа), Остра (Перовића коса, школа,
Тресачи, Островска река) – Доња Горевница (гробље), Мрчајевци
(гробље, варошица, млин, ПИК „Чачак“, река Морава) – Кукићи
– Мршинци – Слатина (Железничка станица, варошица) –
Жаочани – Слатина – Премеће (продавница) – Рајац (школа,
Биљеге, пут број 315)

Пут број 310

Мрчајевци – Бечањ (Сенићи, Петрићевићи) – Остра (извор) –
Вујетинци (дом Мијаиловић) – Остра (Буковик) – Горња Трепча
– Луњевица – пут број 311 – Вољавча – Бресница (варошица) –
Бечањ (школа, Петрићевићи)

Пут број 312

Обрва (Трнавци) – Катрга (црква, Петровићи), Мрчајевци
(Тошићи, преко канала, Јокића кућа)

Пут број 318

Мрчајевци (школа, црква) – Бечањ (Буковац) – Остра (Кијевци,
Островска река, споменик НОР-а, пут Мрчајевци – Горња
Трепча)

1

У наставку текста овај пут ће се означавати ознаком ОП 309 или Л 309. Исти принцип ће се
примењивати и на остале путеве наведене у табели

ФУНКЦИОНАЛНИ РАНГ САОБРАЋАЈНИЦА
Према функционалној
подељена је на:

класификацији,

1.

Насељске магистрале (НМ),

2.

Насељске саобраћајнице (НС),
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улична

мрежа

насеља

3.

Сабирне улице I реда, (СУ- I)

4.

Сабирне улице II реда (СУ- II) и

5.

Приступне улице (ПУ)

Примарна и секундарна мрежа су међусобно повезане сабирним улицама,
које обједињују два подсистема различитих карактеристика у целовити
хијерархијски уређен систем, а припадају истовремено и примарној и секундарној
мрежи, определили смо се на поделу да:
А Прмарну мрежу чине:
- Насељске магистрале (НМ),
- Насељске саобраћајнице (НС),
- Сабирне улице I реда (СУ- I)
Б Секундарну мрежу чине:
- Сабирне улице II реда (СУ- II) и
- Приступне улице (ПУ)
Највиши функционални ранг планирано је да има Бул. Војводе Степе
(планирана обилазница), као насељска магистрала, док би садашњи државни
путеви (IБ 23 (M-5) и IIA 182 (M-23)) били у категорији насељских
саобраћајница. Осим два крака државних путева првог и другог реда, истој
категорији би припала и улица, која у постојећем стању означена као општински
пут бр. 309 (Л-309). Све остале улице би биле подељене у две групе сабирних
улица и њихова улога би требало да буде повезивање зона различитих активности,
преко приступних саобраћајница, са саобраћајницама вишег ранга.

Табела бр. 4.1: Категоризација планиране уличне мреже са приближним
дужинама улица
Број
улице
1
2
3
4
5
6
7
8
9/11

Постојећи назив
улице
/Радни назив
улице
Булевар Војводе
Степе
Милоја
Стојановића
Шумадијска
Радомира
Новаковића
Вукашина
Ерића
Добрице
Гајовић
Моравска долина
Св Петра и
Павла
Улица Славуја

Постојећа ознака
(административна
класификација)

Функционални
ранг
(планиран)

Ширина
профила
(m)

Приближна
дужина
у границама
ПГР-а (m)

-

НМ1

22,5

4992

ДП IБ-23

НС2

12 до 18

4698

ДП IIA-182

НС

15,5

1129

ОП 309 / Л309

НС

13

1518

ОП 309 / Л309

НС

13

1075

ОП 318 / Л318

СУ I реда3

10

1174

-

СУ I реда

14

4390

-

СУ I реда

-

СУ I реда (10);
II реда (8)
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2660
8

2501
(1334+1167)

10

Буковачка
Део ОП 312/Л312
Татомира
Део ОП 310/Л310
12/13
Анђелића
Део ОП 318/Л318
Драгана
14
Јовановића –
Шмита
15
Улица Рзавска
16
Улица Илијак
1
НМ – Насељска магистрала
2
НС – Насељска саобраћајница
3
СУ – Сабирна улица (I односно II реда)

СУ I реда

8

1097

СУ II реда

8

2428

СУ II реда

8

790

СУ I реда
СУ II реда

10
10

1313
4751

Слика бр.4. Категоризација примарне уличне мреже

УЛИЧНА МРЕЖА
Основни носилац транзитног саобраћаја требало би да постане планирана
обилазница (део државног пута IБ-23, измештен из центра насеља), док би
садашњи магистрални правац, који пролази центром насеља, преузео улогу главне
насељске саобраћајнице. Остале саобраћајнице би углавном служиле за
унутарнасељска кретања, као и везу са насељима у окружењу.

ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА
I – НАСЕЉСКЕ МАГИСТРАЛЕ (НМ):
1.

Бул. Војводе Степе (радни назив) - Планирана обилазница:

Негативни ефекти (еколошки, безбедносни, саобраћано–експлоатациони и
др.) који су последица проласка државног пута првог реда кроз сам центар насеља
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(најгушће насељен), значајно су утицали на потребу за њеним измештањем. Ово
измештање је планирано на делу садашње трасе државног пута IБ-23, од
стационаже кm 624+592 до стационаже km 629+055. Овим планом се предлаже
да по изградњи обилазнице, она буде проглашена делом државног пута IБ-23.
Планирано је да ова саобраћајница обиђе насеље са јужне стране.
Обилазница би имала три раскрснице – две кружне и једну денивелисану и четири укрштања са локалном мрежом, без размене саобраћаја.
На месту раскрснице са кружним током, која се налази на km 629+055 на
државном путу IБ-23, планирана обилазница се не завршава, већ продужава ка
државном путу IIA-182 (М-23) где се са њим укршта. Ово укрштање се налази
изван граница ПГР-а.
Планирани профил, који би чиниле две саобраћајне траке по смеру, као и
мали број укрштања са саобраћајницама нижег реда (четири укрштања и сва су
денивелисана и без директне везе, осим денивелисане раскрснице типа – пола
детелине са ОП 309 (Л-309) – тзв. „Слатински пут“ гарантују добру проточност
на овом делу.
Треба нагласити да се планом предвиђа фазна реализација обилазнице,
при чему би у првој фази била изведена обилазница са две саобраћајне траке, док
би јој се у другој фази додале још две саобраћајне траке са стране према насељу
(са Северне стране).
Нивелационо је Бул. Војводе Степе планиран у сталном насипу од ~0,5m
до ~4m', како због моућег плављења при високим водама потока који се сливају са
падине северно од садашње магистрале, тако и због мањег укопавању путева који
продиру кроз обилазницу са прописаним габаритом (светлог профила од 4,5m').

Слика бр.5. Попречни профил планиране обилазнице

II – НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ (НС):
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1. Улица Милоја Стојановића (ДП IБ-23):
Садашња (постојећа) деоница ДП IБ-23, планираном изградњом
обилазнице спустила би се на нижи ранг саобраћајнице. Планом је предвиђено да
ова саобраћајница има две саобраћајне траке, као и две тзв. сервисне
вишенаменске траке, на које би се у наставку надовезали тротоари са
бициклистичким стазама. Између дела намењеног пешацима и дела намењеног
моторним возилима, планирана је разделна трака променљиве ширине, зависно од
расположивог простора, која би била коришћена за садњу зеленила, као и
постављање саобраћајне сигнализације. Сервисне вишенаменске траке биле би
саставни део планираног профила готово целом дужином ове саобраћајнице (где
год је то физички изводљиво). Ове површине би биле намењене такође моторним
возилима, а њихова функција би зависила од дела насеља у коме се налазе, па би
сходно томе оне у централном делу биле коришћене за паркирање возила, како
путничких, тако и доставних, а са циљем да се обезбеди снабдевање садржаја уз
пут. На деловима где се за то укаже потреба ове траке би се користиле за
аутобуска и такси стајалишта, као и друге намене везане за моторна возила и
њихову опслугу. Нацртана паркинг места треба схватити као шрафуру сервисне
траке, а детаљнија намена сваке деонице би била дефинисана пројектном
документацијом.

Слика бр.6. Планирани попречни профил Ул. Милоја Стојановића (садашњи део ДП IБ-23 кроз
насеље Мрчајевци)
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2. Ул. Шумадијска (радни назив): Ова улица се поклапа са трасом постојећег
ДП IIA-182 (М-23, Мали Пожаревац - Мрчајевци) од новопланиране
раскрснице са кружним током кретања до границе ПГР.
3. Општински пут бр. 309 (Л-309): Локација овог пута, налази се у долини реке
Западне Мораве (на обе обале), коју пут пресеца приближно управно. Цео пут
се пружа од Горње Трепче (воденица, школа), а завршава на локалном путу бр.
315 на Рајцу (Биљеге)
Северни крак (у односу на Ул. М. Стојановића) овог пута је Ул. Радомира
Новаковића, и то је стари Бановски пут II реда Горњи Милановац –
Мрчајевци. Ово је и један је од главних прилаза насељском гробљу, док њен
наставак са супротне, јужне, стране, носи назив Ул. Вукашина Ерића и
укршта се са Бул. Војводе Степе (планирана обилазница) денивелисаном
раскрсницом типа – пола детелине.
III – САБИРНЕ УЛИЦЕ I РЕДА (СУ-I):
1. Ул. Моравска долина (радни назив): Ова улица је у целости новопланирана и
њен почетак је на садашњем ДП IБ-23 (М-5). Она се, преко поља моравске
долине пружа правцем северозапад-југоисток (приближно паралелно са
планираном обилазницом) све до наиласка на магистрални гасовод у близини
атара „Густа међа“, одакле скреће на север, прелази ДП IБ-23 (М-5) у нивоу и
укључује се у ДП IIA-182 (М-23) на месту постојеће раскрснице тог државног
пута и општинског пута бр.310 Ул. Татомира Анђелића (радни назив),
чинећи класичну површинску четворокраку раскрсницу.
Њена траса се развија слободно до око 150м' испред општинског пута бр. 309
(Л-309), одакле прелази хидромелирациони канал за наводњавање и пратећи
његову трасу са северне стране (страна према насељу), иде све до поменутог
скретања на север.
2. Ул. Св. Петра и Павла (радни назив): Њена траса се пружа подужно
Мрчајевачком падином, приближно паралелно са ДП IБ-23 (М-5). Почиње на
некатегорисаном путу у Доњој Горевници (КП бр. 2108 КО Доња Горевница),
па поред Цркве Св. Петра и Павла завршава се на Ул. Илијак (радни назив) у
непосредној близини раскрснице са ДП IIA-182 (М-23)
Деоницом поред цркве Св. Петра и Павла су планиране и бициклистичке
стазе, а од потока Требеж и подужни паркинг простор за 35 ПА са стране
према цркви.
3. Правац Ул. Славујска и Ул. Буковичке (радни назив): Он почиње на Ул.
Илијак (радни назив) на Мрчајевачкој падини спуштајући се ка магистрали,
односно Ул. Милоја Стојановића, коју пресеца у реону раскрснице ДП IБ-23
(М-5) и општинског пута бр. 312 (Л-312). Даље је планиран по том
општинском путу, пресецајућу канал за наводњавање, пролазећи испод
обилазнице (без могућности размене саобраћаја), прати наведени општински
пут према атару села Катрга.
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4. Ул. Добрице Гајовић (ОП бр. 318): Траса ове улице је планирана од ДП IБ-23
(М-5), односно Ул. Милоја Стојановића, преко потока Требеж, поред Основне
школе »Татомир Анђелић«, па поред Цркве Св. Петра и Павла и наставља
трасом општинског пута бр. 318 (Л-318) до границе плана и даље према
Доњој Горевници.

5. Ул. Рзавска (радни назив): Она почиње на раскрсници са Ул. Радомира
Новаковића, односно Општинским путем бр. 309 (Л-309) код насељског
гробља. Одатле је траса планирана поред резервоара »Мрчајевци« (В=1.000m3)
система за водоснабдевање »РЗАВ« до Ул. Милоја Стојановића (ДП IБ-23).
На овом потезу је планиран нешто већи уздужни нагиб (~8%) због
конфигурације терена. Од раскрснице са Ул. Милоја Стојановића, траса је
даље планирана преко хидромелиорациони канал за наводњавање, затим
испод новопланиране обилазнице (Бул. Војводе Степе– радни назив) и
завршава се на Ул. Моравски врбаци (радни назив)

СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА
IV – САБИРНЕ УЛИЦЕ II РЕДА (СУ-II):
1. Ул. Илијак (радни назив)
2. Ул. Татомира Анђелића (радни назив):
3. Ул. Славујска (радни назив):
4. Ул. Драгана Јовановића – Шмита (радни назив):
5. Ул. Моравски врбаци (радни назив):
V –ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ (ПУ):
1. Целокупна остала мрежа сабраћајница која није наведена

ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Пешачки саобраћај
Са циљем побољшања услова за пешачење (подизања нивоа услуге) на
територији обухваћеној Планом предвиђа се низ мера, пре свега грађевинских.
Предвиђена је реконструкција и изградња тротоара на читавој планираној мрежи
саобраћајница. Ширина тротоара би варирала у границама између 1,5m па до
преко 2 метра. Пешачке површине су ослобођене од било ког типа паркирања које
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би урушавало његову ширину и безбедност. Тамо где постоје просторне
могућности уређење ових површина подразумева и садњу дрвореда или форирање
друге зелене површине, чији је циљ привлачење што већег броја потенцијалних
корисника.
Осим површина у овиру профила саобраћајница, у централној зони насеља
планира се проширење доградња и уређење пешачке зоне, као још један облик
унапређења овог вида кретања.

Бициклистички саобраћај
Што се бициклистичког саобраћаја тиче, на територији Плана, предвиђена
је изградња низа бициклистичких стаза које би формирале једну респектабилну
мрежу којом би се покрила велика површина насеља. Планом се предвиђа да
бициклистичке стазе буду једносмерне, ивично постављене (са обе стране
коловоза). Један део мреже бициклистичких стаза би представљао везу са
међународном бициклистичком рутом Еуровело 11, која повезује Норт Кејп
(Норвешка) на северу са Атином (Грчка) на југу.
Улице у којима су планиране бициклистичке стазе су:
1. Ул. Милоја Стојановића .......................................................
2. Ул. Моравски врбаци (радни назив).....................................
3. Ул. Радомира Новаковића и Ул. Вукашина Ерића ..............
4. Ул. Добрице Гајовић ...............................................................
5. Ул. Св. Петра и Павла (радни назив).....................................
6. Ул. Шумадијска (радни назив)................................................
Укупно: ..................................

4.700 m'.
4.400 m'.
1.800 m'.
500 m'.
500 m'.
1.200 m'.
13.100 m'.

СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ
Карактеристике паркирања
Укупни захтеви за паркирањем у централној зони одговарајућим
средствима саобраћајне контроле морају се свести на разумну меру тако да би
комплекс мера за решавање проблема стационарног саобраћаја подразумевао
организацију отворених уличних и вануличних паркиралишта, са развијеним
системом тарифа и контролом њиховог коришћења у Ул. Милоја Стојановића и
на простору омеђено улицама: Милоја Стојановића, Драгана Јовановића – Шмита,
Славујском и Вукашина Ерића.
Код подручја са доминантном активношћу становања изван центра насеља,
проблем се релативно једноставно решава нормативним приступом будући да
паркирање уз место становања представља виши степен друштвене обавезе. За
становнике у наслеђеним блоковима у централном подручју насеља треба
максимално искористити могућности унутрашњости блокова и локалне мреже. Уз
индивидуално становање (тј. породичне куће) обезбеђује се индивидуално
паркирање (гаража или паркинг) на сопственој локацији и то према нормативу.
Потребни капацитети за паркирање процењују се у зависности од степена
атракције насељских садржаја, уз истовремено сагледавање могућности простора.
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У том погледу, полазне инструкције могу се добити из јединичних норматива где
је број паркинг-места нормативно одређен сагласно врстама и интензитетима
урбанистичких садржаја.

ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Јавни путнички превоз ће моћи и даље да се одвија постојећом мрежом,
при чему се очекује да један део путовања преузме планирана обилазница. Осим
терминала за прихват путника (аутобуска станица), пријем и отпрема путника ће
се вршити и дуж насељске саобраћајнице на местима означеним и обележеним за
ту сврху (аутобуска и такси стајалишта). Ова стајалишта биће реализована дуж
саобраћајно – манипулативне траке која је планирана у оквиру профила насељске
саобраћајнице.

САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
АУТОБУСКА СТАНИЦА
Планом генералне регулације насеља Мрчајевци планирано је задржавање
постојеће локације аутобуске станице, због њене повољне постојеће позиције.
У планском периоду неопходна је модернизација и даље уређење
комплекса аутобуске станице.

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖЕ
Осим паркирања организованог у уличном профилу дуж ивица коловоза
улице Милоја Стојановића (ДП IБ 23), смештаjни капацитети за паркирање возила
планирани су на још неколико локација:
•

Јавно ванулично паркиралиште, у непосредној близини фудбалског стадиона
(ФК Орловац), планирано је са великим капацитетом (око 120 ПМ) и две везе
са саобраћајницом (улица Мрчајевци 1). Планирано је на правоугаоној
површини која омогућава најефикаснију искоришћеност простора уколико се
паркинг места организују управно (под углом од 90˚). Овај случај
организације паркиралишта дат је и у графичком прилогу (Карта саобраћајне
инфраструктуре), али за пројектанта није обавезујући. Наиме уколико се
укаже потреба за другачијом организацијом паркиралишта, са циљем
ефикаснијег искоришћења дате површине или услед специфичних потреба
корисника, овај простор је могуће организовати и на други начин, с'тим да му
основна намена (паркирање) остане иста.

•

Друго јавно паркиралиште планирано је у зони насељског гробља. Паркинг
места су организована под углом од 90˚ у односу на осу комуникације, којом
остварује везу са улицом Радомира Новаковића (Општински пут 309), преко
обједињеног улаза и излаза. Овај случај организације паркиралишта дат је и у
графичком прилогу (Карта саобраћајне инфраструктуре). И овде је као и у
претходном случају сама организација паркинг места дата оријентационо, па
није обавезујућа за пројектанта, док намена (паркирање) мора бити задржана.
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•

На територији ПГРа, у непосредној близини центра насеља (зона
1.10) планиран је простор у коме се оставља могућност за изградњу
објекта јавне гараже. У случају одлуке о постављању оваквог
објекта на овом простору, он би детаљно био дефинисан адекватном
пројектном документацијом. Осим за гаражу, на датој површини
паркирање је могуће организовати и на друге начине дефинисане у
поглављу ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ УРБАНИСТИЧКЕ
ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ, Зона1.

НИВОИ УКРШТАЈА
I – насељска магистрала – на целој територији ПГРа укрштаји су
денивелисани без размене саобраћаја, осим једног на коме је размена
саобраћаја омогућена;
II – насељске саобраћајнице – укрштаји су површински са и без светлосне
(сигнализације) контроле
III – сабирне улице I – укрштаји су површински, са и без светлосне
контроле;
IV – сабирне улице II и приступне – укрштаји су површински, сигналисани
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
Димензије елемената попречних профила су планирани тако да се
максимално искористе постојећи расположиви коридори.
Ширина саобраћајне траке за примарну мрежу улица је рачуната по
обрасцу: ts=250+Vr /цм/, што за режимску брзину на подручју града Чачка (и
уопште насеља) од 50км/х износи: ts =250+50=300цм.
За секундарну мрежу улица, ширине саобраћајне траке су мин.
дозвољене ts=250цм. с' обзиром на расположиви коридор, а што се може без
икакве бојазни прихватити. Тротоари су планирани тамо где је то ранг улице
захтевао и где је то расположиви коридор дозвољавао и делимично су
променљиве ширине где су то просторна ограничења захтевала.
Попречни профил ове категорије саобраћајница садржи две саобраћајне
траке и два тротоара (2х2,5+2х1,5=8,0м). У случајевима оштрих просторних
ограничења и мање дужине улице, могућа је примена попречног профила са
тротоаром само са једне стране (2х2,5+1,5=6,5м').
Број саобраћајних трака и садржај попречног профила је дат у графичком
прилогу за сваку категорију саобраћајнице посебно. Распоред и димензије
елемената попречног профила су дати оријентационо и нису за пројектанте
обавезујући, осим регулационе ширине и броја саобраћајних трака.
Попречни падови у свим улицама су планирани 2,5 % у правцу,
максимални попречни нагиб у кривинама је 7%.
УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ

51

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину
односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна
површина, испоштовати следеће услове:
а/ Услови приступа парцелама у оквиру породичног становања
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну
површину, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног
пута минималне ширине 3,5м.
Постојећи приступни пут, којим се обезбеђује приступ грађевинским
парцелама са изграђеним објектима, који је последица уситњавања већих
парцела, а није урађен према некој планској документацији, може се задржати
изграђене ширине , али не мање од 2,5м' за постојећи број парцела.
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до
четири грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 4,5m.
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више
од четири грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100 m је
5,0 m'.
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се
припојити тој парцели. Ако се користи за повезивање две или више грађевинских
парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
б/ Услови приступа парцелама у оквиру вишепородичног становања
Унутар блокова пројектовати интерне колско-пешачке саобраћајнице за
приступ интервентних возила, возила становника и пешачка кретања минималне
ширине 5,0м'. Уколико се ради о колско-пешачком приступу за више од 3 (три)
грађевинске парцеле, тада је потребно да та ширина буде минимално 6,5м (5,0м' +
1,5м). Уколико се колско-пешачке интерне саобраћајнице завршавају слепо, на
крају их обавезно завршити са припадајућом окретницом.
в/ Услови приступа парцелама у оквиру зона привреде
Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је
остварити преко приступног пута минималне ширине 6,5m (5m+1x1,5m).
Приступни путеви који су реализовани на основу претходне планске
документације ширине уже од овим планом прописане, а без просторних
могућности за проширење, могу да се задрже за приступ постојећем броју
грађевинских парцела.
Колске прилазе на парцеле формирати са саобраћајнице нижег ранга, преко
ојачане конструкције тротоара и упуштених ивичњака како би пешачки саобраћај
остао у континуитету.
За угаоне објекте колске прилазе планирати што даље од раскрснице, на
најудаљенијем делу парцеле.
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Постојеће приступе грађевинским парцелама који су остварени преко
зелених површина у оквиру регулације саобраћајнице се задржавају, уз услов да
буду прикључене на планирану секундарну путну мрежу након њене
реализације.

2.1.6.2

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Кроз насеље протичу потоци Требеж и Буковац, који се спајају у самом
центру насеља и настављају ка реци Бресници. Оба потока су нерегулисана (осим
у зони моста на државном путу IБ-23 (M-5).
У потоке Требеж и Буковац нелегално се испуштају употребљене воде из
домаћинстава и производних погона, а као извори загађења су присутне и
атмосферске воде са зауљених површина и пољопривредне загађујуће материје.
Када се заврши усклађивање правилника о квалитету воде за пиће, квалитету
употребљених вода и категоризацији водотока са законима из ове области –
створиће се услови за реализацију уређења и заштите водног земљишта.
За потребе града Чачка урађена је „Студија и план заштите од поплава
територијалне јединице локалне самоуправе Града Чачка". У оквиру студије
приказана је Карта угрожености и ризика од поплава за Западну Мораву и њене
притоке, за велику воду (Q1%) и повратни период Т=100 година.
Саставни део студије су карте угрожености и ризика од поплава са зонама
ризика разматраних са аспекта угрожености становништва, привреде,
инфраструктуре, животне средине и културно-историјског наслеђа. Као синтезна
карта урађена је Карта укупног ризика од поплава са приказом зона ризика од
поплава за реку Западну Мораву и њене притоке. (Ова студија приказује зоне
ризика од поплаве, али не прописује мере заштите!)
Једна од притока Западне Мораве је и поток Буковац, а на карти укупног
ризика простор око потока Буковац у равничарском делу (јужно од државног пута
IБ реда бр.23) је у зони високог ризика (зона ризика је приказана на графичком
прилогу који је саставни део аналитичко-документационе основе плана).
Да би се незадовољавајуће постојеће стање побољшало, потребно је
регулисати водотокове у циљу заштите од поплава, уређења и стварања услова за
изградњу, водећи рачуна да су оба потока бујичног типа, па би класични
регулациони радови погоршали услове живота подводне и приобалне флоре и
фауне; и да би повећање максималних протока регулисаним потоцима довело до
веће брзине простирања таласа великих вода.
Регулација природних водотокова је предвиђена за даљу планску разраду.
Планом детаљне регулације биће дефинисани речни коридори који представљају
просторе у чијим границама треба да се граде одбрамбени насипи, регулационе
грађевине, корекција тока, приступни путеви и др.

Хидромелиорациони канал
Кроз територију предметног подручја изграђен је примарни канал
хидромелиорационог система (од бране у Парменцу - левом страном реке Западне
Мораве – до Катрге), а секундарна мрежа се делимично користи за наводњавање
појединих обрадивих површина.
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Цео систем, као и већина објеката на мрежи, је у врло лошем стању и не
одржава се на адекватан начин. Урбанизацијом насеља су уништени делови
секундарне мреже, а објекти на мрежи (уставе...) су углавном неупотребљиви.
Након низа сушних година, уочава се заинтересованост пољопривредних
домаћинстава за наводњавањем као и локалне самоуправе за помоћ у овој
области, што ће довести до реконструкције постојећег система.
Канал није планиран као посебна зона већ је обухваћен другим зонама
различитих намена. У планском периоду предвиђена је његова ревитализација и
реконструкција. На местима где су стране канала урађене од набоја земље, исте
обложити каменом као што је то урађено у већини сегмената канала на подручју.
У оквиру ревитализације водопривредног канала предвидети и ревитализацију
пратећих објеката. Поред канала, у његовој целој дужини, реализовати приступни
пут са пешачком комуникацијом.

2.1.6.3

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоводне инсталације
Становништво и привредни субјекти се водом за пиће снабдевају локалним
водоводом са изворишта „Гушевац“. Цевовод је углавном од полиетилена високе
густине (PEVG), пречника Ø40 – Ø110mm. Изграђен је резервоар „Мрчајевци“
(R-МR1), резервоарског простора 2*500 m3 (као и резервоари R1 и R2 прве и
друге висинске зоне, који нису у обухвату овог Плана) и магистрални водовод
Ø315 - Ø250mm ка Катрги и Мојсињу, који су у прелазној фази повезани на
регионални систем водоснабдевања Рзав. Изграђен је и гравитациони цевовод од
R-МR1 до цевовода за Катргу, као и делови дистрибутивне мреже за насеље
Катрга.
На основу пројекта "Генерални пројекат водоводног система приградских
насеља Чачка" (Водопројект, Београд 1999.год.), који је основ за пројекте
проширивања мреже, урађени су пројекти магистралног водовода Ø300mm
Коњевићи - Мрчајевци; пројекти реконструкције и доградње дистрибутивне
мреже у Мрчајевцима (са деловима мреже за Бечањ и Бресницу), пројекти
повезивања изворишта Гушевац и насеља Катрга, као и пројекат водоводне мреже
Доња Горевница. Реализацијом свих ових пројеката, поступно се омогућава
прикључење већег броја домаћинстава на поуздани систем водоснабдевања, што
је и планирано у обухвату овог Плана.
Планским решењем водоснабдевања, задржава се постојеће извориште
„Гушевац“ са кога се водом снабдевају мештани насеља у нижим висинским
зонама; наставља изградња резервоарских простора и дистрибутивне мреже по
висинским зонама; и наставља изградња магистралног цевовода ка Доњој
Горевници и ка Бечњу.
Када се заврши изградња магистралног цевовода Ø300 mm од Коњевића
до Мрчајеваца са леве стране Западне Мораве, као и магистралног цевовода Ø300
mm од Атенице до Горичана, са десне стране, уследиће њихово спајање у
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Мрчајевцима везним цевоводом Ø200mm (што је приказано у графичком
прилогу), чиме ће се у систем укључити и изворишта Кукићи и Гушевац. То ће
омогућити насељима низводно од градске зоне Чачка да се снабдевају рзавском
водом.
Такође, са магистралног цевовода ка Бечњу - планиран је крак ϕ 110 mm
дуж саобраћајнице Светог Петра и Павла до постојеће мреже, чиме је остварен
прстенасти систем мреже.
Проширење система даљинског надзора водоснабдевања Чачка до обухвата
овог Плана би обезбедило управљање и контролу система, као и праћења
квалитета воде.

Фекална канализација
Употребљене воде из домаћинстава и пословних простора су једним делом
прикључене на постојећу фекалну канализацију, која се без пречишћавања
испушта у Западну Мораву (ван обухвата овог Плана); а другим делом су
прикључене у индивидуалне септичке јаме. Канализација је од PVC цеви,
пречника Ø150 – Ø300mm.
Проблем каналисања употребљених вода је у недовољној изграђености
канализационе мреже и употреби неадекватних септичких јама, које могу
угрозити квалитет воде на изворишту „Гушевац“.
Како постојећа изграђена мрежа нема довољан капацитет за прикључивање
нових корисника, па ни нове мреже фекалне канализације у планираним
саобраћајницама, потребна је реконструкција постојећег цевовода у улици
Вукашина Ерића, у смислу повећања пречника цевовода и задржавање исте
трасе.
Део постојеће мреже у источном делу плана (испод постојећег магистралног
пута) који се не налази у јавном земљишту се укида и повезује са новим
саобраћајницама и планираном фекалном канализацијом. Планирана мрежа која
се укршта са каналом за наводњавање и водотоцима – планирана је испод њих у
заштитним челичним цевима.
У зони планиране обилазнице око Мрчајеваца, због великих дубина фекалне
канализације - планирана је црпна станица, али ће њен тачан положај, као и
положај фекалне канализације у зони обилазнице бити детаљније одређени
разрадом кроз ПДР.
Пожељно је предвидети уређаје за пречишћавање у већини производних
објеката, да би се на изливу постигла захтевана класа у реципијенту (Западној
Морави).
У обухвату целог Плана ће се укинути септичке јаме након изградње
планиране уличне фекалне канализације, а онде где то не буде могуће (нарочито
у зони руралног становања) – дозволиће се задржавање септичких јама или
изградња нових, уз услов да јаме буду водонепропусне (изграђене од полимерних
материјала или водонепропусног бетона).

Атмосферска канализација
У насељу не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације, па се
атмосферске воде и воде од прања платоа и саобраћајница одводе отвореним
каналима уз саобраћајнице до најближих реципијената или пониру у земљу.
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Због стрмог терена је приметна површинска ерозија тла у виду засипања
земљаним материјалом појединих саобраћајница. Мали број саобраћајница
нивелационо је оријентисан ка реципијентима. Као реципијент се не може
користити
канал за наводњавање, али нивелациони положај планираних
саобраћајница у односу на потоке Требеж и Буковац дозвољава евакуацију
атмосферских вода у ове реципијенте.
У зони планиране обилазнице око Мрчајеваца, због великих дубина
планиране атмосферске канализације – предвиђене су 2 црпне станице, али ће
њихов тачан положај, као и положај атмосферске канализације у зони обилазнице
бити детаљније одређени разрадом кроз ПДР.
Планирана мрежа која се укршта са каналом за наводњавање – планирана
је испод њега у заштитним челичним цевима.
Приликом пројектовања и извођења атмосферске канализације, потребно
је користити усвојене нивое заштите од поплава атмосферским водама, и то:
- за уличне цеви или канале за прикупљање површинског отицаја, двогодишња
рачунска киша.
- за главне одводнике, петогодишња рачунска киша.
- за заштиту главних саобраћајница од брдских вода, десетогодишња рачунска
киша

2.1.6.4

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Унутар граница плана постоје електроенергeтски објекти за
трансформацију и објекти за пренос електричне енергије. Присутни су следећи
напонски нивои: 35 kV, 10 kV и 1 kV, односно 0,4 kV.
Објекте за трансформацију електричне енергије представљају
трафостанице, чији је приказ са инсталисаним снагама дат следећом табелом:
назив ТС 10/0,4 kV

инсталисана снага
(kVA)

ТС 10/0,4 kV "ХИДРОПРОДУКТ 2"

100

ТС 10/0,4 kV "ТЕЛЕКОМ"

250

ТС 10/0,4 kV "ВАШАРИШТЕ"

100

ТС 10/0,4 kV "ХИДРОПРОДУКТ 1"

250

ТС 10/0,4 kV "ГУШЕВАЦ 2"

250

ТС 10/0,4 kV "МРЧАЈЕВЦИ 1"

400

ТС 10/0,4 kV "БТС МРЧАЈЕВЦИ"

630

ТС 10/0,4 kV "ШМИТ"

630

ТС 10/0,4 kV "ПЈЕВОВИЋИ МРЧАЈЕВЦИ"

250
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ТС 10/0,4 kV
"ВОДОВОД РЕЗЕРВОАРИ МРЧАЈЕВЦИ"

160

ТС 10/0,4 kV "ВОДОВОД МРЧАЈЕВЦИ"

100

ТС 10/0,4 kV "ЈУГОПЕТРОЛ"

160

Укупна инсталисана снага свих трафостаница 10/0,4 kV износи 3,28 MVA.
Њихово напајање се врши са 10 kV-не мреже, која у енергетском смислу потиче
једним делом из Бреснице, а другим делом из Доње Горевнице. Количина
електричне енергије, која се може добити са ових трафостаница не задовољава
потребе овог подручја. Осим тога, присутна је велика неравномерност у
просторној расподели снага. Неки делови подручја немају довољно капацитета,
тако да постоји појава лоших напонских прилика.
Објекти за пренос електричне енергије представљени су водовима
напона 35 kV, 10 kV и 1 kV (0,4 kV).
Систем за пренос електричне енергије напонског нивоа 35 kV, на подручју
овог плана чини транзитни надземни вод напона 35 kV, намењен за повезивање
трафостанице ТС 35/10 kV "Бресница" са ТС 35/10 kV "Заблаће", изведен "Al-Če"
ужадима 3x50/8 mm2.
Напонски ниво 10 кV представљен је у већој мери надземним и у много
мањој мери подземним водовима за напајање трафостаница 10/0,4 кV. Постојећи
надземни водови су у виду "Al-Če" ужади пресека 25, 35 и 50 mm 2, а подземни у
виду кабла 10 кV пресека 70 mm2 Cu и 150 mm2 Al.
На нисконапонском нивоу (напонски ниво 1 kV) постоји веома разграната
мрежа,
представљена
разним
типовима
подземних
и
надземних
електроенергетских водова, стубова и осталих елемената, као и разноврсним
инсталацијама јавног осветљења.
Електроенергетска мрежа, која је присутна на овом подручју део је већег
система који обухвата шире подручје. Из тих разлога оцена постојећег стања
електроенергетике овог подручја мора се посматрати као оцена стања комплетног
конзумног подручја, коме територија овог плана припада.
Постојећи далековод ТС 35/10 kV "Заблаће" - ТС 35/10 kV "Бресница",
транзитног је карактера и намењен је за напајање ТС 35/10 kV "Бресница"
напоном 35 kV, који потиче из трансформације 110/35 kV са постојећих
трафостаница 110/35 kV у Чачку. Траса овог далековода једним својим делом
простире се територијом која припада овом плану, на којој тренутно не постоји
ни један објекат напона 35 kV за трансформацију електричне енергије, који може
да се прикључи на њега. Овај далековод изведен је Al-Če проводницима 3x50/8
mm2, што је недовољно с обзиром на оптерећење далековода у неким тренуцима.
Захтев за прикључак сваког новог потрошача, или за повећање снаге постојећих
корисника, који се електричном енергијом напајају са извода било које ТС 10/0,4
kV, која се са стране 10 kV напаја из ТС 35/10 kV "Бресница", подразумева
повећање капацитета овог далековода.
Значи, овај далековод је недовољног пресека за било какво повећање
капацитета. Осим тога, карактеристика му је и појава губитака, с обзиром на
велику дужину и оптерећење далековода, као и непостојање резервног напајања у
случајевима испада (једноструки далековод).
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У мрежи 10 kV такође постоје велики губици, а на овом напонском нивоу
присутан је значајно велики удео надземне у односу на подземну мрежу, као и
појава непостојања тзв. 10 kV-них прстенова.
Стање постојећих подземних инсталација је такво да неки делови траса
нису усклађени са постојећим, а нарочито планираним урбанистичким и
саобраћајним решењима.
У циљу решавања свих ових набројаних проблема намеће се потреба за
изградњом веће трафо-станице, која би имала значајну улогу на овом и околном
подручју. Ова трафо-станица била би напонског нивоа 35/10 kV и у плану
испоручиоца електричне енергије, Стратегији развоја града Чачка, као и
Просторном плану града Чачка означена је као ТС 35/10 kV "Мрчајевци".
Осим тога, неопходна је реконструкција постојећег ДВ 35 kV "Заблаће –
Бресница", у смислу замене надземног вода новим, већег пресека и дуплирањем
вода ради обезбеђења резервног напајања у случајевима испада.
Комплетно решење ситуације у енергетском смислу постигло би се
изградњом већег броја ТС 10/0,4 kV, које би биле напојене напоном 10 kV са
одговарајућих извода новоизграђене ТС 35/10 kV "Мрчајевци". Нове ТС 10/0,4 kV
треба градити тако да се постигне равномерна територијална расподела
електричне енергије. Неке од њих већ су предвиђене планом испоручиоца
електричне енергије. Нове ТС 10/0,4 kV треба да буду типске БТС, 630 kVA или
2x630 KVA.
Упоредо са изградњом нових ТС 10/0,4 kV вршила би се постепена
реконструкција и типизација постојећих трафо-станица, као и издрадњa нове
кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање одговарајућих прстенова, на
територији унутар граница плана. Измештање постојећих и изградњу нових ТС
10/0,4 kV, предвидети на јавним површинама и грађевинским парцелама, уз
решавање имовинско правних односа (у складу са одговарајућим пројектима), уз
обавезно планирање подземних инсталација.
Уклапања у урбанистичка и саобраћајна решења своде се на обавезно
постепено превођење постојеће надземне мреже напона од 0,4 kV до закључно 35
kV у подземну. Трасирање каблова, било да се ради о новопланираним кабловима,
или кабловима којима се врши каблирање постојећих надземних водова, изводити
у складу са графичким делом овог плана, у зонама тротоара саобраћајница и
зелених површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања и
паралелног вођења са осталом инфраструктуром и другим објектима.
Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената
инфраструктуре (каблова, надземних водова, стубова, ...) новим, због
преоптерећења или смањења губитака, дуплирањем водова због повећања
поузданости, односно обезбеђења резервног напајања у случајевима испада,
кварова на мрежи, или других критичних ситуација које неодложно захтевају
радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до реализације планом
предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара или зелених
површина овим планом предвиђена за трасирање каблова, може се реализовати у
складу са постојећим трасама надземних и подземних водова. Обавеза је
дистрибутера електричне енергије да касније, код реализације планом предвиђене
саобраћајнице, изврши измештање, односно усклађивање траса инсталација у
складу са планским решењем датим предметним планом.
Трафостанице 10/0,4 kV, типске 630 kVA (или nx630 kVA), могу се градити
на јавним површинама или грађевинским парцелама, уз решавање имовинскоправних односа и обавезно усклађивање траса енергетских водова са постојећим,
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или планом предвиђеним трасама, и користити за напајање електричном
енергијом објеката, како на тој, тако и на другим грађевинским парцелама.
Додатно побољшање система може се постићи производњом електричне
енергије из обновљивих извора енергије. Изградња оваквих електрана за
производњу електричне енергије за сопствене потребе дозвољена је у свим
зонама, а за пласман електричне енергије на тржиште у зонама привредних и
комуналних делатности.
Инсталације јавног осветљења изводити према одговарајућим пројектима,
коришћењем стубова за јавно осветљење, или постојећих НН стубова и светиљки
са изворима светла, правилно одабраних на основу одговарајућих
светлотехничких захтева примењујући мере енергетске ефикасности. Стубове
постављати у зоне тротоара, зелених површина или разделних острва, тако да не
угрожавају општу безбедност грађана и безбедност учесника у саобраћају. Водове
изводити у виду подземних инсталација, трасираних у складу са решењима датим
у графичком прилогу и третирати их као и остале НН водове. Напајање извршити
из посебних мерно-разводних ормана, ван трафостаница 10/0,4 kV.

2.1.6.5

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Телекомуникациону инфраструктуру чине мреже фиксне телефоније, мреже
мобилне телефоније, радио и ТВ мреже и информатички системи.
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Основу развоја телекомуникационог система представља постојећа
инфраструктура стациониране телефонске мреже, која је у претходном периоду
дигитализована.
Циљ је задовољење потреба корисника, пружањем услуга говорних
сервиса преко аналогних и ISDN прикључака, али и мултимедијалних сервиса и
апликација преласком на мреже наредних генерација (MNG). Привредни центар,
као што је Чачак има велике потребе за квалитетном понудом нових сервиса и
изградњом нових телекомуникационих инфраструктура, које треба да обезбеде
широк спектар различитих услуга корисницима, од којих треба издвојити следеће:
- говорни сервиси преко аналогних и ISDN прикључака;
- сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа (брзи
приступ Интернету);
- сервиси интелигентне мреже (IN);
- изнајмљене дигиталне линије различитих протока;
- IP телефонски сервис (VOIP);
- Симетрични сервиси базирани на SHDSL, ATM и VDSL
технологији;
- виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN);
- виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN);
- интегрисани пренос говора, података и видео сигнала (triple play);
- видео сервиси на захтев;
- IP Centrex.
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За реализацију ових сервиса, до претплатничких терминалних уређаја или
локалних рачунарских мрежа треба да допре приступна ТК мрежа, која може бити
реализована преко:
- постојећих бакарних телефонских линија, уз коришћење различитих
типова мултиплексера (DSL), ради повећања пропусног опсега;
- оптичких каблова (нарочито за потребе пословних корисника);
- бежичног приступа (WLL), који ће се на градском подручју
користити где је немогуће обезбедити економично коришћење
других видова приступа.
Данас као најзаступљенија технологија за пружање широкопојасних
сервиса корисницима, ADSL омогућава повећање пропусног опсега постојећих
каблова са бакарним парицама (уз минимална улагања), при чему ће се наставити
са модернизацијом, коришћењем различитих типова приступних уређаја, као што
су мултисервисне приступне платформе (MSAN) и приступни мултиплексери
дигиталних претплатничких линија (DSLAM). MSAN и FMUX уређаји раде по
бакарном каблу и користе се у случају реконструкције и доградње приступне
мреже, а пре свега за решавање подручја са корисницима са колективним
обликом становања (више објеката колективног становања у низу, микронасеља,
солитери и сл.), када је потребан капацитет од 60 до 2000 парица. При томе,
оптималним избором локација за постављање ових уређаја, могу се у бакарном
каблу ослободити парице за реконструкцију датог кабловског подручја, у близини
неког од постојећих комутационих чворова.
Телефонске централе
Тренутно постоји ТТ централа само на једној локацији, у центру насеља,
која је дигитална, типа DKTS 30. Инсталисани капацитети постојеће централе су
1150 POTS и 64 ISDN прикључка, а број прикључених корисника је 940 POTS
претплатника и 12 B+D претплатника. Од овог броја њих 241 су и корисници
ADSL услуга.
Планирана је изградња нових централа, односно комутационих чворова
типа мини IPAN, због скраћења претплатничке петље и пружања широкопојасних
услуга корисницима са протоком од 30 до 50 Mb/s (VDSL, брзи интернет и IPTV).
У плану пружаоца телекомуникационих услуга је скора изградња пет нових IPAN
централа, капацитета до 128 прикључака и до 200 пари мреже бакарних каблова:
- Мини IPAN "НИС Мрчајевци";
- Мини IPAN "Пут ка Слатини";
- Мини IPAN "Пут за Илијак";
- Мини IPAN "Пут према Вујетинцима";
- Мини IPAN "НИС Пут према Тошићима";
Оптички каблови
Генерално гледано, телефонске централе у Чачку повезане су оптичким
кабловима капацитета од 6 до 48 оптичких влакана. Због поузданости система
преноса начињени су тзв. "оптички прстенови" са две одвојене трасе, који
повезују градске комутационе чворове: HOST "Чачак" – ПН "Алваџиница" - ПН
"Јездинско поље" - ПН "Слобода" - HOST "Чачак" - ПН "Љубић" - MSAN
"Коњевићи" - ПН "Атеница" - ПН "Алваџиница", кабловима капацитета од 24 до
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48 оптичких влакана, као и "оптички прстен": Чачак – Гуча – Ивањица –
Сателитска станица – Пожега – Лучани – Чачак, као и регионални "оптички
прстен": Крагујевац – Горњи Милановац – Чачак – Ужице – Пријепоље – Сјеница
– Нови Пазар – Рашка – Краљево – Крагујевац.
Повезивање постојеће централе са надређеном централом извршено је
оптичким каблом (привод са магистралног оптичког кабла Чачак – Краљево, чија
траса делом припада обом подручју).
У плану је полагање новог оптичког кабла на релацији Прељина –
Мрчајевци дуж магистрале, као и једним краком ка Бресници и Крагујевцу, а
другим ка Слатини преко моста на западној Морави.
До сваке од новопланираних централа (MSAN) планирано је полагање
оптичких каблова са одговарајућим бројем оптичких влакана, при чему се:
- планирају оптички каблови са мономодним оптичким влакнима;
- користе оптички каблови без металних елемената (TOSM 03), који се
увлаче у полиетиленске цеви;
- на релацијама где се очекује накнадно провлачење оптичког кабла (нпр.
заједнички излаз са више праваца и сл.), поставља више оптичких цеви;
- на делу трасе која је заједничка и за каблове месне мреже, обавезно
полаже полиетиленска цев у исти ров за накнадно провлачење кабла;
- предвиђају оптички разделници у станицама у којима се завршава више
од 24 оптичка влакна;
- предвиђају две одвојене трасе оптичких каблова до станице, за станице
које су чворишта у регионалном прстену.
Оптичке каблове треба полагати у ров у зони тротоара саобраћајница и
зелених површина, тако да њихове трасе буду усклађене са решењима датим у
графичком делу.
Приступне мреже
Телекомуникациона мрежа у Мрчајевцима углавном је подземна, а
приступна мрежа је подземна у целости, реализована бакарним кабловима.
Капацитет главних бакарних каблова је 1200 парица.
Савремене приступне мреже подразумевају увођење оптичких каблова,
задржавајући бакарне парице само у делу од корисника до прве најближе
"концентрације", а такође и прелазак на прстенасту структуру. На овај начин се
децентрализацијом приступне мреже и изградњом мултисервисних приступних
чворова долази до смањења претплатничке петље и приближавања кориснику.
На подручју овог плана могу се планирати приступне мреже, при чему
максимална дужина претплатничке петље не би требало да прелази 1000 m, а у
зонама са великим густинама насељености те вредности су од 300 до 800 m.
Поређења ради, на сеоским подручјима ове дужине су до 2000 m.
Код планирања приступних мрежа води се рачуна о корисницима, који се у
основи могу поделити на "резиденцијалне" и "бизнис" кориснике.
Резиденцијални корисници сврставају се према начину становања у:
- индивидуални облик становања,
- колективни облик становања (до 30 станова),
- колективни облик становања (преко 30 станова).
Код индивидуалног облика становања сагледава се урбаност средине, да би
се одредио начин изградње приступне мреже као кабловске или бежичне.
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Кабловска приступна мрежа изводи се бакарним кабловима, са спољашњим
кућним изводима или изводима на стубићима.
Код колективног облика становања до 30 станова, могу се планирати
унутрашњи кућни изводи.
Код колективног облика становања преко 30 станова, може се планирати
коришћење одговарајућих урађаја.
Тенденција је да се у будућности и за подручја са резиденцијалним
корисницима, приступна мрежа гради у архитектури FTH (Fibre To the Home).
Бизнис корисници се могу сврстати у следеће категорије:
- мали корисници (1-9 запослених);
- мали груписани корисници (тржни центри са 10-99 запослених);
- средњи корисници (од 101 до 499 запослених);
- велики корисници (болнице, банке, владине организације,
факултети, велика предузећа са преко 500 запослених).
Бизнис корисници заслужују највећу пажњу код планирања приступних
мрежа због великих захтеваних капацитета. Зато се за велике бизнис кориснике
мрежа ради у архитектури FTB (Fibre To the Buиldиng), а за све остале бизнис
кориснике приступне мреже у архитектури FTR (Fibre To the Remote), које
омогућавају пружање свих захтеваних врста сервиса.
Будућа изградња приступне мреже треба да задовољи све захтеве за новим
сервисима, што значи да оптичким кабловима треба што ближе прићи
корисницима, што више смањити дужину претплатничке петље по бакарним
кабловима и увести нове технологије, односно постепено (еволутивно) прећи на
мреже нове генерације.
Ово је област са веома брзим технолошко-техничким напретком и у том
смислу код изградње инфраструктуре потребно је рачунати са одређеном
резервом за каснија проширења и неометана полагања нових каблова. Каблове
полагати у ров у зони тротоара саобраћајница и зелених површина, а њихове
трасе обавезно ускладити са решењима датим у графичком делу.
Измештање постојећих и изградњу нових телефонских централа, MSANова и сл. предвидети на јавним површинама и грађевинским парцелама, уз
решавање имовинско правних односа (у складу са одговарајућим пројектима), уз
обавезно планирање подземних инсталација и усклађивање делова траса
подземних ТТ водова које су на јавним површинама са урбанистичким и
саобраћајним решењима датим у графичком делу овог плана.
Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења своде се и на усклађивање
траса нових и постојећих подземних инсталација и обавезно постепено превођење
постојеће надземне ТТ мреже у подземну. Трасирање каблова, било да се ради о
новопланираним или измештеним кабловима, или кабловима којима се врши
каблирање постојећих надземних водова, изводити према овом плану у зонама
тротоара саобраћајница и зелених површина, у складу са прописима код
укрштања, приближавања и паралелног вођења ове са осталом инфраструктуром
и другим објектима.
Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената
инфраструктуре (каблова, надземних водова, стубова, ...) новим, због
преоптерећења или смањења губитака, дуплирањем водова због повећања
поузданости, односно обезбеђења резервног напајања у случајевима испада,
прекида водова, кварова на мрежи, или других критичних ситуација које
неодложно захтевају радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до
реализације планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара
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или зелених површина овим планом предвиђена за трасирање каблова, може се
реализовати у складу са постојећим трасама надземних и подземних водова.
Обавеза је оператера да касније, код реализације планом предвиђене
саобраћајнице, изврши измештање, односно усклађивање траса инсталација у
складу са планским решењем датим предметним планом.
Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу
фиксне телефоније, извести подземно, коришћењем ТТ канализације, у складу са
трасама датим у графичком делу овог плана.
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
На подручју овог плана и у његовој непосредној близини постоје базне
станице мобилне телефоније са антенским системима свих оператера, који у овој
области дејствују на територији републике. Њихов приказ дат је следећом
табелом:
Оператер
МТС
Теленор
ВИП

Назив базне станице
"МРЧАЈЕВЦИ"
"МРЧАЈЕВЦИ"
"МРЧАЈЕВЦИ"

координате
7463546, 4854540
7462187, 4858683
7463594, 4858439

У мрежама мобилне телефоније заступљене су GSM и UMTS базне
станице и одговарајући антенски системи, као и радио-релејне станице са
одређеним радио-релејним правцима. Све постојеће антене су на партерним
(слободностојећим) антенским стубовима.
И поред остваренe 100%-тне покривености територије сигналима и у
високој мери задовољења потреба становништва, мреже мобилних телефонија
изградњом нових базних станица са антенским системима на појединим деловим
подручја могу постићи знатно повећање капацитета, чиме би се задовољиле нове
будуће потребе и захтеви које намећу брзина развоја телекомуникација и убрзана
појава нових могућности у овој области.
Територијом унутар граница овог плана простиру се радио-релејни правци
у надлежности поменутих оператера, било да једна од крајњих тачака припада
овом подручју, или транзитно. Њихов приказ дат је следећом табелом:
Оператер
Теленор
Теленор
Теленор
Теленор
Теленор
МТС

Назив
почетне тачке

Координате
почетне тачке
7462187
"МРЧАЈЕВЦИ"
4858686
"ЗУЦОВИЋА
7469550
БРДО"
4856520
7455156
"ЗАБЛАЋЕ"
4853582
7453425
"ЈЕЛИЦА"
4842349
7460019
"ДЕДЕВЦИ"
4841276
"ЧАЧАК 2"
4863140
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Назив
крајње тачке
"ЧАЧАК 2"
"ЧАЧАК 2"
"МРЧАЈЕВЦИ"
"МРЧАЈЕВЦИ"
"МРЧАЈЕВЦИ"
"МРЧАЈЕВЦИ"

Координате
крајње тачке
4863140
7451350
4863140
7451350
7462187
4858686
7462187
4858686
7462187
4858686
7463546

7451350

4858540

Развој мрежа мобилне телефоније могуће је остварити кроз:
1. квантитативно побољшање мреже:
а) појавом нових оператера мобилних телефонија уз инсталирање
нових радио-базних станица са одговарајућим антенским
системима, као и формирање нових радио-релејних праваца;
б) изградњом већег броја нових базних станица и припадајућих
антенских система постојећих оператера, ради повећања
капацитета и већег процента покривености територије UMTS
сигналом;
в) формирање већег броја нових радио-релејних праваца, постојећих
оператера, са потпуним или делимичним простирањем преко
подручја овог плана, ради реализације веза са другим подручјима,
али и са другим општинама;
2. квалитативно побољшање мреже:
а) повећањем квалитета постојећих и увођењем нових сервиса у
мобилној телефонији;
б) масовнијом имплементацијом GPRS технологије ради повећања
протока;
в) тоталним оптичким повезивањем на језгро националне мреже, ради
омогућавања коришћења свих могућих сервиса и везу са целим
светом;
г) еволуцијом ка мрежама треће и наредних генерација;
д) масовнијем остваривању приступа Iнтернету мрежама мобилних
телефонија (3G);
Генерално, тенденција је проширење капацитета GSM станица, из разлога
повећаних саобраћајних захтева. Такође, тенденција је, у UMTS технологији,
побољшање покривености 3G сигналом, покривањем подручја гушћом мрежом
3G базних станица, ради обезбеђења квалитетнијег сигнала, веће брзине мобилног
саобраћаја и реализације додатних функција, односно сервиса.
Базне станице мобилне телефоније и припадајуће антенске системе могуће
је постављати по силосима, крововима високих зграда, или партерно, односно
слободно на тлу, уз примену одговарајућих прописа и заштитних мера (ојачања,
темељи, заштитна ограда, електро заштите, заштита од атмосферског пражњења,
заштита од буке, заштита од евентуалног зрачења). Обавезна је и израда
одговарајуће студије о утицају на животну средину, која треба да буде оверена од
стране овлашћене институције.
Дефинисан је простор унутар кога је забрањена градња партерних, односно
слободностојећих антенских стубова (стубови на тлу) мобилне телефоније. То је
простор оивичен границама урбанистичкe зонe1, односно Улицама: Светог Петра
и Павла, Славуја, Радише Поштића и Љубићке.
Електроенергетске и телекомуникационе инсталације до базне станице
изводити подземно, а до саме станице обезбедити пут ширине најмање 3 m.
ТВ И РАДИО МРЕЖА
На овом подручју ТВ и радио мрежу представљају станице, антенски
системи и остале инсталације емитера и дистрибутера телевизијског и радио
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програма (представници јавног сервиса, националне, регионалне и локалне
покривености).
Подручје овог плана покривено је сигналима већег броја емитера, као и
неколико дистрибутера телевизијског програма, при чему су присутни
представници класичне, бежичне, сателитске и дигиталне кабловске телевизије.
Покривање подручја плана радио сигналом омогућује већи број радио
станица са локалном, регионалном и националном покривеношћу и јавним
сервисом.
Развој ТВ и радио мрежа на подручју овог плана могуће је остварити кроз:
1. квантитативно побољшање мреже:
а) проширењем постојећих мрежа, изградњом нових објеката и
инсталирањем опреме са већим дометом;
б) реконструкцијом постојећих мрежа, постепеним превођењем
надземне у подземну, коришћењем ТТ или сопствене канализације
и усклађивањем са урбанистичким и саобраћајним решењима;
в) изградњом нових мрежа, појавом нових емитера са својим
станицама и антенским системима, довољног домета за покривање
одговарајуће територије у складу са додељеном фреквенцијом
(тренутно град Чачак има могућност додељивања лиценци за још
три емитера ТВ програма са локалном покривеношћу).
2. квалитативно побољшање мреже:
а)повећањем квалитета постојећих и увођењем нових сервиса у овој
области (видео на захтев и сл.);
б)увођењем нових технологија, као што је дигитална телевизија;
в)бољим искоришћењем постојеће мреже КДС-а, инсталацијом
одговарајуће додатне опреме на чвориштима кабловских система,
ради остварења преноса сигнала постојећим инсталацијама и у
супротном смеру, нпр. за видео надзор, ТВ пренос неке
манифестације са лица места, дојава пожара и сл.
г) наставком започете акције остварења приступа Iнтернету
инсталацијама кабловских телевизија.
Постоји могућност доделе права коришћења фреквенције новим
емитерима, а тиме и могућност инсталирања нових ТВ и радио система.
Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу неког
од кабловског дистрибутивног система, извести подземно, коришћењем
сопствене, или услужне ТТ канализације, у складу са трасама датим у графичком
делу овог плана.
ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ
Потребе корисника информатичних система из дана у дан су све веће, било
да је реч о грађанима, индивидуалним корисницима или правним лицима. Оне се
могу задовољити појавом нових оператера, остварењем бежичног приступа
Интернету, масовнијем приступу Интернету мрежама кабловских телевизија,
масовнијом имплементацијом 3G мрежа и увођењем нових технологија, што би
допринело повећању расположивог протока. У том смислу акције се своде на:
1. побољшање постојећих система кроз:
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-

- наставак развоја Интернет мреже у складу са константним
техничким напретком и појавом нових технолошких могућности, као
што су бежични приступ Интернету, приступ Интернету
технологијама којима се знатно повећава расположиви проток;
- увођењем и развојем нових сервиса (мобилни Интернет,
мултимедијални сервиси);
- наставком реализације приступа Интернету инсталацијама
кабловских телевизија;
- стварањем услова за појављивање нових оператера (провајдера) и
тако конкурентским побољшањем квалитета корисничких сервиса;
2. побољшање асортимана услуга јавних предузећа
- развојем јединственог општинског информатичког система
умрежавањем свих општинских одељења и месних канцеларија;
информатичким умрежавањем свих општинских јавних предузећа;
- инсталирањем нових информатичких система применом различитих
телекомуникационих система (оптички, GSM/GPRS, RDS, или други
радио системи, ...) и тиме извршити увођење нових садржаја у
области јавног живота грађана, као што су:
- видео надзор јавних површина,
- аутоматска наплата паркинга,
- даљинско управљање и надзор јавним осветљењем,
- даљинско управљање светлосном сигнализацијом.
Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу неког
од информатичких система, извести подземно, коришћењем сопствене, или
услужне ТТ канализације, у складу са трасама датим у графичком делу овог
плана.

2.1.6.6

ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

У насељу Мрчајевци нема заједничке производње топлотне енергије,
односно, нема топлификационог система.
У оквиру гасног система изграђени су гасоводи са два нивоа притиска:
дистрибутивни систем притиска до 4 бара и магистрални систем притиска до 50
бара.
Магистрални гасовод притиска до 50 бара, који пролази кроз планско
подручје, је магистрални гасовод РГ- 08-10, и део је система западног дела
гасификације Србије.
Крак магистралног гасовода Бресница–Пожега по укрштању са државним
путем Крагујевац-Мрчајевци простире се јужним делом КО Мрчајевци где се
укршта са државним путем Београд-Краљево и заливним системом, па се даље
пружа мрчајевачким пољем до Доње Горевнице.
Дистрибутивна гасна мрежа притиска до 4 бара постављена је уз
саобраћајнице које пролазе поред насељених делова мањих и већих густина.
Уз државни пут IА реда бр.4, у централном делу насеља са већом густином
изграђених објеката, дистрибутивна гасна мрежа је постављена са обе стране
пута.
У насељу Мрчајевци тренутно је прикључено око 80 корисника који се
гасом снабдевају преко Доње Горевнице, Мојсиња и Станчића са дистрибутивне
мреже Прељина.
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Од обновљивих извора енергије заступљено је само коришћење биомасе
као горива и то дрва, сечка, пелет,...
Смернице просторно планске документације која обухвата ово подручје:
Просторни план града Чачка, Просторни план Републике Србије, Нацрт ППППН
Појате-Прељина, Просторни план Златиборско-Моравичког округа, а у погледу
развоја термотехничких инсталација и производње топлотне енергиије као и у
погледу рационализације њеног коришћења су следеће:
•
Уз постојећи магистрални гасовод притиска до 50 бара изградити
двостепену мерно-регулациону станицу (ГМРС).
•
Од ГМРС планира се изградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4
бара.
•
Дефинисати програм који би инвеститорима омогућио улагања у
обновљиве изворе енергије и то: енергије сунца, биомасе и геотермалне енергије.
• Формирање фонда за енергетску ефикасност
План термотехничке инфраструктуре састоји се у планирању нових, као и
у прилагођавању постојећих гасних инсталација, новопланираним и постојећим
саобраћајницама и функцијама простора.
За изградњу главне мерно регулационе станице (ГМРС) Мрчајевци уз трасу
магистралног гасовода, ван подручја овог плана опредељена је парцела и
добијена је локацијска дозвола, тако да је по њеној изградњи омогућено и ширење
дистрибутивне мреже.
Нова дистрибутивна гасоводна мрежа наставља процес започете
гасификације и планирана је у делу тротоара саобраћајница које пролазе кроз
реоне намењене становању, централним функцијама, туризму и комерцијалном
садржају и кроз реон намењен привреди.
За потребе привреде, од МРС, по првом степену редукције притиска
(притисак до 12 бара) планиран је челични гасовод, који се поставља у тротоар
новопланиране саобраћајнице а дуж целе планиране привредне зоне.
Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије
Дугорочни планови гасификације не искључују примену алтеративних и
обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори енергије који се налазе у
природи и обнављају се у целости или делимично, као што су: водотокови,
биомаса, ветар, сунце, биогас, депонијски гас, геотермална енергија, и др.
Коришћење ових извора енергије доприноси ефикаснијем коришћењу
сопствени потенцијала у производњи енергије, смањењу емисије гасова који
изазивају ефекат стаклене баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју
локалне индустрије и сл.
За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне
санитарне воде од ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас,
геотермална енергија, и др. Поред ових озвора енергије у ту сврху у примени су и
топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката или при реконструкцији и адаптацији
постојећих потребно је прво размотрити примену неких од поменутих извора
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топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне архитектонско грађевинске
мере.
Подстицај
активности:

коришћења

ОИЕ

извршиће

се

реализацијом

следећих

•
изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу
енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ,
•
енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у сектору зградарства
(углавном у јавном сектору),
•
замена уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за
грејање биомасом и другим ОИЕ,
•
увођење даљинских система грејања базираних на коришћењу ОИЕ
и комбинованој производњи електричне и топлотне енергије ,
•
замена коришћења електричне енергије за производњу санитарне
топле воде соларном енергијом и другим ОИЕ ,
•
коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити
ефикасније коришћење енергије из ОИЕ

2.1.7

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.1.7.1
2.1.8.1.1

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДВИЂЕНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА,
СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Опште мере заштите животне средине:


обавезно је одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте потенцијалне
изворе свих облика и врста загађивања, угрожавања и деградације простора и
животне средине, у складу са важећом регулативом;



дозвољено је планирање и реализација пројеката (делатности, технологија) чија
реализација и реализација и редован рад неће утицати на квалитет животне
средине и здравља становништва, за које се поступком процене утицаја могу
планирати и реализовати мере превенције, спречавања и отклањања
потенцијално негативних утицаја и ефеката у простору и животној средини,
мере заштите и мониторинга животне средине у свим фазама реализације,
редовног рада и за случај акцидента;



при планирању и реализацији пројеката (објеката), обавезно је претходно
инфраструктурно и комунално опремање и уређење локације.

Спровођење мера заштите животне средине утицаће на смањење ризика од
загађивања и деградације животне средине, као и на подизање квалитета животне
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средине, што ће се одразити и на подизање свеукупног квалитета на подручју
насеља.
На планском подручју није дозвољена изградња или било каква промена у
простору која би могла значајније да наруши стање животне средине. Планска
концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине
правилним коришћењем простора.
Мере заштите ваздуха
На основу увида у расположиву документацију и доступних података
закључује се да квалитет ваздуха на подручју плана трпи извесна оптерећења у
контактним зонама државним путним правцима, док у зони становања није
значајније угрожен. Да би се остварила планска концепција заштите животне
средине, неопходно је применити следећа правила и мере заштите:
a) смањење нивоа емисије из постојећих извора загађивања ваздуха
- применом еколошки прихватљивих технологија у привреди
- увођењем природног гаса као енергента, на место фосилних горива из
индивидуалних котларница
- коришћењем обновљивих извора енергије за загревање стамбених
просторија домаћинстава у сеоским насељима
- рекултивацијом неусловних депонија, чиме се спречава самозапаљење
отпада и продукције метана и осталих штетних гасова
- постављањем заштитних појасева зеленила дуж државних путних праваца,
као и унутар привредних постројења
б) емисије из нових постројења одржавати у прописаним границама
- спречавање додатних извора емисије загађујућих материја из нових
привредних објеката (применом принципа превентивности у заштити
животне средине и најбољих расположивих техника приликом рада оваквих
врста објеката)
- регулисањем саобраћајних токова кроз урбано подручје насељеног места
Мрчајевци
- израдом процене утицаја на животну средину свих објеката који су за то
предвиђени према Уредби о пројектима за које се врши процена утицаја на
животну средину.
Успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха у складу са Европском
директивом о процени и управљању квалитетом амбијенталног ваздуха
(96/62/ЕС).
Мере за заштиту вода




Заштита вода од загађивања оствариће се:
организацијом контроле квалитета воде и извора загађивања, забраном и
ограничавањем уношења у воде опасних и штетних материја – супстанци,
забраном стављања у промет супстанци опасних за воде за које постоји
супституција еколошки погоднијих производа и др.
економским мерама, плаћањем накнаде за загађивање воде, која није нижа
од трошкова његовог пречишћавања;
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пречишћавањем отпадних вода на месту настајања, применом техничко –
технолошких мера и увођењем савремених технологија;
мерама којима се побољшава режим и квалитет малих вода наменским
испуштањем чисте воде из акумулација, а посебно ради отклањања
последица загађења.
изградњом санитарно-хигијенских водонепропусних септичких јама у
сеоским насељима за евакуацију комуналних отпадних вода у циљу очувања
квалитета површинских и подземних вода
обавезним претходним третманом потенцијално зауљених атмосферских
вода са манипулативних и осталих површина преко сепаратора-таложника
уља и масти до законом захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент;
изградњом целокупне канализационе мреже на подручју насеља, уз
изградњу насељског колектора за одвођење свих отпадних вода до
постројења за пречишћавање отпадних вода;
одвајањем атмосферске од фекалне канализације;
увођењем контроле квалитета воде за пиће из локалних бунара од стране
стручних служби.

Мере за заштиту земљишта
Ради заштите и спречавања неповољног утицаја на квалитет земљишта
потребно је предузети следеће мере:

обезбедити затварање и санацију постојећих дивљих сметлишта;

спроводити рационалну изградњу канализационе мреже с уређајима за
пречишћавање отпадних вода;

ограничити коришћења пољопривредног земљишта за непољопривредне
намене и ограничити конверзију пољопривредног у грађевинско земљиште;

контролисати сечу шума и предвидети антиерозивно уређење сливова;

забранити активности којима се површина земљишта доводи у осетљиво
стање (крчење шума, забрана извођења радова који би довели до деградације
земљишта, ископа земље и других материјала који би подстакли ерозионе
процесе);

ограничити и контролисати примену агрохемијских средстава у
пољопривреди;

избегавати фрагментацију квалитетног простора, инфраструктурним
коридорима или градњом;

приликом формирања нових објеката и зона утврђују се урбанистичка
правила и услови заштите животне средине, према прописаним нормама из
предметног плана.
Имајући у виду да неадекватно одлагање отпада, врши значајан утицај на
квалитет земљишта, како би се постигло ефикасно управљање отпадом,
предвиђају се следеће мере:

повећање броја становника обухваћених организованим сакупљањем
комуналног отпада, санирање и привођење одговарајућој намени постојећих
неусловних сметлишта;

дефинисање принципа третмана и одлагања специфичног отпада на
подручју општине;

стимулисање разврставања комуналног отпада од стране локалног
становништва на месту одлагања.
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Мере заштите од буке
Заштита од буке обухвата спровођење техничких и биолошких мера
заштите како би се умањили негативни утицаји које повишен ниво буке може
имати по биљни, животињски свет и становништво у окружењу, међусобни
просторни распоред инфраструктуре, стамбених, рекреационих, угоститељских и
других објеката сматра се превентивном мером заштите од буке.
Заштита од буке, вибрација и аерозагађења предвиђена је кроз мере
планирања и организације простора:
 размештањем стамбених зона оптималне густине насељености,
 планираним системом саобраћаја, каналисањем саобраћаја према
капацитету саобраћајница, раздвајањем локалног и магистралног
саобраћаја,
 фаворизовањем пешачког и бициклистичког саобраћаја,
 озелењавањем слободних површина зона становања, паркинг простора,
подизањем дрвореда и увођењем пешачких зона и коридора,
 подизањем појасева заштитног зеленила на најугроженијим локацијама
(појасеви уз саобраћајнице),
 поштовање граничних вредности дозвољеног нивоа буке у животној
средини у складу са прописима.
Обзиром на карактер и мрежу саобраћајница у оквиру плана, може се
закључити да се повећани ниво буке очекује у зони саобраћајница, нарочито
транзитних.
Према ЈУС У.Ј6.205 су прописане следеће вредности највише дозвољене буке по
зонама:

Главни узрок повишеног нивоа буке представља одвијање саобраћаја.
Вредности се разликују зависно од обима, брзине и структуре тока саобраћаја, као
и броја возила у јединици времена. Полазећи од тога да одступања вредности
еквивалентног нивоа, у односу на дозвољене за одређену, нису посебно изражена,
а имајући у виду већ предузете мере заштите (преусмеравања теретног саобраћаја
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изградњом обилазнице и увођење посебног режима саобраћаја у центру града),
може се закључити да подручје насеља Мрчајевци не припада групи урбаних
насеља у којима је ниво комуналне буке висок фактор ризика за здравље
становништва. Повишен ниво буке, поред саобраћаја, потиче из привредних
објеката (у стамбеним зонама) и угоститељских објеката.
Пошто су извесна прекорачења евидентна, у сваком случају постоји
неопходност даљег преузимања адекватних мера заштите од буке. Скупштина
општине Чачка на основу Закона о заштити животне средине, Правилника о
дозвољеном нивоу буке у животној средини и Статута Скупштине града Чачка
усвојила је Одлуку о мерама заштите од буке на територији града Чачка
(“Службени лист општине Чачка”, број 9/2004) у септембру 2004. године.
Одлуком је дефинисано шест звучних зона, као и да је град обавезан да једном
годишње обезбеди систематско мерење буке.
Мере заштите од нејонизујућег зрачења
Према препоруци Светске здравствене организације треба избегавати
постављање извора нејонизујућих зрачења у зонама повећане осетљивости. Зоне
повећане осетљивости јесу: подручја стамбених зона у којима се људи могу
задржавати 24 часа дневно; школе, домови, предшколске утанове, породилишта,
болнице, туристички објекти, дечја играчишта и површине неизграђених парцела
намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене.
Мере за заштиту природе
У планском подручју нема заштићених природних добара. Обавеза је
инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на
природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошкопетрографског порекла, и за које се претпоставља да има својство споменика
природе, о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Управљање отпадом
Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада,
сагласно смерницама и препорукама Националног плана управљања отпадом, у
циљу спречавања деградације животне средине и здравља становништва и свих
корисника простора, пејзажних вредности, форланда река Западне Мораве,
Дичине, Каменице, Чемернице и осталих водотокова, спречавање утицаја на
микроклиматске и еколошке услове на подручју Чачка и окружењу.
Основна концепција, принципи, услови и план управљања отпадом
обухвата мере за:
 реализацију концепта регионализације, укључивање на регионалну
депонију преко мреже трансфер станица,
 сва решења до реализације основног концепта су прелазна и у функцији
коначног решења,
 превенција, унапређење и смањење настајања отпада на извору,
 постепено увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања отпада и
увођење рециклаже,
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побољшање организације сакупљања и транспорта,
увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене,
специјализоване опреме за транспорт,
оптимизација учесталости сакупљања и транспортних средстава, у
зависности од густине становања, густине насељености, броја становника,
туриста и осталих корисника простора,
поуздано, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање отпада на
регионалној депонији.

Мере заштите животне средине обухватају примену посебних правила у
управљању отпадом од настанка до одлагања:
 сакупљање, разврставање, промет, превоз, рециклажа, третман отпада,
његово складиштење и одлагање,
 санацију, рекултивацију и безбедно затварање свих локација
неконтролисаног одлагања отпада,
 усвајање опције регионализације као најбоље понуђеног решења и
укључивање у систем поузданог одлагања отпада на регионалној депонији
(сагласно Плану управљања комуналним отпадом за Републику Србију).
Евакуација комуналног отпада из објеката и зона осталих еколошких целина –
града Чачка вршиће се:
 преко мреже постављених судова за комунални отпад, а преко надлежног
комуналног предузећа (или према условима поверавања обављања
делатности),
 уклањање отпада из радних и производних комплекса и радних зона
вршиће се према врсти и категорији објеката, сагласно важећој законској
регулативи.
Грађевински отпад могуће је одлагати у све депресије природне или
створене, или га користити за рекултивацију девастираних зона и насипање
локалних путева на теритирији града.
Безбедно депоновање комуналног отпада са територије града Чачка вршиће
се у складу са принципом регионализације на изабраној регионалној депонији
„Дубоко", на територији општине Ужице, преко мреже трансфер станица. Састав
отпада у сеоским насељима је разноврстан, па за сваку врсту отпада треба
предвидети адекватан начин одлагања. Одношење комуналног отпада, на
територији насеља Мрчајевци, врши локално предузеће ЈКП „Моравац“. Отпад се
одвози до центра за прикупљање отпада у Чачку, а затим даље на регионалну
депонију „Дубоко“ на територији општине Ужице, а у складу са Националном
стратегијом управљања отпадом, и опредељењем локалне самоуправе за
организовање система за рационално управљање отпадом.
2.1.7.1.1

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака,
како би се мере заштите животне средине, које су предложене Планом генералне
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регулације могле успешно контролисати и пратити при имплементацији тог
планског документа.
Програм праћења стања животне средине може бити саставни део
постојећег програма мониторинга који обезбеђује надлежни општински орган.
Основни циљ праћења стања животне средине тј. мониторинга, јесте да се
обезбеди, поред осталог, правовремено реаговање и упозорење на могуће
негативне процесе и ванредне ситуације, као и потпунији увид у стање елемената
животне средине и одређивање потреба за предузимање мера заштите у
зависности од степена угрожености и врсте загађења.
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем,
испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које
обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика
животне средине.
Мониторинг квалитета ваздуха
Мониторинг квалитета ваздуха се мора успоставити у складу са Европском
директивом о процени и управљању квалитетом ваздуха. Мониторинг треба
вршити континуирано, посебно на локацијама и подручјима повећаног загађења,
на утврђеним локалитетима где се постављају стационарне мерне станице, 24часовним узроцима.
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.
У поступку спровођења мониторинга и мера неопходно је поштовати:
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/2013 )
 Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“, бр.21 /10)
 Уредбу о садржини и начину вођења информационог система заштите
животне средине, методологији, структури, заједничким основама,
категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини
информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност
(„Службени гласник РС”, број 112/09)
 Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл.
РС“, бр.11/10, 75/2010 и 63/2013).
На основу добијених дуготрајних (просечних) и краткотрајних (високих)
вредности загађености ваздуха различитим полутантима, дефинише се квалитет
ваздуха.
Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 10/13), као и
подзаконским актима донетим на основу овог Закона утврђене су загађујуће
материје за које се обавља систематско и континуално праћење, при чему је
посебан акценат дат на типичне материје. На основу добијених дуготрајних
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(просечних) и краткотрајних (високих) вредности загађености ваздуха различитим
полутантима, дефинише се квалитет ваздуха.
Мерење емисије обезбеђују загађивачи ваздуха на основу Закона о заштити
ваздуха („Сл. гласник РС”36/09 и 10/13) као и подзаконска акта донета на основу
овог Закона.
Заштиту ваздуха од разних видова загађења могуће је остварити кроз:
 Обезбеђење одговарајуће заступљености еколошких система грејања
 Израду плана регулације саобраћаја града
 Обезбеђење мониторинга и контроле излазних гасова из енергетских
постројења система грејања и издувних гасова из моторних возила на
територији насеља
 Повећање степена искоришћености алтернативних и обновљивих извора
енергије
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;
 израду 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.
Мониторинг квалитета воде
Према Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010 и 93/2012) 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.
Урадити катастар канализационог система и мониторинг вода са
колектора, а пре упуштања у реципијент.
На сваком испусту отпадних вода у реципијенте и јавну канализацију
потребно је поставити уређаје за мерење количине отпадних вода. Привредни
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субјекти морају вршити континуални мониторинг отпадних вода, а нарочито
параметара који су условљени врстом делатности односно технолошким
процесом. Упуштање у канализацију регулисано је Одлуком о јавном водоводу и
канализацији града Чачка („Службени лист града Чачка” број 13/2008).
У циљу заштите воде на прдметној локацији потребно је вршити:
 заштиту водозахвата и изворишта водоснабдевања,
 заштиту водених токова (потока Требеж и Буковац)
 забранити упуштање отпадних вода без предтретмана у ове водотокове
 корита уређивати у складу са планском и законском регулативом
 заштиту подземних вода од загађивања,
 вршити сталну контролу квалитета воде за пиће (према важећим
прописима),
 заштиту од поплава.
Зона ризика од поплаве
Кроз насељено место Мрчајевци, које је предмет разраде Плана генералне
регулације, пролазе нерегулисани потоци Буковац и Требеж, који се спајају и
настављају ка реци Бресница.
За потребе града Чачка урађена је „Студија и план заштите од поплава
територијалне јединице локалне самоуправе Града Чачка". У оквиру студије
приказана је Карта угрожености и ризика од поплаве за Западну Мораву и њене
притоке за велику воду (Q1%) за повратни период Т=100 година.
Саставни део студије су карте угрожености и ризика од поплава са зонама
ризика разматраних са аспекта угрожености становништва, привреде,
инфраструктуре, животне средине и културно-историјског наслеђа. Као синтезна
карта урађена је Карта укупног ризика од поплава са приказом зона ризика од
поплава за реку Западну Мораву и њене притоке. Ова студија приказује зоне
ризика од поплаве, али не прописује мере заштите.
Једна од притока Западне Мораве је и поток Буковац који протиче кроз
насељено место Мрчајевци. На карти укупног ризика простор око потока Буковац
у равничарском делу (јужно од државног пута IБ реда бр.23) је у зони високог
ризика (зона ризика је приказана на графичком прилогу бр. 2 „Карта намене
површина – постојеће стање“).
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 дозвољеним концентрацијама штетних и опасних
материја у земљишту и методама за њихово испитивање. При изградњи објеката и
извођењу радова који могу угрозити земљиште, обавезно спроводити поступак
Процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину („Сл. Гласник РС” бр. 135/04 и 36/09).
Мониторинг биодиверзитета
Мониторинг биодиверзитета и заштићених природних добара, као и стање
вегетације,
очување
њене
компактности
и
функционисања
најзначајнијих/највреднијих подручја ће дугорочно обезбедити функционисање
живог света који је везан за ову компоненту ширег подручја.
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Мониторинг извора загађења
На местима изливања у реципијент потребно је пратити квалитет и
квантитет отпадних вода, сходно начину, динамици и параметрима датим у
Законским и подзаконским актима. Потребно је, такође, вршити праћење
гасовитих загађивача на месту њиховог настанка.
У поступку третирања отпада неопходно је дефинисати: начин
прикупљаља, селекцију, рециклажу, одлагање, поступање са медицинским,
индустријским, грађевинским отпадом, евентуално удруживање са другим
општинама, оквирна финансијска средства и сл. (Закон о поступању са отпадним
материјама, „Сл. гласник РС“ бр. 25/96, 25/96-испр. и 101/2005-др.закон).
Према Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС), заштита од
опасних материја врши се:
 прописивањем начина поступања са појединим отпацима који имају
својства отпадних материја,
 прописивањем методологије за процену опасности односно ризика од
удеса и опасности од загађивања животне средине мерама припрема за
могући хемијски удес и мерама отклањања последица удеса,
 прописивањем начина вођења евиденције о врстама и количинама опасних
материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и
одлагању и
 одређивање отпадака који се могу користити и прерађивати као секундарне
сировине.
Обавезе надлежних органа
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене 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, 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 о
животној средини, у складу са
Законом.

2.1.7.2 ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА
Завод за заштиту споменика културе из Краљева утврдио је да у оквиру
простора за који се ради План генералне регулације за насељено место Мрчајевци
не постоје непокретна културна добра нити евидентирана, али је утврђено
постојање добара под претходном заштитом која уживају заштиту на основу
Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон,
99/2011-др. Закон), сходно чл. 4. 7. и 27. Закона и то:
1. Црква светих апостола Петра и Павла, која је саграђена на месту старије
цркве брвнаре у периоду од 1847. до 1849. О чему сведочи натпис
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уклесан на спољном зиду изнад улазних врата. Грађена је по угледу на
велике задужбине кнеза Милоша из истог времена (Враћевшница, Горњи
Милановац). Прецизно зидана каменим тесаницима од крупнозрног
пешчара, са барокним завршетком (кубетом) изнад звоника. Црква је
покривена поцинкованим лимом.
2. Објекат народног градитељства Тошића кућа. Најстарија кућа у
Мрчајевцима, према речима власника грађена је почетком 19.века. Кућа
је била комплетно од брвана, покривена шиндром о чему сведоче трагови
рогова на венчаницама. Накнадном интервенцијом објекат је преправњен
и препокривен ћерамидом, због чега је промењен и нагиб крова.
Унутрашњост је подељена на две просторије, кућу са огњиштем, која је и
даље од брвана и собу од чатме. Овај објекат је у лошем стању, греде
темељаче су прилично оштећене и на њима је значајан нанос земље.
Кровна конструкција је такође оштећена у земљотресу 2010.године и на
неколико места се уочава прокишњавање.
3. Сеоско гробље. На сеоском гробљу у Мрчајевцима сачувани су
споменици који датирају из прве половине 19.века, а континуитет
сахрањивања може се пратити до данашњих дана. Најстарији споменици
имају облик квадера, са уписаним текстом и годином. Врло су
једноставно декорисани, најчешће је у питању само стилизовани крст. На
неколико споменика очувана је бојена декорација.
Завод за заштиту споменика културе из Краљева прописао је мере техничке
заштите које се могу предузети према следећим условима:
1. За Цркву светих апостола Петра и Павла статика звоника је угрожена
па је потребна хитна санација како би се објекат сачувао. За све радове
на објекту неопходно је прибавити услове надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
2. За објекат народног градитељства Тошића кућа у Мрчајевцима је
неопходно урадити санацију како би се сачувао од даљег пропадања. За
све радове на објекту неопходно је прибавити услове надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
3. За сеоско гробље у Мрчајевцима – чишћење, уређење гробља или
уклањање старих споменика дозвољено је према условима надлежног
Завода за заштиту споменика културе.

2.1.7.3 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА
Приликом утврђивања просторне организације насеља, размештаја
виталних објеката, прописивања урбанистичких параметара, планирања мреже
саобраћајница и остале инфраструктуре, поштовани су општи принципи заштите
од елементарних непогода и природних катастрофа.
Мере заштите од елементарних и других већих непогода и просторноплански услови од интереса за одбрану земље обрађују се у складу са :
• Законом о одбрани („Сл. гласник РС“ број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94)
• Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“ број 37/88) и („Сл. Гласник РС“
број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005)
• Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.
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гласник СРС“ број 44/77)
• Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ број 27/71)
• Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара („Сл. лист СФРЈ“ број 39/91)
• Правилником о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и
експлозије („Сл. лист СФРЈ“ број 24/87)
• Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Сл. лист СФРЈ“ број 53/88) („Сл. лист СРЈ“ број 28/95)
• Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ“ број 11/96)
• Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл. лист СРЈ“ број 8/95)
• Правилником о Изменама и допунама Правилника о техничким нормативима
за изградњу објеката у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ број 31/81,
49/82, 29/83, 55/83, 21/88, 52/90)
Мере заштите од пожара прописане су у складу са условима добијеним од
МУП –а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак,
број 217-421/13.
Услови заштите од елементарних непогода уграђени су у планирану
намену и дугорочну концепцију развоја насеља у простору. Планирана заштита
односи се на следеће:
2.1.7.3.1

ЗЕМЉОТРЕСИ

На основу сеизмичких активности и сеизмотектонских својстава терена
може се рећи да простор града Чачка спада у сеизмички угрожена подручја.
Повећање скале иде од југа ка северу од 6.5° до 8° Меркалијеве скале. Простор
насеља Мрчајевци налази се у појасу од око 7.5°-8° Меркалијеве скале.
Најновијих проучавања сеизмичке угрожености територије није било, па се
препоручује приликом извођења и изградње већих инвестиционих захвата,
неопходна су детаљнија инжењерско-геолошка и микро-сеизмичка испитивања,
која су прописана за такву врсту објеката.
(Подаци су преузети из графичких прилога из Просторног плана Града
Чачка до 2021.године („Сл.лист града Чачка“ бр. 17/2010) – "Карта
сеизмологије").
Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких
прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката (Правилник о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима, („Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и
кроз трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница
и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од
земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и категорисани према
прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким
подручјима.
2.1.7.3.2

ПОПЛАВЕ
79

Кроз насељено место Мрчајевци, које је предмет разраде плана генералне
регулације, пролазе нерегулисани потоци Буковац и Требеж, који се спајају и
настављају ка реци Бресница.
За потребе града Чачка урађена је „Студија и план заштите од поплава
територијалне јединице локалне самоуправе Града Чачка". У оквиру студије
приказана је Карта угрожености и ризика од поплаве за Западну Мораву и њене
притоке за велику воду (Q1%) за повратни период Т=100 година.
Саставни део студије су карте угрожености и ризика од поплава са зонама
ризика разматраних са аспекта угрожености становништва, привреде,
инфраструктуре, животне средине и културно-историјског наслеђа. Као синтезна
карта урађена је Карта укупног ризика од поплава са приказом зона ризика од
поплава за реку Западну Мораву и њене притоке.
Једна од притока Западне Мораве је и поток Буковац који протиче кроз
насељено место Мрчајевци. На карти укупног ризика простор око потока Буковац
у равничарском делу (јужно од државног пута IБ реда бр.23) је у зони високог
ризика (зона ризика је приказана на графичком прилогу бр. 2 „Карта намене
површина – постојеће стање“). Овом студијом су приказане карте ризика од
поплаве, али нису прописане мере заштите
Кроз цело насеље пролази главни канал хидромелиорационог система, који
полази од бране у Парменцу до Катрге, и иде левом обалом реке Западне Мораве.
Као саставни део система за наводњавање изграђени су и секундарни канали који
су данас ван функције. Главни канал је неопходно уредити и редовно га одр
У циљу заштите од поплава планирана је регулација водотокова кроз
разраду планских докумената нижег реда (плановима детаљних регулација).
Заштита од поплава, на територији обухваћеној планским документом, биће
остварена путем пасивне одбране, изградњom линијских заштитних објеката.
Неопходно је и заштити све потоке и канал који пролазе кроз насеље од
ненаменског коришћења.
Поштовати све важеће прописе приликом пројектовања и изградње
хидротехничких објеката (канала, мостова, пропуста). Уз ове радове и остале
активности (редовно чишћење и одржавање речних токова, уклањање препрека,
уклањање растиња, стабала и чврстог отпада), знатно ће се побољшати стање и
умањити штете од евентуалних поплава.
2.1.7.3.3

ПОЖАРИ

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система
водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима
саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила.
Основну меру заштите од пожара на подручју Плана генералне регулације
представља добро опремљена и организована служба за противпожарну заштиту.
У централној зони планиран је Ватрогасни дом.
У мере противпожарне заштите спадају удаљење објеката један од другог.
Међупростори између њих представљају противпожарне преграде и од њих
директно зависи противпожарна повредивост на посматраној урбанистичкој
површини.
Природним препрекама улицама, травњацима и ниским дрвећем постиже
се значајна одбрамбена заштита у преношењу пожара. Приликом планирања
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зелених површина и растиња треба водити рачуна о ниском, средњем и високом
растињу и појасу ниског зеленила и грмља које зауставља први талас пожара.
Комплекс треба да има више приступних праваца које ће ватрогасним
јединицама омогућити улазак на парцелу и долазак до објекта.
Угроженост простора у границама плана од пожара отклониће се
изградњом хидрантске мреже на уличној водоводној мрежи потребног
капацитета, као и придр жавањем услова за обезбеђењем противпожарне заштите
приликом пројектовања и изградње објеката у складу са њиховом наменом,
грађењем саобраћајница оптимално димензионисаним у односу на ранг
саобраћајнице и процењени интезитет саобраћаја и обезбеђењем адекватног
колског приступа.
Противпожарна хидрантска мрежа треба да буде тако пројектована да јој
у случају потребе не буде на сметњи ни ограда ни густо зеленило.
Противпожарна хидрантска мрежа мора бити надземна и мора да покрива
целокупну површину подручја обрађеног планом.
Инсталације морају бити изведене као сигурне од пожара.
Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за
основну заштиту од пожара. У циљу испуњења грађевинско – техничких,
технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују према: 1)
Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 11/2009); 2)
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређења
платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара
(„Службени лист СРЈ“, број 8/95), према коме најудаљенија тачка коловоза није
даља од 25 m од габарита објекта; 3) осталим законским прописима из предметне
области.
2.1.7.3.4

ВЕТРОВИ

Подручје Чачка се налази под утицајем ветрова из северног и
северозападног правца (учесталост 84% и 82%). Највећу средњу годишњу брзину
имају северни и југоисточни ветар од 2,3 м/сец и 2,2 м/сец.
Заштиту од могућих олујних ветрова спровести :
реализацијом планиране намене простора ПГР - при пројектовању
објеката обезбедити заштиту од ових утицаја.
Општу ветрозаштитну функцију имају постојеће и планиране површине
под зеленилом.

2.1.7.4 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ
ЗЕМЉЕ
У погледу посебних услова и захтева за прилагођавање Плана генералне
регулације за насељено место Мрчајевци у Чачку, потребама одбране земље у
условима број 2322-4, 2322-6 и 2322-7 добијених од Министарства одбране –
Управа за инфраструктуру предвиђено је следеће:
1.
подручје обухваћено планом се налази у зони ограничене градње и веома
малог дела у зони контролисане градње око аеродрома „Морава“ у
Краљеву. Положај и величина заштитних зона око аеродрома „Морава“
приказани су на графичком прилогу бр. 3 „Карта планиране намене
површина“.
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2.

3.

војни комплекс „Мрчајевци“ ид.бр.1275 има статус перспективног војног
комплекса и потребно га је третирати као комплекс „посебне намене“ који
су неопходни за функционисање Војске Србије. Око комплекса предвидети
зону ограничене градње од 200м око војног комплекса у којој је забрањено
постављање антена и других извора радио таласа 30-300 MHz.
војни комплекс „Крњине“ ид.бр.1274 имају статус перспективног војног
комплекса и потребно га је третирати као комплекс „посебне намене“ који
су неопходни за функционисање Војске Србије.

Предложеним решењима намене простора, инфраструктурних система и
заштите животне средине, као и мерама и условима, овај план је обезбедио
подлогу за уређивање насеља у условима мира и рата и изградњу потребних
објеката заштите у свим условима. Обезбеђење реализације свих специфичних
захтева одвијаће се по посебним програмима.

2.1.7.5 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног
превоза, прилази до објеката хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним и
стамбеним објектима) и стамбених објеката са 10 и више станова морају се
обезбедити услови приступачности особама са посебним потребама (деци,
старим, хендикепираним и инвалидним особама) у складу са Правилником о
техничким стандардима приступачности (“Сл. Гласник РС”, бр.46/2013), као и
осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову
област.
За приступ и кретање хендикепираних и инвалидних лица, неопходно је
предвидети стазе са рампама на местима денивелације између разних категорија
саобраћајних површина. Код грађевинских објеката чија је кота пода
денивелисана у односу на коту околних тротоара, треба предвидети, поред
степеника и рампе за кретање хендикепираних и инвалидних лица, и адекватна
врата на свим улазима у објекте.
Елементи приступачности за савладавање висинских разлика
Прилази до објекта
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта 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
цм;
2) спољним степеницама, рампама, степеништем и подизним платформама,
за висинску разлику већу од 76 цм.
Рампе за пешаке

82

Савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на
прилазу до објекта врши се применом рампи тако да:
• нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба од
5% може износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6 м)
• највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м
• рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба,
раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 цм
• најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 цм, а
уколико је двокрака чиста ширина рампе износи мин 150 цм, са подестом
од мин. 150 цм
• површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање.
Елементи приступачности јавног саобраћаја
Тротоари и пешачке стазе
•
•
•
•

Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су
међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не
могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12).
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на
правац кретања износи 2%.
Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су осветљена,
означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца
кретања.
Клупе треба да имају седишта на висини од 45 цм и рукохвате на висини од
70 цм изнад нивоа шетне стазе у 50% од укупног броја клупа. Поред клупа се
обезбеђује простор површине 110 цм са 140 цм за смештај помагала за
кретање.

Пешачки прелази и пешачка острва
•
•

Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге
тротоара.
За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе 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%.

Места за паркирање
•
•

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају
се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других
објеката, означавају се знаком приступачности.
Места за паркирање треба да испуне следеће услове:
o најмања укупна површина места за паркирање возила која користе
особе са инвалидитетом износи 370 цм x 480 цм;
o место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу
паркиралишних места управно на тротоар величине је 590 x 500 цм
с међупростором ширине 150 цм;
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o Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са оближњом
пешачком стазом тада ће се излаз са паркиралишта обезбедити
спуштеном пешачком стазом максималног нагиба од 8,3% и
минималне ширине најмање 140 цм колико износи слободан
простор за маневрисање.
o за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте
за јавно коришћење и веће стамбене зграде, најмање 5% места од
укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за
паркирање;
o на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз
амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту,
ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;
o на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред
магистралних и регионалних путева 5% места од укупног броја
места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;
o на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и
друге здравствене и социјалне установе, најмање 10% места од
укупног броја места за паркирање, а најмање два места за
паркирање.
Неопходно је испоштовати и друге услове дефинисане важећом законском
регулативом.
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим
прописима о кретању инвалидних лица.
Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације
особа са инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/2006), у смислу члана 13.

2.1.7.6 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Унапређење енергетске ефикасности подразумева смањење потрошње свих
врста енергије, уштеде енергије и обезбеђење одрживе изградње применом
техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и
употребе објеката. Циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а задржати или
повећати ниво удобности и комфора у објектима.
Одрживи развој је у директној функцији са уштедом енергије, тј са
енергетском ефикасношћу постојећих објеката и објеката који се граде.
Унапређење енергетске ефикасности применити у области грађевинарства,
индустрије, саобраћаја, комуналне инфраструктуре, што је од значаја за
економију града, очување животне средине, а све у контексту одрживог
коришћења и очувања природних ресурса.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства у складу
са Правилником о енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС,бр. 61/11). Ова
својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима, на основу
Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011), који чини саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће:
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o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз
поштовање принципа енергетске ефикасности
o детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и
врсти енергетских услуга) у секторима грађевинарства, индустрије,
саобраћаја и комуналних услуга
o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање
привредних субјеката и становништва да примењују мере енергетске
ефикасности
o развој даљинског грејања, развој гасоводне мреже, која ће омогућити
супституцију коришћења електричне енергије и класичних фосилних
енергената
o утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње
енергије
o унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за
праћење енергетске ефикасности
o развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са
мерама заштите животне средине и унапређења стања
o коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији
и коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за
загревање простора и воде у домаћинствима (примена топлотних
пријемника сунчеве енергије)
o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у
стамбеном и терцијарном сектору,
o подршка локалне управе.
Да би се реализовало енергетски и еколошки одрживо грађење неопходно је
тежити смањењу губитака топлоте из објеката, побољшањем топлотне заштите
спољашњих елемената и повољнијем односу површине и запремине објекта,
повећању топлотних добитака у згради повољнијом оријентацијом зграде и
коришћењем сунчеве енергије, применом обновљивих извора енергије у зградама
(биомаса, сунце, ветар), повећањем енергетске ефикасности термоенергетских
система.
Унапређење енергетске ефикасности постојећих објеката на подручју
Плана постићи ће се економичним мерама за штедњу енергије у постојећим
зградама, које обухватају унапређење енергетске ефикасности:
- омотача зграде (постављање или побољшање термичке изолације зидова и
замена прозора),
- инсталација за грејање, и
- унутрашњег осветљења (коришћење штедљивих сијалица у домаћинствима и
пословним објектима),

Мере за постизање енергетске ефикасности урбаних целина
Облик и конфигурација локације и парцеле
Позиционирање и оријентацију локације и парцеле прилагодити
принципима пројектовања енергетски ефикасних зграда, за дате климатске
(микроклиматске) услове, у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају.
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Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са широм страном у правцу
исток‐запад и ужом страном у правцу север‐југ.
Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати
место
изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких
ветрова. Објекте орјентисати према југу, а затворити према северу, ограничити
дубину објекта и омогућити ниском зимском сунцу да продре у његову
унутрашњост.
Одредити оптималан волумен објекта због смањења топлотних губитака.
Приликом пројектовања је такође груписати просторије сличних
функционалних захтева и унутрашње температуре, односно помоћне просторе
лоцирати на северу, а дневне на југу. Оптимална топлотна заштита је једно од
основних начела енергетски ефикасне градње: правилан избор спољашњег омотача
објекта, обавезна топлотна изолација крова,односно плафона према негријаном
таванском простору и пода према терену, правилан положај отвора у спољашњим
зидовима, чиме се у великој мери спречавају топлотни губици у току ниских
спољашних температура.
Објекте постављати тако да просторије у којима се борави буду
оријентисане према југу у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају, јер
јужна оријентација обезбеђује:
o већу изложеност сунцу,
o повећану температуру у зимском периоду године и
o боље микроклиматске услове.
Мере у односу на утицај ветра
На локацији приликом позиционирања објекта и пројектовања узети у
обзир правац, интезитет и учесталост доминантног ветра у различитим периодима
године. Предвидети природну или вештачку заштиту објеката од ветра који
стварају повољне микроклиматске услове. Постављањем зеленог појаса смањује
се утицај ветра.
Зеленило
Зеленилом, односно, комбиновањем различитих врста зеленила на истој
локацији могуће је спречити: појаву топлотних острва, негативне ефекте
директног и индиректног сунчевог зрачења на зграде, негативне утицаје ветра.
Приликом сађења нових засада из биолошких разлога треба водити рачуна
да су ови усклађени са постојећом вегетацијом на том подручју.
Зеленилом треба обезбедити: пасивну заштиту објеката од прегревања у
летњим месецима. Листопадно дрвеће је најпогодније када је постављено на југу,
југоистоку и југозападу објекта. Четинарско дрвеће и жбуње је нарочито погодно
за заштиту од хладних ветрова и контролу снежних наноса.
Дрвеће висине од 10 м и више обезбеђује значајну сенку у току лета за
околне површине, а када је без лишћа, у току зиме дозвољава да директно сунчево
светло продре у зграду. Најбоље је комбиновати четинарско и листопадно дрвеће
на истој локацији, и тако постићи осенчење и спречавање удара ветра,
максималан продор сунчевог зрачења и дневног светла.
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Заштиту од ветра могуће је осигурати помоћу дрвореда смештених на
странама највеће учесталости дувања ветра.
Вегетација такође може имати утицаја на кретање ваздуха стварањем
заклона као и стварањем услова за хлађење. Сађењем листопадног и четинарског
дрвећа могуће је скренути правац ветра и тиме постићи жељене ефекте у току
лета и зиме.
Коришћење вода
У складу са могућностима користити падавине и подземне воде за потребе
заливања, спољних прања и др., као и за грејање и хлађење објекта, а отпадне воде
као техничку воду. Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се
користе у горе наведене сврхе, уколико су укопане, не урачунавају се у индекс
заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности објеката
Основне мере за повећање и обезбеђење енергетске ефикасности се односе
на правилан избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката
(котларница, подстаница), регулацију-положај објекта и осветљење и слично.
Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на
основу утврђене разлике између стварног стања објеката и реалних потреба за
енергијом и треба да се односе на следеће интервенције:
• побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне
изолације и заменом прозора, врата,
• замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за
грејање и употребу у домаћинству и пословним просторима),
• побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни
апарати)
• употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње.
Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за
циљ потпуни увид у стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних
енергетских потреба објекта на основу прикупљених података и обрађених
параметара.
За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин
пројектовања и изградње објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв.
нискоенергетске и "пасивне куће". Основу ове архитектуре представља употреба
обновљивих врста енергије (сунчева енергије, био маса, енергија ветра) за грејање
објеката у зимском периоду, односно смањење потребе за хлађењем просторија
током лета спречавањем упада сунчевог зрачења. Нискоенергетске грађевине, а
потом и такозване "пасивне куће" представљају објекте у којима је обезбеђена
пријатна температура, без обзира на годишње доба и спољашње климатске услове
без уградње засебног система грејања, односно климатизације.
Код градње нових објеката је неопходно већ у фази идејног пројекта
предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан енергетски
ефикасан објекат:
• анализирати локацију, оријентацију и облик објекта
• применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача
објекта
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•
•

искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног
осунчања
користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и
комбиновати их са обновљивим изворима енергије.

Уштеда енергије (енергетска ефикасност) у пословним објектима и
станоградњи постиже се применом одговарајућих пасивних и активних мера:
побољшањем термоизолације зидова, кровова и прозора;
побољшањем заптивености зграде;
побољшањем квалитета и заптивености прозора;
обезбеђењем засенчења прозора и спречавањем упада директног сунчевог
зрачења у просторије;
побољшањем система регулације који ће обезбедити оптималне услове у
објекту у летњим и зимским условима рада;
применом система интелегентних електричних инсталација, које
омогућавају максималан комфор своме власнику и које уместо њега доносе
неке одлуке (активно делују);
применом система рекуперације и регенерације топлотне енергије;
примена извора топлотне енергије са високим степеном корисности;
(кондензациони котлови,топлотне пумпе и сл.) ;
коришћење обновљивих извора енергије (соларна енергија, геотермална
енергија);
коришћење расхладних сертификованих извора енергије;
коришћење акумулатора расхладне енергије за покривање вршних
оптерећења.
Активне системе ради енергетских уштеда, побољшање енергетске
ефикасности, применити од фазе пројектовања све до фазе изградње и пуштања и
објеката у рад и добијања употребне дозволе. Да би један објекат био максимално
енергетски ефикасан потребно је применити све расположиве пасивне и активне
мере, до границе економске исплативости.
Посебно обратити пажњу на стварање енергије из обновљивих извора
(сунце, ветар, вода, биогас...), когенерацију (истовремено стварање елекричне и
топлотне енергије ), смањење емисија штетних гасова, стварање објеката који у
што већој мери сами обезбеђују своје енергетске потребе.
Смањење потрошње се може остварити, између осталог, и следећим
поступцима:
уградња електронског система за расподелу потрошње, који ће бити
програмиран да не дозволи истовремено укључење највећих потрошача
(смањење вршне потрошње-ангажоване снаге ,чији максимум се наплаћује
за цео месец и ако је можда трајао само само сат времена) или да користи
електричну енергију по нижој тарифи где год је је то могуће
уградња “паметног“ осветљења, које ради само током нечијег присуства у
просторији, и које подешава интезитет осветљења према спољашњим
условима,а
уз то користи ефикасније изворе осветљења ( ЛЕД,
флуоресцентне лампе...)
побољшање топлотне изолације – зидови, столарија,
уградња “паметне“ климатизације- централизован и програмбилан начин
контроле грејања и
хлађења, везан за стварне потрбе и присуство
корисника
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коришћење вишка топлотне енергије из неког дела објекта у осталим
деловима објекта
пројектовање и градња објекта уз коришћење савремених техничких
решења ради бољег искоришћења сунчеве енергије за осветљење и
догревање
коришћење природних потенцијала микролокације објеката.
За генерисање енергије могу се користити:
соларни фотонапонски панели који стварају електричну енергију из
сунчеве светлости
соларни термални панели који стварају електричну енергију из сунчеве
светлости греју водуили неки други флуид
ветрогенератори који енергију ветра претварају у електричну или
механичку енергију
микротурбине које когенерацијом стварају и топлотну и електричну
енергију, имају изузетно ниске емисије штетних гасова, а као гориво могу
користити природан гас, дизел и слично али и обнављање и отпадне гасове
(са фарми и депонија,или из постројења за прераду отпадних вода, затим
из гасовода и рафинерија)
геотермалне пумпе које подземну воду константне температуре користе за
грејање и / или хлађење објеката
топлотне пуме које и без подземних извора могу грејати или хладити
објекте
хидрогенератори на рекама и потоцима
биомаса.
У мере за побољшање енергетске ефикасности спадају и:
примените енергетско пројектовање за уштеде током целог животног
циклуса у новим или реконструисаним зградама
замена светиљки енергетски ефикасним
уградња система управљања (на пр. програматор, собни термостати и
термостатски регулциони вентили за регулацију грејања простора у
згради)
замена котлова за топлу воду који раде на течна горива гасним
кондезационим котловима са радијаторима
замена прозора енергетски ефикасним (са двоструким стаклима и
вишекоморним профилима)
коришћење специјалних ниско – емисионих стакла кад год је то могуће
уградња одговарајућих спољних уређаја за засењивање
хоризонталних уређаја на отворима окренутим ка југу
вертикалних уређаја за засењивање (ролетне, жалузине, шалоне) на
отворима окренутим према истоку и западу
пројектовање система прозора са уградњом контроле бљеска и други
одговарајући системи ( на пр. рефлекторе светлости)
пројектовање простора са побољшаним условима дневне светлости
пројектовање спољних простора према биоклиматским критеријумима
у канцеларијама и другим комерцијалним зградама уградите системе за
управљање енергијом
уградња система за хлађење
коришћење даљинскго грејања за стамбене блокове или комплексе зграда
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уградња система са фотонапонским ћелијама на крововима зграде, зидове
спољних простора
уградња пасивних соларних системе на постојеће зграде (стаклене веранде
и тромбове зидове).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по зонама и представљају основ за директну
примену плана, осим за подручја где је прописана даља планска разрада. За
подручја која су одређена за даљу планску разраду, правила су усмеравајућег
карактера.

2.2.1

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене,
минимална величина парцеле, максимални индекс заузетости, постављање објекта
у односу на регулациону линију и у односу на границе грађевинске парцеле,
међусобна удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других
објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања
приступа парцели, паркирање и гаражирање и др.
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за
изградњу објеката на појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним
наменама по зонама, целинама и подцелинама из Плана генералне регулације
плана.
Правила се примењују:
•
за директно спровођење плана - издавање Локацијске дозволе.
•
као смернице за израду Планова детаљне регулације
•
за израду Урбанистичких пројеката.
У графичком прилогу „Карта планиране намене површина“ дате су
претежне намене, а као пратеће могу се јавити њима компатибилне намене.
Међусобно компатибилне намене су становање, пословање, трговина,
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања, пословања или снабдевања горивом, јавне намене - здравство,
социјална и дечија заштита, образовање, култура, верски објекти.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема
компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на
свим површинама.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које
могу да угрозе околне објекте и животну средину буком, вибрацијама, гасовима,
мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима.
Општа правила парцелације, препарцелације и исправка границе
Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и
површине грађевинске парцеле која се формира.
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који
омогућавају изградњу објекта у складу са планским решењем, правилима грађења
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и техничким прописима. Грађевинска парцела се формира од једне или више
катастарских парцела, односно делова парцела, у складу са планским условима.
Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно
улицу, непосредно или преко приступног пута.
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 УС и 98/13 - УС) Планом генералне регулације за насељено место Мрчајевци
дефинисана су правила за парцелацију и препарцелацију грађевинског земљишта
у границама грађевинског подручја и примењују се на деловима простора на
којима није прописана разрада плановима детаљне регулације. На деловима
простора за које је прописана разрада плановима детаљне регулације правила
парцелације и препарцелације биће дефинисана предметним плановима.
Парцелација и препарцелација катастарских парцела у границама Плана,
планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина,
облика и површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са
наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и
техничким прописима.
Парцеле се могу укрупнити препарцелацијом и могу делити парцелацијом
до минимума утврђеног планом за одговарајућу намену и урбанистичку целину,
односно подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно
пројекта препарцелације.
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка
границе парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој
парцели, ради формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске
парцеле, на основу пројекта парцелације у складу са планским документом.
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
суседне парцеле. Исправка граница између површина јавних и осталих намена
може да уследи након извршене парцелације, односно препарцелације за јавне
површине.
У случају да је катастарска парцела мања од минимума прописаног у
правилима парцелације да би постала и грађевинска потребну површину парцеле
обезбедити у поступку препарцелације или исправке граница. Изузеци од овог
правила су следећи:

Парцеле мање од минимума прописаних планом генералне регулације
могу да егзистирају у простору као грађевинске парцеле у случају када се
њихова површина смањује због планираног саобраћајног решења, а не
постоји могућност извршења препарцелације.
Пројектом парцелације на једној катастарској парцели може се образовати
већи број грађевинских парцела, на начин и под условима дефинисаним овим
планом (у правилима грађења).
Пројектом препарцелације од већег броја катастарских парцела или
њихових делова може се образовати једна или више грађевинских парцела, на
начин и под условима дефинисаним овим планом (у правилима грађења).
За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и
електронских (телекомуникационих) објеката или уређаја може се формирати
грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене планским
документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен
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приступ јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о праву службености
пролаза са власником послужног добра. Посебне случајеве формирања
грађевинске парцеле радити у складу са чланом 69. Закона о планирању и
изградњи.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног пута – улице, и то
када парцела најмање једном својом страном директно излази на јавну површину,
или индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза.
Свака грађевинска парцела може имати један колски приступ. Изузетно се
могу дозволити два колска приступа, уколико се парцела налази на углу две улице
и приступ је могуће стварити из обе улице, тако да прикључак не ремети услове
прикључења других парцела и не утиче на безбедност саобраћаја, уз прибављање
услова надлежног предузећа. Ширина приватног пролаза преко кога се обезбеђује
приступ јавном путу – је дефинисана у условима прикључења на саобраћајну
мрежу.
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила
Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине
јавног пута, изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат за сваку намену
посебно у оквиру поглавља 2.2.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и нормативи за паркирање.
Услови приступачности особама са посебним потребама
Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о
техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС", бр. 46/2013).
Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација
Положај објекта на парцели дефинише се:
- грађевинском линијом у односу на регулациону линију,
- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објеката на њој,
- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели
Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:
- изградња нових објеката
- доградња постојећих објекта
Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у
односу на регулациону линију (Графички прилог бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“).
Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на
грађевинској парцели или се налази на одређеном растојању које је дефинисано
на графичком прилогу Карта урбанистичке регулације.
•
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног
пролаза грађевинска линија се утврђује у односу на границу приватног пролаза.
•
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Удаљеност од границе пролаза усклађује се претежном удаљеношћу грађевинске
линије у тој урбанистичкој зони и не може износити мање од 3,0 м.
•
За објекте у обухвату простора планираних за израду нових планова
детаљне регулације, грађевинска линија дефинисаће се тим плановима.
Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане
грађевинске линије, а уколико не омета јавну површину (регулациону линију),
саобраћајну прегледност или суседа на планираној грађевинској линији,
могуће га је реконструисати, адаптирати и санирати. Доградња је могућа само
иза планом дефинисане грађевинске линије.
Подземна грађевинска линија може се утврдити и у појасу између
регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита
објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или
инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Индекси
Индекс заузетости
Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне
пројекције објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима. У габарит објекта спадају сви испади, еркери, препусти на објектима.
У случају да је постојећи индекс заузетости парцеле већи од максимално
дефинисаног у правилима грађења, задржава се постојећи, без могућности
увећања (на објекту се могу радити реконструкција у постојећем габариту и
волумену, адаптација и санација). У случају замене објекта новим, индекс
заузетости мора бити дефинисан на основу вредности из правила грађења из овог
плана.
Типологија изградње објеката
Објекти могу бити грађени као:
- слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле
- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле;
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске
парцеле.
Кота приземља нових објеката
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута. Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута, односно треба да је у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута виша за минимално 0,15 м а највише 1,20 м.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног
пролаза, кота приземља утврђује се у односу на коту пролаза а у складу са горе
наведеним параметрима.
Грађевински елементи објеката
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Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
•
излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара
износи 3,00 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња
испада излога локала у приземљу;
•
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже 2,00 m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
•
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m
од објекта на висини изнад 3,00 m, конзолне рекламе - 1,20 m на висини
изнад 3,00 m.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
•
стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод
површине тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;
•
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m.
•
стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз
сагласност власника или корисника парцеле.
Изградња других објеката на истој грађевинској парцели
На нивоу појединачних парцела, а у оквиру дозвољеног индекса заузетости,
дозвољена је изградња других објеката (стамбене или пословне намене), као и
помоћних објеката, који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не
угрожава главни објекат и суседне парцеле.
Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се
на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).
Максимална спратност помоћног објекта је По+Пр.
Минимална удаљеност слободностојећег објеката на истој парцели износи
1/2 висине вишег објекта. За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити
прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5 м за све врсте објекта што
задовољава противпожарне услове.
Заштита суседних објеката
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би
могла угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију. Приликом
изградње нових објеката водити рачуна о заштити суседних објеката у
конструктивном смислу и у смислу не угрожавања услова живљења на суседним
и парцелама у окружењу.
Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити
рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не
угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све
објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.
Ограђивање грађевинске парцеле
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од
0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од
1,40m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се
ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m, која се може поставити на
подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом.
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, уз
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника / закупца
ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом,
која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом
до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да
стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90 m од коте
тротоара, због прегледности раскрснице и мора да буду транспаренте.
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 посебне намене,
ограђују се на начин који одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти и други
објекти у радним зонама могу се ограђивати зиданом или транспарентном
оградом висине до 2,20m.
Грађевинске парцеле на којима се налазе вишепородични објекти, по
правилу, се не ограђују, као и парцеле за објекте од јавног интереса (осим
објеката дечије заштите и образовања које је неопходно оградити).
Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је
изградити транспарентну ограду и веће висине, од прописане, у функцији
одвијања спортских активности.
Одводњавање и нивелација
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама,
односно према улици, са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.
Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни решити тако
да се одвођење атмосферских вода са површина крова спроводи у сопствено
двориште, односно усмери на уличну канализацију.
Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на
парцели, рампе гаража у приземљу и помоћних и радних просторија којима се
савладава висинска разлика изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту
и манипулативне дворишне платое, треба извести са падом оријентисано према
улици, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт, башта и
слично).
Одвођење површинских вода са манипулативних и паркинг површина
планираних у двориштом делу парцеле, чија површина прелази 200 м2,
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условљено је затвореном канализационом мрежом прикљученом на реализовану
уличну канализацију.
Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број гаража
планираних у сутерену објекта (вишепородични, пословни објекти и др.) обавезно
решавати канализационом мрежом прикљученом на реализовану уличну
канализацију.
Услови за постојеће објекте
Код постојећих објеката дозвољена је замена постојећег објекта,
реконструкција, доградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање и
текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена намене, уз поштовање свих
прописаних урбанистичких параметара који се примењују за нову изградњу.
На подручју плана из кога се директно издаје локацијска дозвола постојеће
објекте могуће је реконструисати, адаптирати и санирати у постојећим
габаритима до привођења простора планираној намени (ако намена постојећих
објеката није у складу са планираном наменом), ако посебним правилима грађења
није другачије прописано.
Код добара под претходном заштитом која уживају заштиту на основу
Закона о културним добрима обавезно је прибављање услова и сагласности
надлежног завода за све радове и интервенције на објектима и заштићеној
околини (катастарској парцели на којој се налазе објекти).
Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други
елементи утврђују се архитектонским пројектом.
Спољни изглед објекта који се штити урбанистичким мерама заштите
усклађује се са конзерваторским условима.
У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент,
са квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима.
Приликом доградње не мењати стилске карактеристике објекта.
Одлагање отпада
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за
породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним
локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за
вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене
намене.
Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у
оквиру парцеле у складу са важећим стандардима.
Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и
производни објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање
комуналног отпада. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор
ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу
са законским прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте
производње, односно врсте и карактера отпада, отпадни производни продукти се
одлажу на прописану локацију и на прописани начин, у складу са врстом отпада.
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У склопу општих правила грађења неопходно је испоштовати и следећа
правила:
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање
објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након
прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта.
Делатности код којих је повећана емисија буке се не могу обављати у зонама
становања, као и у граничном појасу на удаљености мањој од 30м од првих
објеката становања.
Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни,
хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим
инсталацијама у складу са важећим нормативима и прописима за објекте
одређене намене.
Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке
прописе за грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу
са прописима о изградњи на сеизмичком подручју, имајући у виду да се гради
на подручју које према интензитету земљотреса спада у VII+ и VIII степен
Меркали-Канкали- Зибергове скале (МЦС).
На објектима који се у складу са постојећим начином постављања објеката у
зони, блоку, граде на граници бочне грађевинске парцеле, или
интерполитрају између обе бочне грађевинске парцеле, не могу се на
забатним зидовима планирати отвори.
У зонама, целинама и подцелинама где је планирано постављање објеката у
непрекинутом или прекинутом низу, објекти се постављају на граници
парцеле без сагласности суседа.
На објектима који се уграђују између и до граница обе бочне грађевинске
парцеле на којима су постојећи објекти постављени на заједничкој граници
парцела, могу се за потребе осветљења и вентилације споредних, односно и
радних просторија извести светларници, на рачун габарита планираног
објекта.
Код грађења објеката на међи водити рачуна да се објектом или неким
његовим елементом – (испадом и другим) не угрози ваздушни, односно
подземни простор суседне парцеле.
Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности
(складиштење материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила и машина,
већ се у ту сврху мора организовати и уредити простор у оквиру парцеле
уколико за то постоје просторни услови и не ремете се створени услови
живљења у ширем окружењу.

2.2.2

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

9.1, 10.1 и у периферним деловима плана
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Претежна намена:

породични стамбени објекти и економски објекти

Пратеће намене:

пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања, које не
угрожавају животну средину
производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
Број стамбених јединица:
породични стамбени објекти са максимално 2
стамбене јединице
породични стамбени објекти
стамбено-пословни објекти
пословни објекти
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
Врста и намена објеката средину
који се могу градити:
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
спортско-рекреативни објекти
верски објекти
инфраструктурни објекти
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као
функционално независна јединица.
Економски објекти су:
- објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти
за гајење живине, коза, оваца и свиња, објекти за гајење голубова, кунића, украсне
живине и птица и сл.)
- пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске
платформе за одлагање чврстог стајнака, објекти за складиштење осоке и сл.)
- објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење сточне
хране, силоси и сл.)
- објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви)
- и други слични објекти ма пољопривредном газдинству (објекти за машине и
возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.).
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
Тип изградње:
слободностојећи
(објекти на парцели могу бити)

Услови
за Минимална
парцелацију,
површина

- за слободностојећи објекат (стамбени део)
ара
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5.0

парцеле :
препарцелациј
у и формирање Минимална
грађевинске
ширина
парцеле:
фронта
парцеле :
Максимални индекс
заузетости:

- за слободностојећи
економски део) 6.0ара

објекат

(стамбени

и

- за слободностојећи објекат (стамбени део) 12.0м
- за слободностојећи објекат (стамбени и
економски део) 14.0м
30%

На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је од
Положај објекта на парцели
5.0-10.0м. Објекти се постављају у оквиру
у односу на регулациону
дефинисаних грађевинских линија, у свему према
линију :
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
Положај објекта у односу на 1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта
бочне границе парцеле:
северне оријентације - 1,50 m и на делу бочног
дворишта јужне оријентације - 2,50 m;
2) двојне објекте на бочном делу дворишта - 4,00 m;
Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

Спратност:

Уређење зелене површине :
Услови за постојеће објекте:

минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
који се може поставити на мин. 1.5м од задње
границе парцеле)
минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
максимално По+Пр+1+Пк
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
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приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
- обезбеђен излаз на јавни пут
Минимални
степен
- прикључење на електроенергетску
комуналне опремљености:
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
Остала правила:
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање
од прописаних
дозвољена је реконструкција,
доградња или замене објеката до највећег
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена
намене из стамбене у пословну.
Парцела се може преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски
део), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње,
стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове
изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти.
Економско двориште може бити уз јавни пут, с тим да се економски објекти
додатно удаљују у односу на дефинисану грађевинску линију за 3.0м зеленог
простора.

СТАНОВАЊЕ ГУСТИНЕ ДО 30 ст/ха
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

3.1 и 6.1

Претежна намена:

становање густине до 30ст/ха
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Пратеће намене:

пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања, које не
угрожавају животну средину
производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
Број стамбених јединица:
породични стамбени објекти са максимално 2
стамбене јединице
породични стамбени објекти
стамбено-пословни објекти
пословни објекти
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
Врста и намена објеката средину
који се могу градити:
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
спортско-рекреативни објекти
верски објекти
инфраструктурни објекти
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као
функционално независна јединица.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
слободностојећи
Тип изградње:
(објекти на парцели могу бити)

Услови
за
парцелацију,
препарцелациј
у и формирање
грађевинске
парцеле:

Минимална
површина
парцеле :
Минимална
ширина
фронта
парцеле :

Максимални индекс
заузетости:

у прекинутом и непрекинутом низу
за слободностојеће објекте 6.0 ара
за објекте у прекинутом и непрекинутом низу 3.5 ара
за слободностојеће објекте 14 м
за објекте у прекинутом и непрекинутом низу 10 м
30%
На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
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Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је од
Положај објекта на парцели 4.0-6.0м. У изузетним случајевима ово растојање
у односу на регулациону износи од 1.0-2.0м. Објекти се постављају у оквиру
линију :
дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
1) слободностојеће објекте на делу бочног
дворишта северне оријентације - 1,50 m и на делу
Положај објекта у односу на
бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 m;
бочне границе парцеле:
3) двојне објекте на бочном делу дворишта - 4,00
m;
3) објекте у прекинутом низу 0м и 2.5м
4) објекте у непрекинутом низу је 0м
Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

Спратност:

Уређење зелене површине :
Услови за постојеће објекте:

минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
који се може поставити на мин. 1.5м од задње
границе парцеле)
минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
максимално По+Пр+1+Пк
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
102

планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
- обезбеђен излаз на јавни пут
Минимални
степен
- прикључење на електроенергетску
комуналне опремљености:
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
Остала правила:
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање
од прописаних
дозвољена је реконструкција,
доградња или замене објеката до највећег
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена
намене из стамбене у пословну.

СТАНОВАЊЕ ГУСТИНЕ ОД 30 - 60 ст/ха
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

1.14 и 1.18

Претежна намена:

становање густине од 30- 60 ст/ха

Пратеће намене:

пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања, које не
угрожавају животну средину
производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
Број стамбених јединица:
породични стамбени објекти са максимално 3
стамбене јединице
Врста и намена објеката породични стамбени објекти
који се могу градити:
стамбено-пословни објекти
пословни објекти
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
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средину
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
спортско-рекреативни објекти
верски објекти
инфраструктурни објекти
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као
функционално независна јединица.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
слободностојећи
Тип изградње:
(објекти на парцели могу бити)

објекти у прекинутом и непрекинутом низу

за слободностојећи стамбени објекат 5.0 ара
Минимална
Услови
за површина
за стамбене објекте у низу 3.0 ара
парцелацију,
парцеле :
за стамбено-пословни и пословни објекат 6.0 ара
препарцелациј
у и формирање Минимална за слободностојећи стамбени објекат 12.0м
грађевинске
ширина
за стамбене објекте у низу 10.0м
парцеле:
фронта
парцеле :
за стамбено-пословни и пословни објекат 14.0
Максимални индекс
заузетости:

40%

На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је од
Положај објекта на парцели 4.0-6.0м. У изузетним случајевима ово растојање
у односу на регулациону износи од 1.5-3.5м, као и да се грађевинска поклапа
линију :
са регулационом линијом. Објекти се постављају у
оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Положај објекта у односу на Најмање дозвољено растојање основног габарита
бочне границе парцеле:
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
1) парцелу стамбеног објекта на делу бочног
дворишта северне оријентације – 1.50 m и на делу
бочног дворишта јужне оријентације – 2.50 m;
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парцелу стамбено-пословног и пословног објекта
на делу бочног дворишта 2.50 m;
3) парцелу производног објекта на делу бочног
дворишта 2.50 m.
минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
који се може поставити на мин. 1.5м од задње
границе парцеле)
2)

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте
(парцела стамбеног објекта):
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте
(парцела стамбенопословног, пословног и
производног објекта):
Положај објекта у односу на
наспрамни објекат:

Спратност:

Уређење зелене површине :
Услови за постојеће објекте:

Минимални степен
комуналне опремљености:

минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
минимално 5.0м (у случају отварања стамбених
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
минимално 1/2 висине вишег објекта
максимално По+Пр+2
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
- обезбеђен излаз на јавни пут
- прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу
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Остала правила:

- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су
мање
од
прописаних
дозвољена
је
реконструкција, доградња или замене објеката до
највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа
је промена намене из стамбене у пословну.

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ /вишепородично и породично/ СА ЦЕНТРАЛНИМ
ФУНКЦИЈАМА

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

1.1 и 1.5

Претежна намена :

вишепородично и породично становање
пословање
компатибилно
основној
намени
становања, које не угрожава животну средину
(ближе одређено у правилима уређења)
Пратеће намене :
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
породични стамбени објекти са максимално 3
стамбене јединице
породични стамбено-пословни или пословностамбени објекат
вишепородични стамбени, стамбено-пословни и
пословно-стамбени објекат (минимално 4 стамбене
јединице)
Врста и намена објеката
пословни објекат (може се градити као јединствени
који се могу градити :
објекат на парцели или као засебан објекат на
парцели са породичним стамбеним објектом)
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
верски објекти
инфраструктурни објекти
Врста и намена објеката
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
чија је изградња забрањена : обављају делатности које могу да угрозе околне
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
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мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
слободно-стојећи
двојни (објекти на суседним парцелама додирују
једну заједничку линију границе парцеле)
у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне
линије грађевинске парцеле)
у прекинутом низу (објекат додирује само једну
бочну линију грађевинске парцеле)
за слободностојећи објекат:
- породични стамбени објекат је 3.0 ара
- породични стамбено-пословни и пословни
објекат је 3.0 ара
- вишепородични
стамбени,
стамбенопословни и пословни објекат је 5.0 ара
за двојни:
- породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 4.0 ара (2 x 2.о ара)
Минимална
површина
за објекте у прекинутом низу:
парцеле :
- породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 3.0 ара
- вишепородични стамбени и стамбенопословни објекат је 5.0 ара
за објекте у непрекинутом низу:
- породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 1.5 ара
Услови
за
- вишепородични стамбени и стамбенопарцелацију,
пословни објекат је 5.0 ара
препарцелациј
у и формирање
за слободностојећи објекат:
грађевинске
- породични стамбени објекат је 10.0м
парцеле :
- породични стамбено-пословни и пословни
објекат је 14.0м
- вишепородични
стамбени,
стамбенопословни и пословни објекат је 16.0м
за двојни:
- породични стамбени и стамбено-пословни
Минимална
објекат је 16.0м (2 x 8.о м)
ширина
за објекте у прекинутом низу:
фронта
- породични стамбени и стамбено-пословни
парцеле :
објекат је 8.0м
- вишепородични стамбени и стамбенопословни објекат је 14.0м
за објекте у непрекинутом низу:
- породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 5.0м
- вишепородични стамбени и стамбенопословни објекат је 12.0м
Тип изградње :
(објекти на парцели могу
бити)
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- 60% за парцеле непосредно уз Улицу Милоја
Стојановића
Максимални индекс
- 50% за остале парцеле
заузетости:
На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је:
- грађевинска се поклапа са регулационом линијом
- од 4.0-6.0м
Положај објекта на парцели - 10.0м.
у односу на регулациону У изузетним случајевима ово растојање износи од
линију :
1.0-3.0м, као и да се грађевинска поклапа са
регулационом линијом. Објекти се постављају у
оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
1) слободностојеће објекте на делу бочног
дворишта северне оријентације – 1.50 m;
Положај објекта у односу на
2) слободностојеће објекте на делу бочног
бочне границе парцеле:
дворишта јужне оријентације – 2.50 m;
3) двојне објекте на бочном делу дворишта - 4,00
m;
4) за први или последњи објекат у непрекинутом
низу – 3.00м.
максимално По + П + 3
висина назитка поткровне етаже износи максимално
1,6 м , рачунајући од коте пода поткровне етаже до
Спратност :
висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
Уређење зелене површине:
минимално 15% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама.
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
Услови за постојеће објекте:
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
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-

Минимални степен
комуналне опремљености:

-

-

Остала правила:

-

грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
обезбеђен излаз на јавни пут
прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу
прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
сакупљање и евакуација комуналног отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
На постојећим изграђеним парцелама, које су
мање
од
прописаних
дозвољена
је
реконструкција, доградња или замене објеката до
највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа
је промена намене из стамбене у пословну.

СТАНОВАЊЕ И ТУРИЗАМ
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА

4.1

Претежна намена:

породично становање
туристички садржаји апартманског типа или
комплекси са бунгаловима и свим неопходним
пратећим садржајима
пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања, које не
угрожавају животну средину
производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
постојеће зеленило (шуме) ставити у функцију

Пратеће намене:
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спорта и туризма
породични стамбени објекти
са максимално 3
стамбене јединице
стамбено-пословни објекти
пословни објекти
туристички објекти или комплекси - дозвољена је
изградња већег броја појединачних објеката на
јединственој парцели комплекса, као и њихово
груписање на различите начине у јединствен
Врста и намена објеката комплекс
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
који се могу градити:
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
спортско-рекреативни објекти
верски објекти
инфраструктурни објекти
забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
слободностојећи
Тип изградње:
(објекти на парцели могу бити)

објекти у низу
објекти прилагођени конфигурацији терена
(каскадни и сл.)
за слободностојећи стамбени објекат 5.0 ара

Минимална за стамбене објекте у низу 3.0 ара
површина
за парцеле :
за стамбено-пословни и пословни објекат 6.0 ара

Услови
парцелацију,
за туристички комплекс 10.0 ара
препарцелациј
у и формирање
за слободностојећи стамбени објекат 12.0м
грађевинске
Минимална
за стамбене објекте у низу 10.0м
парцеле:
ширина
фронта
за стамбено-пословни и пословни објекат 14.0
парцеле :
за туристички објекат 16.0 ара
Максимални индекс
заузетости:

30%
На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
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Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је:
- од 5.0-8.0м
Положај објекта на парцели - 10.0м.
у односу на регулациону У изузетним случајевима ово растојање износи од
1.0-4.0м, као и да се грађевинска поклапа са
линију :
регулационом линијом. Објекти се постављају у
оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
1) парцелу стамбеног објекта на делу бочног
дворишта северне оријентације – 1.50 m и на
Положај објекта у односу на
делу бочног дворишта јужне оријентације –
бочне границе парцеле:
2.50 m;
2) парцелу стамбено-пословног и пословног
објекта на делу бочног дворишта 2.50 m;
3) парцелу производног објекта на делу бочног
дворишта 3.50 m.
минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
Положај објекта у односу на
који се може поставити на мин. 1.5м од задње
задњу границу парцеле:
границе парцеле)
Положај објекта у односу на
минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
суседне, бочне објекте
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
(парцела стамбеног објекта):
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте
минимално 5.0м (у случају отварања стамбених
(парцела стамбеноотвора минимално1/2 висине вишег објекта)
пословног, пословног и
производног објекта):
Положај објекта у односу на
минимално 1/2 висине вишег објекта
наспрамни објекат:
максимално По+Пр+1+Пк
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
Спратност:
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
Уређење зелене површине :
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
Услови за постојеће објекте:
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
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-

-

-

Минимални степен
комуналне опремљености:

-

Остала правила:

-

-

поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
обезбеђен излаз на јавни пут
прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу
прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
сакупљање и евакуација комуналног отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
На постојећим изграђеним парцелама, које су
мање
од
прописаних
дозвољена
је
реконструкција, доградња или замене објеката до
највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа
је промена намене из стамбене у пословну.

СТАНОВАЊЕ У ОКВИРУ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

7.2

Претежна намена:

породично становање
пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања, које не
угрожавају животну средину
МСП, производно занатство, трговина на велико и
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мало и др. уз обавезно одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину
Пратеће намене:
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
Број стамбених јединица:
породични стамбени објекти са максимално 2
стамбене јединице
породични стамбени објекти
стамбено-пословни објекти
пословни објекти
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
Врста и намена објеката средину
који се могу градити:
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
спортско-рекреативни објекти
верски објекти
инфраструктурни објекти
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као
функционално независна јединица.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
Тип изградње:
слободностојећи
(објекти на парцели могу бити)

за стамбене објекте 5.0 ара
Минимална
Услови
за површина
за пословне објекте 6.0 ара
парцелацију,
парцеле :
за производне објекте 10.0 ара
препарцелациј
у и формирање Минимална за стамбене објекте 12 м
грађевинске
ширина
за пословне објекте 14.0 м
парцеле:
фронта
парцеле :
за производне објекте 16.0 м
Максимални индекс
заузетости:

35%

На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објекта на парцели Положај објеката одређен је грађевинском линијом
у односу на регулациону која је дефинисана у односу на регулациону линију.
линију :
Растојање грађевинске од регулационе линије је од
4.0-6.0м.
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних
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грађевинских линија, у свему према графичком
прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
1) слободностојеће објекте на делу бочног
дворишта северне оријентације - 1,50 m и на делу
Положај објекта у односу на
бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 m;
бочне границе парцеле:
2) двојне објекте на бочном делу дворишта - 4,00
m;
3) објекте у прекинутом низу 0м и 2.5м
4) објекте у непрекинутом низу је 0м
Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

Спратност:

Уређење зелене површине :
Услови за постојеће објекте:

Минимални

степен

минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
који се може поставити на мин. 1.5м од задње
границе парцеле)
минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
максимално По+Пр+1+Пк
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
- обезбеђен излаз на јавни пут
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комуналне опремљености:

Остала правила:

- прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- сакупљање и евакуације отпада из процеса
производње
- предтретман отпадних вода
- акустична заштита
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање
од прописаних
дозвољена је реконструкција,
доградња или замене објеката до највећег
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена
намене из стамбене у пословну.

СТАНОВАЊЕ И ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ

Претежна намена:

ЗОНЕ

И Урбанистичка зона 2 и целина 7.1

породично становање

пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања, које не
угрожавају животну средину
Пратеће намене:
производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
Број стамбених јединица:
породични стамбени објекти са максимално 3
стамбене јединице
Врста и намена објеката породични стамбени објекти
који се могу градити:
стамбено-пословни објекти
пословни објекти
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
помоћни објекти у функцији објеката основне
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намене
објекти јавних намена
спортско-рекреативни објекти
верски објекти
инфраструктурни објекти
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као
функционално независна јединица.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
слободностојећи
Тип изградње:
(објекти на парцели могу бити)

Услови
за
парцелацију,
препарцелациј
у и формирање
грађевинске
парцеле:

Минимална
површина
парцеле :
Минимална
ширина
фронта
парцеле :

Максимални индекс
заузетости:

објекти у низу
за слободностојеће објекте 5.0 ара
за објекте у прекинутом и непрекинутом низу 3.5 ара
за слободностојеће објекте 12 м
за објекте у низу 10 м
35%

На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је:
- од 5.0-6.0м
Положај објекта на парцели - 10.0м.
у односу на регулациону У изузетним случајевима ово растојање износи 1.0м,
као и да се грађевинска поклапа са регулационом
линију :
линијом. Објекти се постављају у оквиру
дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
Положај објекта у односу на
1) слободностојеће објекте на делу бочног
бочне границе парцеле:
дворишта северне оријентације - 1,50 m и на делу
бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 m;
2) објекте у прекинутом низу 0м и 2.5м
3) објекте у непрекинутом низу је 0м
Положај објекта у односу на минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
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који се може поставити на мин. 1.5м од задње
границе парцеле)
Положај објекта у односу на минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
суседне, бочне објекте:
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
максимално По+Пр+1+Пк
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
Спратност:
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
Уређење зелене површине :
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
Услови за постојеће објекте:
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
- обезбеђен излаз на јавни пут
Минимални
степен
- прикључење на електроенергетску
комуналне опремљености:
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
задњу границу парцеле:

-

Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање
од прописаних
дозвољена је реконструкција,
доградња или замене објеката до највећег
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена
-

Остала правила:
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намене из стамбене у пословну.

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

6.2 и 7.3

Претежна намена:
Пратеће намене:

пословање, услуга, комерцијални садржаји
породични, стамбено-пословни или пословностамбени објекат
објекти јавних намена, верски и инфраструктурни
објекти
туристички садржаји
производно занатство
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена :
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
Тип изградње :
слободностојећи
(објекти на парцели могу бити)

Минимална
површина
за слободностојећи објекат је 5.0ари
парцеле :
Минимална
ширина
за слободностојећи објекат је 14.0м
фронта
парцеле :
40%
Максимални индекс
На постојећим изграђеним грађрвинским парцелама
заузетости :
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је од
5.0-8.0м. У изузетним случајевима ово растојање
Положај објекта на парцели
износи 1.0м и 3.0м, као и да се грађевинска поклапа
у односу на регулациону
са регулационом линијом. Објекти се постављају у
линију :
оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Услови
за
парцелацију,
препарцелациј
у и формирање
грађевинске
парцеле :
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Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) новог објекта и линије суседне
Положај објекта у односу на грађевинске парцеле је за:
бочне границе парцеле:
1) слободностојеће објекте на делу бочног
дворишта северне оријентације – 1.50 m и на делу
бочног дворишта јужне оријентације – 2.50 m.
максимално По + П + 2
висина назитка поткровне етаже износи максимално
1,6 м , рачунајући од коте пода поткровне етаже до
Спратност :
висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
Уређење зелене површине :
минимално 25% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама .
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
Услови за постојеће објекте: адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање планираних урбанистичких параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- обезбеђен излаз на јавни пут
Минимални
степен
- прикључење на електроенергетску
комуналне опремљености:
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
Остала правила:
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање
од прописаних
дозвољена је реконструкција,
доградња или замене објеката до највећег
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена
намене из стамбене у пословну.

ИНДУСТРИЈА, ПРИВРЕДА И ПОСЛОВАЊЕ
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УРБАНИСТИЧКА ЗОНА

8

Претежна намена:
Пратеће намене:

индустрија, привреда и пословање
услужно-комерцијалне
делатности,
производно
занатство, складишта, трговина на велико и мало,
сервиси, спорт и рекреација, као и објекти пратеће
саобраћајне и комуналне инфраструктуре и др.

Врста и намена објеката
који се могу градити:

Тип изградње:
(објекти на парцели могу
бити)

постојеће становање са постепеном пренаменом
функције становања у привредне и пословне
делатности
производни објекти
складишни
пословни
и
објекти
услужно-комерцијалних
делатности
објекти за спорт и рекреацију
дозвољена је и изградња саобраћајних, енергетских,
комуналних и осталих инфраструктурних објеката и
постројења, уз дефинисање строгих услова заштите
животне средине.
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (складишта, магацини и др)
слободностојећи

парцелу треба формирати у складу са потребама
корисника уз задовољење параметара за однос
изграђених површина, саобраћајно-манипулативних
Минимална и зелених површина према укупној површини
Услови
за површина
пословног комплекса
парцелацију,
парцеле:
препарцелациј

5 ари за пословање
у и формирање

15ари за производни комплекс
грађевинске
парцеле:
Минимална
ширина
фронта
парцеле:




за пословање 12м
за производни комплекс 20.0 метара

под затвореним објектима максимално 40%
отворене манипулативне и наткривене површине
максимално 40%
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Положај објекта на парцели Растојање грађевинске од регулационе линије је од
у односу на регулациону 9.0-10.0м.
линију :
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних
грађевинских линија, у свему према графичком
прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Максимални индекс
заузетости:
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Минимална удаљеност објекта од бочних граница
парцела износи 5.5 м :
Положај објекта у односу на
• 3.5 м – мин за формирање противпожарног
бочне границе парцеле:
пута једносмерног тока
• 2.0 м – за формирање заштитног зеленог
појаса
производни део: П - приземље са технолошки
потребном висином, евентуално П+1 уколико то
технолошки процес захтева
административно-управни
део:
максимално
По+П+1
висина назитка поткровне етаже износи максимално
Спратност:
1,6 м , рачунајући од коте пода поткровне етаже до
висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
Уређење зелене површине:
Минимално 20% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама.
У границама грађевинске парцеле се подиже
заштитни зелени појас према суседним наменама и
суседним парцелама, минималне ширине 2.0 м.
Услови за постојеће објекте: Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање планираних урбанистичких параметара.
Постојеће објекте који се налазе у појасу регулације
планираних саобраћајница уклонити приликом
привођења земљишта планираној намени.
Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
Ограђивање:
Све парцеле се могу оградити оградом до
максималне висине од 220 цм.
Ограде према јавним површинама су обавезно
прозирне.
- обезбеђен излаз на јавни пут
- Минимални степен
- прикључење на електроенергетску
комуналне опремљености:
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка. Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу
- телекомуникациона мрежа
- предтретман отпадних вода
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- сакупљање и евакуација индустријског отпада
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- акустичка заштита
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На простору између грађевинске и регулационе
линије, као и у случају граничења са непроизводним
наменама, формирати појас заштитног зеленила, уз
могућност комбиновања са паркинг простором.
Извршити максимално озелењавање слободних
површина, ради заштите од прашине, буке и др. За
озелењавање користити аутохтоне биљне врсте које
задовољавају критеријуме као што су брз раст,
естетске вредности и отпорност на загађиваче.
Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
Фундирање објеката вршити након прибављања
података о геоморфолошким карактеристикама
земљишта.
У складу са Законом о процени утицаја на животну
средину и у складу са Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину, потребно је надлежном органу
поднети Захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину.
У студији о процени утицаја на животну средину
утврдити неопходне мере заштите животне средине
за предметни индустријски објекат или постројење и
то: током изградње, током екплоатације и у случају
хаварије.
Објекти који у свом технолошком процесу
производе отпадне воде чији ниво загађења прелази
допуштени ниво, морају имати своја интерна
постројења за пречишћавање отпадних вода
(предтретман технолошких отпадних вода).

СПОРТСКИ, ТУРИСТИЧКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА

5

Претежна намена:

 туризам са пратећим садржајима
 спорт и рекреација са пратећим садржајима
 комерцијални садржаји
пословне, услужне, комерцијалне делатности које не
угрожавају животну средину
постојеће породично становање

Пратећа намена:
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објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
верски, као и објекти пратеће саобраћајне и
комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
постојеће зеленило (шуме) ставити у функцију
спорта и туризма
туристички објекти или комплекси - дозвољена је
изградња самосталних објеката или већег броја
појединачних објеката на јединственој парцели
комплекса, као и њихово груписање на различите
начине у јединствен комплекс
спортско-рекреативни
објекти
(затвореног
и
отвореног типа), аква парк и сл.
Врста и намена објеката услужни објекти
који се могу градити:
пословни објекти
пословно-стамбени објекти
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
објекти јавних намена
верски објекти
инфраструктурни објекти
забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
слободностојећи
Тип изградње:
(објекти на парцели могу бити)

Услови
за
парцелацију,
препарцелациј
у и формирање
грађевинске
парцеле:

Минимална
површина
парцеле :
Минимална
ширина
фронта
парцеле :

Максимални индекс
заузетости:
Положај објекта на парцели
у односу на регулациону
линију :

објекти у низу
дозвољена је изградња више објеката на
грађевинској парцели, као и њихово груписање на
различите начине
за туристички, спортско-рекреативни комплекс 10.0
ара
за и пословни, пословно- стамбени, услужни објекат
6.0 ара
за туристички, спортско-рекреативни комплекс 20.0
м
за и пословни, пословно- стамбени, услужни објекат
14.0 м
40% под објектим
70% под објектима и теренима на отвореном
На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је
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10.0м.
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних
грађевинских линија, у свему према графичком
прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Удаљеност објекта од бочних и задњих граница
суседне грађевинске парцеле у оквиру комплекса
износи 1/2 висине објекта. Уколико је објекат нижи
од 10.0m мин. удаљење од бочних граница парцеле
Положај објекта у односу на
не може бити мање од 5.0m.
бочне границе парцеле:
Удаљеност објеката од границе парцеле према
становању не може бити мања од 10.0m, а на делу
комплекса према овој намени обавезно је уредити
појас зеленила са најмање једним дрворедом.
Положај објекта у односу на
бочне објекте на суседним
минимално 8.0м
парцелама:
Положај објекта у односу на минимално 1/2 висине вишег објекта, а за објекте
наспрамни објекат на
ниже од 8.0 m не може бити мања од 4.0 m за
парцели:
потребе извођења противпожарног пута
максимално По+Пр+2
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
Спратност:
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
Уређење зелене површине :
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
Услови за постојеће објекте:
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
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- обезбеђен излаз на јавни пут
- прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације
сакупљање и евакуација комуналног отпада
- акустична заштита
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су
мање
од
прописаних
дозвољена
је
реконструкција, доградња или замене објеката до
највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа
је промена намене из стамбене у пословну.

Минимални степен
комуналне опремљености:

Остала правила:

АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛ

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА

1.15

Претежна намена:

садржаји у функцији аутобуског саобраћаја
услужно-комерцијални садржаји
пратећи инфраструктурни објекти
остали пратћи садржаји

Пратеће намене:
Тип изградње :
(објекти на парцели могу
бити)

слободностојећи
под станичним објектом максималан је 20%
под саобраћајно-манипулативним површинама
максималан је 70% - у оквиру њих је планирана
изградња перонских надстрешница, контролни
објекат на улазу и сл. и износи максимално 40% у
односу на површину која припада саобраћајноманипулативним површинама
Положај објеката одређен је грађевинском линијом
која је дефинисана у односу на регулациону линију.
Растојање грађевинске од регулационе линије је 6.0м.
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних
грађевинских линија, у свему према графичком
прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.



Максимални индекс
заузетости :

Положај објекта на
парцели у односу на
регулациону линију :

Спратност:
максимална спратност По+ П + 2
Услови за изградњу другог дозвољена је изградња другог објекта основне или
објекта на парцели:
пратеће намене у оквиру планираних урбанистичких
параметара
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минимална удаљеност слободностојећег објеката на
истој парцели износи 1/2 висине вишег објекта. За
објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз
ка јавној површини минималне ширине 3.5 м за све
врсте објеката што задовољава противпожарне услове.
дозвољена је изградња једног помоћног објекта на
парцели, приземне спратности, као и објекта за
апартмански смештај за привремени боравак чувара,
дежурних служби и сл.
Уређење зелене површине: минимално 10% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
зелени заштитни појас мора се обезбедити унутар
сопствене парцеле, минималне ширине 3.0 м
Услови
за
постојеће Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати
објекте:
и санирати у постојећим габаритима.
Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање
планираних урбанистичких параметара.
Минимални степен
комуналне опремљености:

Остала правила:

- обезбеђен излаз на јавни пут
- прикључење на електроенергетску нисконапонску
мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
Приликом пројектовања придржавати се услова из
Правилника о саобраћајним, техничким, хигијенским и
другим условима аутобуских станица за међународни
јавни превоз путника („Сл. гласник РС“, бр. 18/2004).

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
Уређење комплекса и урбанистичке параметре ускладити са специфичним
карактеристикама ове намене, у складу са параметрима за зону односно целину у
коме су лоцирани. Спратност објеката ускладити са суседним објектима претеже
намене у блоку. Поред верских објеката на парцели се могу градити и пратећи
садржаји, као што су просторије за окупљања, канцеларије, стан свештеника, у
складу са задатим параметрима за околну зону.
Слободне површине унутар комплекса уредити као озелењене и поплочане.
При прорачуну индекса заузетости у обзир се узимају сви објекти на парцели.
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 10.0 и 15.0м.
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
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2.2.3

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

2.2.3.1 Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена
У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју,
потребно је формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на
графичком прилогу „Карта урбанистичке регулације“.
Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која
раздваја површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која
раздваја површине јавних намена међусобно.
За подручја КО Доње Горевнице, КО Бечањ и КО Катрга аналитичкогеодетски подаци су оријентациони, јер је, за потребе израде Плана, коришћена
скенирана и геореференцирана катастарска подлога (1:2.500). Код спровођења
Плана дозвољена су одступања од датих аналитичко-геодетских података у циљу
усклађивања са оригиналним подацима премера за катастарско стање.
2.2.3.2. Правила грађења за јавне објекте и службе
За реконструкцију постојећих објеката дозвољено је издавање локацијске
дозволе на основу овог Плана, а за изградњу нових објеката обавезна је израда
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања
површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације.
Правила за изградњу површина и објеката јавне намене у склопу површина
остале намене
Планом генералне регулације дозвољена је изградња површина и објеката
јавне намене у склопу зона предвиђених за остале намене при чему је за њих
неопходно испоштовати посебна правила грађења која су дефинисана за исте,
осим индекса искоришћености земљишта који важи за зону у којој се планира
јавна намена.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ








Намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат,
школско двориште, спортско-рекреативни простори (отворени и
затворени), пејзажно уређене зелене површине
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 30% под објектима
Максимална спратност објекта: до По+Пр+1
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 6.0м. Објекти
се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Минимално удаљење од граница парцеле: минимално 4.0 m
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Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице.
За паркирање возила обезбедити простор на сопственој грађевинској
парцели, у складу са условима датим у поглављу 2.2.4.1 ПРАВИЛА ЗА
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и
нормативи за паркирање.
Ограђивање комплекса извршити транспаретном оградом до висине 1.60м
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.
Врсте зеленила које се саде у дворишту школе не смеју да буду крте (врба,
бреза и сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе
су оне са ниском крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте
(најчешће четинари). Високо дрвеће не треба садити на јужној страни.

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА




Намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру
деце на отвореном, пејзажно уређене зелене површине
 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
 Тип објекта: слободностојећи објекат
 Максимални индекс заузетости 35%
 Максимална спратност објекта: до По+Пр+1
 Код постојећег објекта грађевинска линија се поклапа са регулационом.
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“. Код
изградње нових објеката минимално растојање грађевинске од регулационе
линије је 6.0м
 Удаљење од граница парцеле: минимално 4.0 m за нове објекте
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице
 Паркирање за особље обезбедити у оквиру комплекса за постојећи
комплекс. За нове комплексе простор за паркирање возила обезбедити на
сопственој грађевинској парцели, у складу са условима датим у поглављу
2.2.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
део Услови и нормативи за паркирање.
 Ограђивање комплекса извршити транспаретном оградом до висине 1.60м
 При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.
 Врсте зеленила које се саде у дворишту школе не смеју да буду крте (врба,
бреза и сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе
су оне са ниском крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте
(најчешће четинари). Високо дрвеће не треба садити на јужној страни.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ
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Дозвољена намена – објекат у функцији заштите одраслих – дом за старе,
дневни боравак старих и лица са посебним потребама и сл.
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Површина комплекса минимално 25м2/по кориснику
Потребна изграђена површина минимално 8 м2/по кориснику
Максимални индекс заузетости: 40 %
Максимална сратност објеката: По+Пр+2
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице
Паркирање за особље обезбедити у оквиру комплекса
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта као разрада плана

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА












Намена парцеле и врста објекта: објекти здравствене заштите, пејзажно
уређене зелене површине
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 30%
Максимална спратност објекта: до По+Пр+2
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 5.5м. Објекти
се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице.
За паркирање возила обезбедити простор на сопственој грађевинској
парцели, у складу са условима датим у поглављу 2.2.4.1 ПРАВИЛА ЗА
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и
нормативи за паркирање.
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.

ОБЈЕКТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ, ЈКП И КУЛТУРЕ






Намена парцеле и врста објекта: објекти државних органа, локалне управе
и јавних предузећа, пејзажно уређене зелене површине
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 50%
Максимална спратност објекта: до По+Пр+3
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Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 3.0м и 5.0м.
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице.
За паркирање возила обезбедити простор на сопственој грађевинској
парцели, у складу са условима датим у поглављу 2.2.4.1 ПРАВИЛА ЗА
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и
нормативи за паркирање.
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.
За комплекс је обавезна израда Урбанистичког пројекта.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА














Намена парцеле и врста објекта: отворени спортски терени (фудбалско
игралиште, поливалентно игралиште за више спортова, базени, аква парк,
кошаркашко игралиште, тениски центар и остали спортови, са пратећим
објектима у функцији основне намене; димензије спортских игралишта и
оријентација и остали услови – у складу са стандардима који се примењују
за спортске објекте
Пратеће намене: свлачионице са тушевима, монтажне трибине, простор за
пословање клубова са мањим угоститељским објектима (отвореног или
затвореног типа), „балон“ сале, пејзажно уређене зелене површине са
дечјим игралиштима
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 8.0м. Објекти
се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Тип објекта: слободностојећи објекти (пратећи објекти у функцији основне
намене – свлачионице, санитарни чворови, угоститељски објекти)
Максимални индекс заузетости 80%
Минимално 20% под уређеним зеленим површинама
Максимална спратност објекта пратеће намене: максимално По+Пр+1
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице.
За паркирање возила за нове комплексе обезбедити простор на сопственој
грађевинској парцели, у складу са условима датим у поглављу 2.2.4.1
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део
Услови и нормативи за паркирање. За постојеће комплексе где не постоје
просторне могућности део паркирања обезбедити у оквиру јавних паркинг
простора.
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
















Намена парцеле и врста објекта: објекти у функцији комуналних
делатности – зелена пијаца
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Треба да има контролисани улаз
Део пијачног простора може бити наткривен
Дозвољава се изградња пословно-продајних објеката (млечна пијаца,
рибарница и сл)
Комплекс мора бити саобраћајно приступачан, а улази за допремање робе,
за купце и службени улаз одвојени
Садрже: продајни простор, интерне саобраћајнице и пешачке приступе,
санитарни чвор, плато и јавну чесму, управу, заштитно зеленило
Паркирање за купце се предвиђа изван комплекса
Максимални индекс заузетости 60%
Максимална спратност објекта је до По+Пр+1
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом. Објекти се
постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Минимално удаљење од граница парцеле је 1.5 m
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и
начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања.
За комплекс зелене пијаце обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

СТОЧНА ПИЈАЦА
Организација грађевинске парцеле мора да омогући функционисање свих
планираних објеката и потребан технолошки процес који ће се одвијати на
парцели.
На парцели обезбедити простор за: портирницу, зграду пијачне управе,
надстрешницу за ваге, надстрешницу за креч, плато за жито и креч, плато са
боксовима за ситну стоку и везовима за крупну стоку, санитарни објекат, интерну
саобраћајницу, која омогућава кружни ток саобраћаја. Правила грађења за сточну
пијацу биће дефинисана израдом Плана детаљне регулације за ту зону.
ВАТРОГАСНИ ДОМ






Намена парцеле и врста објекта: објекти у функцији комуналних
делатности - ватрогасни дом
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Максималан индекс заузетости парцеле: 40%
Максимална спратност: По+Пр+1
Приступ комплексу предвиђен је са јавне саобраћајнице
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При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Услове и начин фундирања прилагодити резултатима
детаљних геолошких истраживања
За комплекс ватрогасног дома обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

ЈАВНИ ТОАЛЕТ









Намена парцеле и врста објекта: објекат тоалета, за јавну употребу, са
предпростором и довољним бројем кабина у два одвојена простора за
мушкарце и жене, као и кабином за инвалиде и простором за службено
особље.
Објекат је могуће изградити као посебан или у склопу друге намене, као
подземни или приземни
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 5.0м. Објекти
се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Максимална спратност: По+Пр
Максималан индекс заузетости парцеле: 70%
Слободан простор око објекта, уколико није подземни, уредити
комбинацијом поплочавања и зеленила
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање
ове врсте објеката. Услове и начин фундирања прилагодити резултатима
детаљних геолошких истраживања

ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА












Намена парцеле и врста објекта: јавна паркинг гаража са пратећим
услужним и комерцијалним садржајима У склопу гараже потребно је
предвидети службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије и техничке
просторије за инсталациону опрему, а према могућству и простор за прање
аутомобила. У оквиру овог објекта или уз њега могуће је изградити јавни
WC
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 5.0м. Објекти
се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према
графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице
Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле је 70%
Максимална спратност је По+Пр+2
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољавају
геомеханички и хидротехнички услови
Ширина улаза и излаза је мин. 2.5 м за један ток кретања возила
За гараже од преко 500м2 корисне површине потребно је предвидети
резервни излаз за возила.
Слободне површине око објекта поплочати, тако да служе за јавну
употребу као пешачке комуникације
На слободним површинама поставити жардињере са зеленилом и цвећем
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Приликом израде пројеката гараже за путничке аутомобиле обавезна је
примена Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозије („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2005)
Приликом пројектовања гаража држати се
важећих
прописа за
пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Фундирање објеката вршити након прибављања података о геомеханичких
карактеристикама земљишта и хидротехничких услова
За уређење и изградњу комплекса обавезна је израда Урбанистичког
пројекта.

ГРОБЉЕ











Дозвољена намена – гробље
Извршити проширење постојећег гробља у датим границама. За потребе
проширења гробља, прописана је обавезна израда урбанистичког пројекта.
У новопланираном делу у складу са грађевинском линијом извршити
поделу на блокове, односно гробне парцеле са гробним местима,
уоквирене интерним пешачко-колским комуникацијама.
У оквиру гробних поља формирати гробна места као основни елемент код
пројектовања гробља.
У оквиру комплекса предвидети санитарне просторије намењенима
посетиоцима, чуварску кућицу и сл.
Пешачке стазе радити ширине 1.2-1.5м.
У оквиру комплекса гробља предвидети урбани мобилијар (клупе, чесму за
поливање цвећа, корпе за отпатке и др.).
Гробље мора бити оградом одвојено од околних намена и саобраћајница.
Ограда може бити од метала, жичаног плетива и живе ограде или зидана.
Ограђивање комплекса извршити оградом висине х=1.4м.
Планирати паркинг простор у склопу комплекса.
За комплекс гробља обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА



Постојеће објекте резервоара у оквиру система водоснабдевања одржавати
у складу са важећим прописима за изградњу ове врсте објеката
Било које интервенције у грађевинском смислу – реконструкција и
доградња – вршити у складу са важећим прописима за изградњу ове врсте
објеката

ПЕШАЧКА ЗОНА




Пешачку зону извести као комбинацију поплочаних и зелених површина
уз могућност увођења и водених површина.
Поплочати комбинацијом репрезентативних, квалитетних материјала.
Водити рачуна о постојаности материјала и одржавању у различитим
временским условима (клизање, хабање).
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2.2.4

Поплочавање извести у целој ширини, од објекта до објекта, без ивичњака.
Планирати риголе за одвођење атмосферских вода.
Опремити потребним мобилијаром ( клупе, канте за отпадке и сл.).
Обавезна израда Урбанистичког пројекта.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА

2.2.4.1

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Урбанистичко решење саобраћајних површина, односно регулационе
ширине и нивелациони елементи, као и попречни профили за постојеће и
планиране саобраћајнице приказани су у графичком прилогу КАРТА
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (лист број 4), са аналитичко-геодетским и
свим осталим елементима неопходним за израду техничке документације за
саобраћајнице.
Све елементе попречног профила саобраћајних површина који се
функционално разликују раздвојити нивелационо.
Инжењерско-геолошке карактеристике терена захтевају примену
адекватних санационих мера при изградњи саобраћајница. Тачну диспозицију
потпорних зидова (димензије, врста, нагиб) димензионисати кроз израду
детаљних геолошких истраживања за потребе саобраћајница.
Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким
карактеристикама тла и очекиваном саобраћајном оптерећењу.
Геометрија планираних и постојећих раскрсница и саобраћајних
прикључака предвиђених за реконструкцију (ситуационо и нивелационо)
прецизно ће бити дефинисана у току израде пројектно техничке документације на
основу Правилника 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 који регулишу ову
материју.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни
појас (парцелу пута) потребно је обратити се надлежном управљачу пута.
РЕГУЛАЦИЈА
Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне
елементе за дефинисање саобраћајне мреже, чиме је дата граница у оквиру које је
дато техничко решење трасе. На овај начин је омогућено да се даљом разрадом
решења трасе, кроз техничку документацију, унапреде поједина решења дата у
плану (у оквиру дефинисане границе), а уз обавезујући број планираних
саобраћајних трака, у циљу побољшања саобраћајних ефеката, инфраструктурних
решења и рационализације трошкова изградње планиране саобраћајнице.
Регулациона ширина новопланираних улица и улица које се коригују
утврђена је у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама
смештаја планиране саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
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Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за
диспозицију саобраћајних површина – коловоза, тротоара и бициклистичких стаза
у профилу улице.
Планираном наменом простора, дефинисане су зоне са различитим
режимима изградње и уређења, као и зоне у којима се не мења постојећа
регулација.
У дугорочној концепцији развоја система саобраћаја планирана је
надградња постојеће саобраћајне матрице на подручју ПГР Мрчајевци. У складу
са таквим решењима у простору, доћиће до извесних промена у генералном
систему регулације насеља. До промена ће доћи у зонама кроз које пролазе трасе
планираних саобраћајница. Новопланиране и трасе које се проширују су:
ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА
I - Насељска магистрала:
1. Булевар Војводе Степе (обилазница), којим се планира измештање
трасе државног пута IБ 23 (22) из централног на периферни део насеља.
Ово је новопланирана траса целом својом дужином, чија би се
реализација изводила у две фазе, а која би у коначној форми имала 2
коловозне са по 2 саобраћајне траке ширине попречног профила од
22,5м' (4х3,5+2х2,0+4,5)
II – Насељске саобраћајнице:
Државни пут IБ 23 (22)2 – улица Милоја Стојановића (постојећи
назив), којој се изградњом обилазнице планира и промена ранга у
насељску саобраћајницу. Она би имала променљиву ширину профила,
као и карактеристичном прерасподелу постојећег профила.
Преовлађујућа ширина профила ове саобраћајнице је 20 метара, али се
она креће у границама од 18 до 20 метара. Три карактеристична
профила дата су у графичком прилогу Карта саобраћајне
инфраструктуре, лист број 4, и они редоследно износе:
1.

20м'(2x3,0+2x2,5+1,5+2x1,5+2+2,5);
18м'(2x3,0+2x2,5+2x0,5+2x1,5+2x1,5);
20м' (2x3,0+2x2,5+2x1,5+2x1,5+2x1,5)
2.

Државни пут IIА 182 – улица Шумадијска (радни назив) –
реконструкцијом постојеће трасе планира се њено проширење, па би
нова
ширина
попречног
профила
износила
15,5м'
(2x3,5+1,5+2x1,5+2x2,0). Графички приказ попречног профила дат је у
Карти саобраћајне инфраструктуре, лист број 4.
Општински пут 309 – улица Радомира Новаковић/Вукашина Ерић3
(постојећи називи) – реконструкцијом овог пута планира се његово
3.

2

На делу трасе кроз насеље Мрчајевци долази до преклапања државних путева истог реда, а
различитих нумеричких ознака. Реч је о државним путевима IБ реда бр. 22 и 23
3
Део општинског пута 309 северно од постојеће магистрале носи назив Радомира Новаковића, док
њен јужни крак у односу на магистралу носи име Вукашина Ерића.
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проширивање, где би нова ширина попречног профила износила 13м'
(2x3,0+2x1,5+2x2,0).
III–Сабирне улице I реда:
1.

Улица шумадијска долина (радни назив) – ова траса пута је готово
целом својом дужином новопланирана. Планирана је са ширином
попречног профила од 14м' (2x3,0+2x0,5+2x1,5+2x2,0).

2.

Улица Св. Петра и Павла (радни назив) – ова улица је својим
највећим делом новопланирана, али се на појединим сегментима
поклапа са деоницама постојећих путева, па се услед тога планира и
њихово проширење, ради обезбеђивања континуалне ширине
попречног профила који треба да износи 10м' (2x3,0+2x2,0).

3.

Улица Добрице Гајовић (постојећи назив) – ова улица је саставни део
постојеће уличне мреже на територији насеља Мрчајевци. Планирана је
њена реконструкција (у оквирима постојеће трасе), са релативно малим
корекцијама у ширини и прерасподели попречног профила. Ову улицу
карактеришу два попречна профила, један од укрштања са државним
путем IБ 23 до укрштања са улицом радног назива Св. Петра и Павла и
он износи 10м' (2x2,5+2x1,0+2x1,5), и попречни профил од укрштања
са улицом Св. Петра и Павла до њеног завршетка (на северном делу
плана) и његова ширина износи 8м' (2x2,5+2x1,5).

4.

Део Улице славуја (радни назив) – један сегмент ове улице припада
категорији сабирних улица I реда (од укрштања са улицом Буковачком
(радни назив) са јужне стране постојеће магистрале, преко укрштања са
магистралом и даље на север), док њен други део потпада под сабирне
улице II реда. Највећим делом је новопланирана траса са
континуираном ширином попречног профила која износи 8м'
(2x2,5+2x1,5).

5.

Улица Буковачка (радни назив)–траса ове улице се највећим делом
поклапа са трасом општинског пута бр. 312 (Л-312). Планира се
проширење и корекција елемената постојећих кривина, односно њихово
ублажавање, ради удобније и безбедније вожње. Ширина поречног
профила је континуирана и износи 8м' (2x2,5+2x1,5).

СЕКУНДАРНА МРЕЖА
IV–Сабирне улице II реда:
1.

Улица Драган Јовановића – Шмита (радни назив) – планирана као
корекција постојеће улице (непознатог назива) која се од свог почетка
(укрштања са државним путем IБ-23) пружа ка јужној граници плана.
Ширина попречног профила новопланиране саобраћајнице на подручју
плана је континуирана и износи 8м' (2x2,5+2x1,5).
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2.

Део Улице славуја (радни назив) – раније поменут сегмент Улице
славуја који се пружа од укрштања са улицом Драгана Јовановића –
Шмита до укрштања са улицом Буковачком припада секундарној
уличној мрежи (сабирна улица II реда). Као и сегмент улице који
припада примарној мрежи, и овај део карактерише иста ширина
попречног профила која износи 8м' (2x2,5+2x1,5).

3.

Улица Татомира Анђелића (радни назив) – постоје два сегмента које
карактеришу различите ширине профила ове, већим делом
новопланиране саобраћајнице. Део који се налази са јужне стране
државног пута IБ-23 планиран је са ширином попречног профила од 9м'
(2x3,0+2x1,5), док део који се у односу на ДП IБ-23 пружа северном
страном карактерише попречни профил ширине 8м' (2x2,5+2x1,5).

4.

Улица Илијак (радни назив) –формира полупрстен и највећим делом
се пружа у близини северне границе плана. На једном свом крају (на
источном делу плана) се укршта са државним путем IIА-182 (улица
Шумадијска), а на другом (западном) укршта се са постојећим
државним путем IБ-23, новопланираном улицом Моравска долина,
планираном обилазницом, одакле даље према југу напушта територију
обухваћену планом. Ширина попречног профила на делу који се пружа
од укрштања са постојећег ДП IБ-23, ка југу износи 8м' (2x2,5+2x1,5).
Остатак улице, који је знатно дужи карактерише ширина попречног
профила од 10м' (2x3,0+2x2,0).

V – Приступне улице:
За ову групу саобраћајница карактеристичне су следеће ширине
попречних профила:
10м' (2x3,0+2x2,0)
9м' (2x3,0+2x1,5)
8м' (2x2,5+2x1,5) и
6,5м' (2x2,5+1x1,5)
Последњи наведени профил се јавља у само једној улици због
немогућности провлачења ширег, услед затеченог стања. Сви попречни профили
у смислу прерасподеле и ширине приказани су у графичком прилогу на Карти
саобраћајне инфраструктуре, лист број 4.
Генералним регулационим решењем препоручене су регулационе
ширине за:
- тротоаре и пешачке стазе.................................................
мин 1,5м
- бициклистичке стазе једносмерне...................................
1,0-1,5 м
- бициклистичке стазе двосмерне......................................
2,0 -3,0м
- светлипрофил (пут-пут)....................................................
мин 4,5 м'
Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре, на територији
ПГРа најчешће су смештене у регулационим профилима саобраћајница

137

(водоснабдевање, кишна и фекална канализација, кабловски водови ел.енергије,
ТТ инсталација, топловоди, гас).

НИВЕЛАЦИЈА
Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким
прилозима, а које треба третирати као оријентационе приликом
пројектовања. Обзиром да је у питању надоградња и модернизација постојеће
уличне мреже, као и пројектовање нових саобраћајница, потребно је водити
рачуна о постојећим котама, како саобраћајница, тако и о котама улаза у парцеле
и објекте приликом комплетирања мреже.
Нивелацију земљишта, односно парцела на осталом земљишту усагласити
са висинским решењем саобраћајница утврђених као јавне површине.
Нивелационо, новопланиране саобраћајнице су уклопљене на местима
укрштања са већ постојећим саобраћајницама, док су на преосталим деловима
одређене на основу топографије терена и планираних објеката. Ово не важи за
новопланирану обилазницу која је највећим делом планирана у насипу.
У нивелационом смислу, код потврђивања траса постојећих саобраћајница
задржане су углавном постојеће висинске коте.
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:

- насељска магистрала..................................................................... 5% (7%)
- насељске саобраћајнице ............................................................. 6% (9%)
- сабирне улице I ………….......................................................... 7% (10%)
- сабирне II и приступне улице...................................................... 12% (14%)
Настојало се да максимални подужни нагиб саобраћајница примарне
мреже буде до 7%. У случају секундарних саобраћајница-приступних улица,
максимални нагиби иду до 12 % (14%), а изузетно и више у случајевима када су
потврђиване постојеће приступне улице поред којих су већ изграђени објекти са
својим приступима.

УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ

Стационарни саобраћај организовати поштујући следеће принципе:
•

Зоне вишепородичног становања: паркирање организовати ван јавног
пута, у оквиру сопствене парцеле.

•

Зоне породичног становања: паркирање организовати ван јавног пута, у
оквиру сопствене парцеле.

•

Пословне зоне: обезбедити паркирање на грађевинској парцели, ван
површине јавног пута.

•

Зона спортско рекреативних и туристичких садржаја: обезбедити
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паркирање на грађевинској парцели ван површине јавног пута.
•

Зоне основног, образовања: обезбедити паркирање на грађевинској
парцели, ван површине јавног пута.

•

Улично паркирање у профилима проточних саобраћајница омогућити
испред објеката са краткотрајном посетом (пошта, банка, објекти дечје
заштите...), уз обавезну изградњу коловозних проширења-ниша на својим
парцелама за ограничен број возила (4 до 12 - паралелне нише, односно 6
до 20 возила - косе нише α=45º). У случају овакве интервенције, лице које
је иницира, тј. спроводи дужно је да задржи све елементе попречног
профила, са минимум истим димензијама као пре интервенције.

Услови и нормативи за паркирање за јавне површине и објекте
Број места за смештај путничких возила за садржаје јавне намене одредити
према нормативима и планом дефинисаним условима:


основна школа: 1ПМ/по учионици или 1ПМ/на
радника+1ПМ/за свако службено возило



дечија установа: 2ПМ/по групи



здравствена установа: 1ПМ/на сваког лекара или 1ПМ/на 3 запослена,
+1ПМ/ за свако службено возило



управа администрација и култура: 1ПМ/70m2 или 1ПМ/на 5
запослених +1ПМ/за свако службено возило



спортска хала: 1ПМ/за 40 гледалаца.+1ПМ/за свако службено возило

5 запослених

За нове комплексе површина јавне намене паркирање возила решити на
припадајућој парцели према датим нормативима, као и за постојеће комплексе где
то просторне могућности дозвољавају. За постојеће комплексе јавних намена код
којих није могуће задовољити дате нормативе за паркирањем, потребе за
паркирањем остварити делом у склопу комплекса а делом на јавним паркинг
просторима.
Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом
уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања,
димензионисати према важећим нормативима.
Димензије просторног габарита (2,5x5,0 m за управно и 2,3х6,0 m за
подужно паркирање) су полазни геометријски стандард у планирању и
пројектовању паркиралишта за путничке аутомобиле.
Услови и нормативи за паркирање на површинама остале намене
Планирани објекти своје потребе за паркирањем возила не решавати у
оквиру своје грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта, или као
самосталан објекат или на слободном делу парцеле.
Број места за паркирање путничких возила одредити према нормативима:


породични: 1ПМ/стану
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вишепородични објекти: 1ПМ/по стамбеној јединици до 70 m2



пословање, администрација, услуга и сл.: 1ПМ на 70 м2 корисног
простора, односно 1ПМ по пословној јединици уколико је њена
површина мања од 70м2



трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 корисног простора



угоститељство: 1ПМ на два стола са по четири столице, или 1ПМ/на
један сто за угоститељски објекат прве категорије



хотелијерска установа: 1ПМ/2 - 10 кревета у зависности од
категорије



производни, магацински и индустријски објекат: 1ПМ/на 200м2
корисног простора и обавезно обезбедити простор за смештај теретних
возила.



Спорт, рекреација и туризам: 5-10% укупне површине парцеле, при
чему површина за паркирање мора имати правилан – функционалан
облик (квадрат, правоугаоник), који обезбеђује довољно простора за
несметан маневар уласка и изласка са паркинг места.

У оквиру комплекса где се планирају комерцијални садржаји (за чије
потребе се користе и теретна возила) планирати и простор за смештај теретних
возила. Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом
уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања,
димензионисати према важећим нормативима.
Гараже објекта планирају се у или испод објекта у габариту, подземно
изван габарита или надземно на грађевинској парцели.
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Стандардне димензије паркинг места за ПА

За путничке аутомобиле
примењује се меродавно возило
заједно са потребним слободним
профилом. Приказано је усвојено
меродавно возило.
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Приказане димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,3х6,0 за
подужно паркирање) су полазни геометријски стандард у планирању и
пројектовању паркиралишта за путничке аутомобиле.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који
спадају у саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног
превоза, споменици, рекламни панои, жардињере, корпе и сл.) и објеката и мреже
јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Правила за изградњу коловоза
 Изградњу коловоза планирати од савремених материјала и са савременим
коловозним конструкцијама према важећим нормативима и стандардима.

 Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице у
склопу мреже, прогнозираном саобраћајном оптерећењу и потребном
осовинском оптерећењу, а у свему према важећим стандардима и
нормативима.

 Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу,
постојећем терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани
коловоз.

 Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске
саобраћајнице мора бити минимално 4,5м.

 Унутар блоковске приступне улице димензионисати према условима за
кретање противпожарних и комуналних возила.

 Попречни пад планираних коловоза мора бити у сагласности са важећим
стандардима и условима за одводњавање коловоза.
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 На улазима у дворишта парцела и на прелазима оивичења радити од
упуштених (оборених) ивичњака и рампама прописаним за особе са
инвалидитетом.

 Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати преко
сливника у атмосферску канализациону мрежу.

 У регулационим профилима улица предвидети јавну расвету.
 Пре изградње коловоза у улицама препоручује се реконструкција мреже
подземних инсталација да би се избегло непотребно разбијање нових
површина.

 Техничком

документацијом
предвидети
потребну
сигнализацију у складу са усвојеним режимом саобраћаја.

саобраћајну

Правила за изградњу бициклистичких стаза и тротоара
 Изградњу бициклистичких стаза и тротоара планирати од савремених
материјала.

 Нивелета тротоара мора бити прилагођена околним објектима, терену и
прелазима преко коловоза.

 Уколико се бициклистичка стаза налази непосредно поред тротоара
препоручује се да њена нивелација буде нижа од нивелације тротоара и
обавезно визуелно раздвојена од тротоара у складу са адекватним
правилницима и стандардима којима се дефинише начин обележавања и
вођења бициклистичког саобраћаја. Такође потребно је придржавати се
закона и других аката из области којима се регулише безбедност
саобраћаја.

 Пешачки прелази преко коловоза и прилази објектима морају бити
планирани у складу са
приступачности.

Правилником о техничким стандардима

Правила за изградњу вануличних паркиралишта
 Изградњу паркинга планирати и пројектовати од савремених материјала,
односно од асфалта, поплочавањем, … зависно од локације изградње.

 Димензије паркинг места морају бити у складу са важећим нормативима и
стандардима за улично и ванулично паркирање за одређену категорију
возила (СРПС У.С4.234 и СРПС У.А9.204).

 Распоред паркинг места у оквиру паркинга мора бити такав да омогући
озелењавање паркинга са ниским и високим зеленилом, по моделу да се на
три паркинг места планира по једно дрво.
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 Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену
садњом високог зеленила.

 Уређење јавних паркинга планирати тако да распоред паркинг места,
пролази и прилази паркингу омогућавају контролу уласка и изласка са
паркинга.

 У оквиру јавних паркинга као и у њиховој околини морају се изградити
пешачке комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког
саобраћаја између паркинг простора и околних садржаја.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕМ
ТЕЧНИМ ГОРИВОМ
Овим правилима се утврђују услови изградње, доградње, реконструкције и
адаптације станица за снабдевање течним горивом (у даљем тексту: СЗСТГ).
На територији обухваћенoj правилима за изградњу СЗСТГ према
специфичностима и захтевима са аспекта издавања услова за прикључак на
уличну мрежу насеља, оне су категорисане као:
•

Насељске

•

СЗСТГ на планираном обилазном путу

СЗСТГ унутар насеља (граница ПГР), а које се не планирају са прикључком на
обилазни пут (Насељске), могу се директно прикључити на улчну мрежу насеља
у складу са условима управљача пута.
СЗСТГ која се планирају са прикључком на обилазни пут (СЗСТГ на
планираном обилазном путу), могу се прикључити на овај пут, тако да се
прикључак формира као једносмеран, по принципу улив-излив у складу са
условима управљача пута.
СЗСТГ се према врсти опслуживања сврставају у три основне категорије:
1.

СЗСТГ са искључиво дериватима нафте;

2.

СЗСТГ са дериватима нафте и течним гасом (ТГ), и

3.

Комбиноване СЗСТГ са дериватима нафте, ТГ и објектима услужних
делатности (кафана, мотел, сервис за прање возила, сервис за
вулканизирање гума,...)

У улици Милоја Стојановића (ДП IБ-23) на потезу од улице Драгана
Јовановића - Шмита до улице Мрчајевци4 забрањује се изградња СЗСТГ.
Посебни услови уређења комплекса СЗСТГ дати су у зависности од
припадајуће зоне и микролокације према табели:
•
•

20% - 55%
П+0 до П+1 (до 8м')

Индекс заузетости
Спратност објекта (висина)
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•
•
•

Саобраћајне и манипулативне површине
Слободне и зелене површине
Паркинг простор

мин 30%
мин 15%
мин 3 паркинг места*

* На сваких 15м2 пословног простора (не рачунајући надстрешницу) и свако точеће
место обезбедити по једно паркинг место, а мин број паркинг места је 3.

Грађевинска
линија комплекса СЗСТГ утврђује се у односу на
регулациону линију јавне саобраћајнице, односно крајњу ивицу приступне
саобраћајнице у зависности од ранга саобраћајнице, а у складу са Законом о
путевима и/или граничну линију суседних парцела, односно намена суседних
парцела.
Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у оквиру комплекса треба лоцирати
на такво растојање од раскрсница да не ометају нормално одвијање саобраћаја,
односно да не угрожавају прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање мора
бити довољно и да не дође до преплитања саобраћајних струја искључења са
раскрсница и укључења на станицу, односно искључења са станице и укључења
на раскрсницу.
Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут мора бити довољне ширине и радијуса
заобљења, као и обезбеђењем прописане криве трагова за графичку проверу
најмање проходности меродавног теретног возила.
Контакт са уличном мрежом може бити са пуним или непотпуним
програмом веза и са једносмерним или двосмерним режимом саобраћаја унутар
комплекса СЗСТГ, а у зависности од конкретне локације.
Положај резервоара за складиштење течног горива и течног нафтног гаса,
претакалишта, аутомата за истакање горива и објеката (постојећих и планираних),
као и њихово међусобно одстојање, мора бити у складу са Правилницима за ову
врсту инсталација (Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива, Правилник о изградњи
постројења за запаљиве течности и Правилник о изградњи постројења за течни
нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса).
За прикључење комплекса СЗСТГ на државне путеве, неопходно је
прибавити сагласност и услове надлежне институције која управља овим
путевима.
Код пројектовања и изградње СЗСТГ, обавезно је поштовање и примена
свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

2.2.4.2

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за
формирање трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила.
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
•
−
−

Водовод и канализација се морају трасирати тако да:
не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
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−
−

да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...

• Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне
канализације, на одстојању 1,0 m од ивичњака.
Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или изузетно због
постојећих инсталација или попречних нагиба коловоза – једном страном
коловоза на одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је фекална
канализација трасирана осовином).
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда,
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних
каблова при укрштању.
Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само
изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама заштите.
Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или
канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност оба
корисника међних парцела.
Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви буду изнад
корита. У изузетним случајевима (прелаз испод реке, канала, саобраћајница и
сл. ) цеви се морају водити у заштитној челичној цеви.
• Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха
цеви до коте терена, а нагиби према техничким прописима у зависности од
пречника цеви.
• Нове цеви положити на слоју песка, на дубини мин 1,0 m, водећи рачуна о
укрштању са другим инсталацијама.
• Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном
вођењу са другим инсталацијама дато је у табели.
Минимално дозвољено растојање (m)
Паралелно вођење
међусобно водовод и канализација
0.4
до гасовода
0.3
до електричних каблова
0.5
до телефонских каблова
0.5

•

Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује
надлежно јавно комунално предузеће, али треба тежити да у свим улицама
буде min φ100 mm (због противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу
градити у прстенастом систему.

•

За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 mm, обавезни су одвојци
са затварачем.
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•

Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације
није дозвољен.

•

Минимални пречник уличне фекалне канализације је φ200 mm, а кућног
прикључка φ 150 mm. Нагиби цевовода су према важећим прописима из ове
области, у складу са техничким прописима надлежног јавног комуналног
предузећа.

•

За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске
канализације, због сепарационог система канализације. Не дозвољава се
мешање употребљених и атмосферских вода.

•

Минимални пречник атмосферске уличне канализације је φ400 mm, а дубине и
нагиби према прописима из ове области, у складу са техничким условима
надлежног комуналног предузећа. Минимални кућни прикључци су φ 300 mm.

•

На свим променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама на
приближно 50 m, потребно је предвидети ревизионе силазе (шахте).

•

Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме
извршити уз услове и сагласност надлежног јавног комуналног предузећа.

•

За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се
сливници са таложницима. Минимално растојање је 50-100 m (за мале нагибе
саобраћајница), односно око 30 m (за саобраћајнице са великим нагибима).

•

Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица,
индустријских локација и сл.), обавезно је предвидети изградњу сепаратора
уља и масти пре испуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у
атмосферску канализацију. Димензионисање сепаратора је у зависности од
зауљене површине локације, и врши се у складу са прописима из ове области.

• Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно
уградњом уставе (жабљег поклопца) на испусту, да би се спречило плављење
узводних делова насеља.
• На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у
хоризонталном и вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на
правим деоницама на одстојању приближно 50 m, постављају се ревизиони
силази.
• Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) постављају се у
непосредној близини саобраћајница, на грађевинској парцели предвиђеној
само за те сврхе. Габарити објекта се одређују у зависности од протока
садржаја, капацитета, типа и броја пумпи. Минимална површина грађевинске
парцеле за црпне станице се не дефинише, већ се величина грађевинске
парцеле одређује у зависности од зона заштите и обезбеђује се ограђивањем.

147

• Слободан простор око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак
квалитета воде, комора за прекид притиска... обухвата најмање 10,0 m од
објекта.
Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос.
• Појас заштите око водоводних и канализационих цевовода износи најмање по
2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња
објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност
цевовода.
• Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена фекална
канализација, до изградње фекалне канализације - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или
водонепропусног бетона).
• Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална
канализација, а нема нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из
објеката прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних
материјала или водонепропусног бетона), да би се спречило истицање
отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост пражњења јаме од стране
надлежне комуналне организације врши се по потреби, али најмање једном у
месец дана, на основу уговора о одржавању и пражњењу. Димензионисање и
изградња се морају извести у складу са прописима за ту врсту радова.
• У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се
употреба пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају прикључити
на мрежу у складу са техничким условима надлежног јавног комуналног
предузећа.
• Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте
нивелете улица, ради заштите објеката од успора фекалне канализације из
уличне мреже. Одвођење употребљених вода из подрумских етажа (постојећих
и планираних) вршиће се искључиво препумпавањем. Изузетно, може се
одобрити прикључење оваквих објеката на мрежу фекалне канализације уз
услове заштите прописане техничким условима надлежног јавног комуналног
предузећа. Ове уређаје уграђује корисник и саставни су део кућних
инсталација, а евентуалне штете на објекту сноси корисник.
• Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација,
прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене
канале поред саобраћајница (уколико постоје) или у затрављене површине у
оквиру локације.
Забрањена је изградња понирућих бунара.
• Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом
водовода или канализације. Власник непокретности која се налази испод,
изнад или поред комуналних објеката (водовод, канализација...), не може
обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.
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• Сви индустријски објекти морају имати предтретман пречишћавања
технолошке воде пре испуштања у фекалну канализацију, чиме ће се
испоштовати ниво квалитета канализације при упуштању у реципијент.
• Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ
мрежа...) испод зелених површина, вршити на растојању од мин 2,0 m од
постојећег засада, а уз одобрење ЈП „Градац“ - Чачак за раскопавање и
враћање јавних површина у првобитно стање.
• Прикључке из објеката на водоводну мрежу вршити преко водомера. Водомер
мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане
стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, које одређује надлежно
јавно комунално предузеће. Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0
m од регулационе линије.
• Противпожарна заштита у насељу се омогућава изградњом противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100
mm, у прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода
до 180 m. Хидранти пречника 80 mm или 100 mm се постављају на
максималној удаљености од 80 m, тако да се пожар на сваком објекту може
гасити најмање са два хидранта. Удаљеност хидраната од објекта је
минимално 5 m, а највише 80 m.
• Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је
притисак недовољан (min 2,5 bar), предвиђају се уређаји за повишење
притиска. Уређај се поставља у објекат који се штити од пожара или у
посебно изграђен објекат, у складу са прописима из ове области.
• Забрањено је извођење физичке везе водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофорима, бунарима, пумпама...
• Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет воде се мора редовно
контролисати од стране Завода за јавно здравље - Чачак.
• Прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу вршити на основу
техничких услова надлежних комуналних предузећа.
• При пројектовању, осим техничких услова надлежних јавних предузећа, узети
у обзир и "Генерални пројекат водоводног система приградских насеља Чачка"
("Водопројект", Београд, новембар 1999.год.).
• Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.
ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ
• Насеље Мрчајевци ће се штитити од поплава за ранг вода прописан од стране
ЈВП „Србијаводе“.
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• Пројекте регулације река радити у функцији заштите обала.
• Грађевинска линија објеката високоградње од ивице регулисаног корита за
велику воду је на удаљености min 3,0 m. Дозвољава се
изградња
саобраћајница, приступних путева, пешачких и бициклистичких стаза и на
мањој удаљености (у неким случајевима и по круни одбрамбеног насипа), али
уз претходне консултације и сагласности са ЈВП "Србијаводе".
• Обавезна је израда пројектне документације за ревитализацију (поплочавање
стаза, урбани мобилијар, осветљење...) уз хидромелиорациони канал.
• Приликом изградње објеката у непосредној близини хидромелиорационог
канала, поштовати регулационе и грађевинске линије.
• Забрањује се испуштање употребљених и атмосферских
канализационих цевовода у хидромелиорациони канал.

вода

из

• Обавезно је одржавање и чишћење хидромелиорационог канала, као и
отворених канала уз саобраћајнице, да би се обезбедила пропусна моћ.

2.2.4.3

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

•

Електроенергетска мрежа према начину извођења може бити подземна или
надземна, а према напонском нивоу високонапонска, средњенапонска, или
нисконапонска.
• Подземна мрежа се изводи подземним водовима одговарајућег напонског
нивоа, односно кабловима намењеним за полагање у ров, а надземна мрежа
надземним водовима одговарајућег напонског нивоа, у виду "голих"
проводника (Al-Če уже), или средњенапонских самоносивих кабловских
снопова (СНСКС), односно нисконапонских самоносивих кабловских
снопова (ННСКС), коришћењем одговарајућих стубова.
• Високонапонска мрежа је мрежа називног напона преко 45 kV (није
присутна на подручју овог плана). Средњенапонска мрежа је мрежа
називног напона од 1 kV до укључиво 45 kV (10 kV и 35 kV у случају овог
плана). Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV (0,4 kV,
односно 1 kV).
• Код изградње нове електроенергетске мреже, нисконапонску и
средњенапонску електроенергетску мрежу (у овом случају 1 kV, 10 kV и 35
kV) изводити као подземну.
• Подземну електроенергетску мрежу трасирати у тротоарима, или у
зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице, у складу са трасама
приказаним у графичком делу плана.
Полагање каблова у коловозу може се дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите. Уколико није могуће трасирати
каблове у оквиру регулативе саобраћајнице, каблове водити границом
катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.
150

•

Подземна електроенергетска мрежа изводи се кабловима намењеним за
слободно полагање у ров на минималној дубини од 0,8 m у свему према
техничким прописима за полагање каблова у ров, водећи рачуна о
минималним растојањима и другим условима код укрштања,
приближавања и паралелног вођења са осталом инфраструктуром.
Код полагања каблова у ров треба остварити следећи редослед посматран од
грађевинске линије према оси улице:
- кабловски водови 1 kV за општу потрошњу,
- кабловски водови 10 kV (или вишег напонског нивоа),
- кабловски вод за јавно осветљење изведено на стубовима.
• Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном
ставу, каблови се полажу у заједнички ров постављањем каблова виших
напонских нивоа на већу дубину од каблова нижих напонских нивоа, у
односу на површину тла, уз задовољење техничких прописа који се односе
на минимална растојања и друге услове код паралелног вођења
енергетских каблова.
• Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног
пресека, са дном као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм основицом
(ширина дна увећана за 0,2 m), прописних димензија, у зависности од броја
каблова, места и услова полагања.
Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка
минималне дебљине 0,2 m (по 0,1 m испод и изнад кабла), уз постављање
упозоравајућих и заштитних елемената и прописно слојевито набијање материјала
до потребне збијености код затрпавања рова.
Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.
Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну,
механичку), а полагање се врши уз поштовање прописа из ове области
(минимални полупречници савијања, начин развлачења, начин завршетака ...).
У исти ров са каблом, у складу са прописима, у посебном удубљењу у дну рова,
може се положити заштитна Fe/Зn трака одговарајућих димензија.
• Испод асфалтираних површина, путева, пруга, речних корита и на другим
местима где може доћи до механичких оштећења каблова користе се
заштитне ПVC цеви и кабловска канализација.
• Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и
пречнику каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута
већи од спољашњег пречника кабла.
Цеви треба да поседују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1 m са обе
стране коловоза испод кога се постављају, а код дужина цеви већих од 10 m
рачунати са струјним корекционим факторима због отежаних услова одвођења
топлоте.
Размак од горње површине заштитне ПVC цеви до коте коловоза треба да буде
најмање 0,8 m.
• При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална
растојања са другим објектима:
- кабл 10 kV - кабл 10 kV, 0,1 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
- кабл 10 kV - кабл 1 kV, 0,07 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања
за каблове напона 250 V према земљи, односно 0,5 m за каблове напона
према земљи већег од 250 V; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла;
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- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев, 0,5 m код паралелног
вођења, 0,4 m код укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за каблове
1 kV;
- ел.ен. кабл – топловод, 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код
укрштања;
- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
• Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са
осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из
претходног члана потребно је применити следећу заштиту:
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са ТТ каблом потребно
је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба
остварити минимално растојање од 0,3 m;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или
канализационом цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз
заштитну цев;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са топловодом потребно
је учинити да топлотни утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се
чини уградњом металних екрана између енергетског кабла и топловода,
или појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске
кошуљице за затрпавање кабла и топловода (нпр. мешавина шљунка
следећих гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 4 mm –
70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);
•

Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.
а) Дуж трасе кабла на регулисаном терену поставити ознаке у нивоу
терена које обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе,
кабловску спојницу, кабловску канализацију, укрштање каблова са
водоводним и канализационим цевима, ТТ кабловима, топловодом, гасоводом
и сл. Ознаке радити од металних плочица са подацима о типу, пресеку и
напонском нивоу кабла, постављеним на прописаним растојањима.
б) Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену трасу кабла обележити
бетонским стубићима са утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на
растојањима од 25 до 30 m.
Кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице,
изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од
24 h по завршеном полагању кабла.
• Надземна електроенергетска мрежа изводи се у виду:
1. нисконапонских (до 1 kV) и средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV,
у овом случају то су 10 kV и 35 kV) самоносивих кабловских снопова ННСКС и СНСКС), код реконструкције постојеће мреже, који
представљају скуп елемената за надземни развод, који се састоји од
упоришта и једног или више система проводника у виду поуженог снопа
изолованих ужади око носећег ужета.
3. нисконапонских (до 1 kV) и средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV)
надземних водова у виду Al-Če ужади, код реконструкције постојеће
мреже, који представљају скуп елемената за надземни развод, који се
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састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду
појединачних Al-Če проводника.
У оба случаја, описана претходним ставовима, потребно је реализовати
прописима захтеване услове који се односе на сигурносну висину и
сигурносну удаљеност.
Упориште је стуб, зидни носач, кровни носач и конзола са опремом, који
као елементи вода служе за прихватање вода, а према намени могу бити
носећи, угаони, крајњи и за растерећење и гранање, а састоје се од главе,
трупа и темељног дела.
Сигурносна висина је најмања дозвољена вертикална удаљеност
проводника, односно делова под напоном од земље или неког објекта при
температури +400 C односно при температури -50 C са нормалним додатним
оптерећењем без ветра.
Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност проводника,
односно делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу
при температури +400 C и при оптерећењу ветром од нуле до пуног износа.
• Реконструкцију постојеће надземне електроенергетске мреже могуће је
реализовати заменом старе надземне мреже, само уколико се ради о замени
дотрајалих постојећих елемената мреже (замена старих надземних водова
новим истог напонског нивоа, нпр. замена дотрајалих надземних водова новим
истог напона, замена дотрајалих ННСКС или СНСКС новим ННСКС, односно
СНСКС истог напона, замена дотрајалих надземних водова у виду Al-Če
ужади новим СКС истог напонског нивоа, све истом постојећом трасом,
замена старих водова новим већег пресека ради повећања капацитета, ради
смањења губитака, додавање нових проводника на постојећим стубовима ради
обезбеђења резервног напајања у случајевима испада, замена старих стубова
новим бетонским, у истој траси и сл.), који могу угрозити стабилност,
сигурност и поузданост преноса електричне енергије, или представљати
опасност по грађане и објекте, или у случајевима кварова на мрежи, новом
надземном мрежом, истом постојећом трасом, без додавања нових траса
надземне мреже.
• При приближавању надземних високонапонских водова (код изградње или
реконструкције) и нисконапонских и средњенапонских самоносивих снопова
(код реконструкције) разним објектима, односно преласку водова преко
објеката потребно је обезбедити да сигурносна висина и сигурносна удаљеност
имају вредности према одговарајућим техничким правилницима.
• Заштитни коридор средњенапонског надземног вода, изведеног у виду Al-Če
проводника је простор испод далековода ширине 15 m (по 7,5 m лево и десно
од осе пројекције далековода на тло), а минимално у складу са Чланом 103. (уз
поштовање и осталих Чланова са аспекта сигурносне висине и сигурносне
удаљености: од Члана 96. до Члана 224.) Правилника о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона од 1 kV до 400 kV, а у случају вода изведеног у виду СНСКС и ННСКС
тај простор је ширине 2 m.
У зони заштитног коридора далековода није препоручљива изградња објеката.
Препорука је да се објекти граде изван ове зоне. Унутар заштитног коридора
далековода могуће је градити објекте, али под посебним условима, који су
прописани условима испоручиоца електричне енергије и Правилником о
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техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV.
• Код реконструкције постојеће средњенапонске и нисконапонске надземне
мреже која се односи на замену постојећих надземних водова самоносивим
кабловским сноповима истом постојећом трасом, стубови СНСКС и ННСКС
могу се постављати уз саму ивицу путног појаса код укрштања, односно на
растојању од 2 m код паралелног вођења са општинским и некатегорисаним
путевима.
У случају државног пута II А реда ово растојање и код укрштања и код
паралелног вођења мора бити једнако или веће од висине стуба, а не мање од 5 m.
У случају државног пута I Б реда ово растојање код паралелног вођења мора бити
једнако или веће од 20 m, док укрштање није дозвољено (изводи се подземним
водом), а последњи стуб на коме се завршава надземни вод треба да буде удаљен
од државног пута I Б реда најмање висину стуба.
• Објекти трансформаторских станица 10/0,4 kV, у оквиру постојећег габарита,
могу претрпети замену постојеће опреме и каблова новом опремом и
кабловима већег капацитета.
• Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама становања средњих и малих
густина могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на
јавној површини.
У оквиру блока ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може бити монтажни или зидани.
• Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама комуналних делатности,
индустрије и пословања могу се градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може бити монтажни или зидани.
• Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV је површине до 25 m2, зависно од
типа и капацитета. ТС 10/0,4 kV се не ограђују и немају заштитну зону.
• Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV остварити минимално растојање било
ког дела трафо-станице од границе парцеле у складу са правилима грађења
објеката која важе за предметну зону.
• Монтажне бетонске ТС 10/0,4 kV радити са одговарајућим темељима,
носачима трансформатора, кровном конструкцијом, вратима са отварањем
изнутра без кључа, жалузинама и другом опремом за ефикасно хлађење,
тротоаром, поклопцима отвора у поду и осталом сигурносном и заштитном
опремом која обезбеђује високу безбедност и сигурност у раду, као и заштиту
од свих могућих опасности и елементарних непогода.
• За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db ноћу.
Зидови ТС 10/0,4 kV треба да буду са уграђеним звучно-изолационим
материјалом који ће ограничити ниво буке. Због спречавања негативног
утицаја на животну средину у случају хаварија због изливања трафо-уља,
потребно је испод трансформатора изградити јаме за скупљање истог.
• До ТС 10/0,4 kV (подземне, приземне или стубне) потребно је обезбедити
приступни пут минималне ширине 2,5 m од најближе јавне саобраћајнице за
приступ теренског возила.
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• До ТС 10/0,4 kV прикључне 10 kV-не и 1 kV-не електроенергетске водове
изводити само у виду подземних електроенергетских водова.
• Објекат ТС 35/10 kV може претрпети замену трансформатора, друге опреме и
каблова другим трансформаторима, одговарајућом опремом и кабловима већег
капацитета са или без промене габарита објекта.
Објекти трафостаница ТС 35/10 kV налазе се на грађевинској парцели која се
ограђује. Ограда је метална, минималне висине 1,8 m и обавезно се уземљује.
Минимално растојање од објекта трафостанице до ограде износи 2 m, а растојање
објекта трафостанице од суседних објеката који не припадају трафостаници је
најмање 10 m уз међусобно одвајање противпожарним зидом.
До ТС обезбедити пут ширине најмање 5 m.
Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се
налази трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање.
• Изградња електрана које користе обновљиве изворе енергије (соларна, хидрогео-термална и енергија на био масу) за производњу електричне енергије за
сопствене потребе дозвољена је у свим зонама, а за пласман електричне
енергије на тржиште у зонама комуналних делатности, индустрије и
пословања.
• Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије могу се градити на грађевинској парцели у оквиру објекта
основне намене, партерно или као самосталан објекат, уз обавезу прибављања
услова и сагласности од надлежног предузећа за производњу и дистрибуцију
електричне енергије.
• Прикључак електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије, на електричну мрежу врши се уз претходно задовољење
следећих критеријума:
- критеријум дозвољене снаге,
- критеријум фликера,
- критеријум дозвољених струја виших хармоника,
- критеријум снаге кратког споја,
као и осталих захтева према Техничкој препоруци "ТП-16" ЈП
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, обавезно кабловским водом, прописно
положеним у ров у оквиру грађевинске парцеле, а ван ње подземно у складу са
трасама дефинисаним урбанистичким планом.
• Површина на којој се налазе објекти електрана које користе обновљиве изворе
енергије за производњу електричне енергије, у виду партерних објеката
(објекти на тлу), мора бити ограђена металном оградом висине минимално 1,8
m. Ограда мора бити уземљена. Минимално растојање од било ког дела
објекта електране до ограде износи 2,5 m.
• До објекта електране која користи обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије потребно је обезбедити приступни пут минималне
ширине 3,5 m, а улазна капија мора имати посебан део за пролаз пешака.
ИСКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
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Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона
вршити у складу са одговарајућим условима испоручиоца електричне енергије,
обавезно подземним водовима са неког од прикључних места, или директно са
извода надлежне ТС 10/0,4 kV. Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на
фасади објекта или на неки други прописани начин, дат условима испоручиоца ел.
енергије. Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у складу са трасама
предвиђеним овим планом.
Електричне инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са
прописима и стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних
мера.
Код реконструкције НН мреже, односно "превођења" надземне у подземну
мрежу, најчешће је потребно извршити и реконструкцију кућних прикључака,
коришћењем подземних водова и КПК ормана. Као уличне разводне ормане са
изводима за напајање више објеката, користити одговарајуће атестиране
слободностојеће ормане, постављене на бетонске темеље. Ове ормане постављати
по тротоарима, зеленим површинама, другим јавним површинама, или
грађевинским парцелама уз решавање одговарајућих имовинско-правних односа,
тако да буду уклопљени у амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом, тако
и димензијама, као и да не угрожавају безбедност пешака и других учесника у
саобраћају и општу безбедност грађана.

2.2.4.4

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће
телекомуникационе
опреме
и
каблова
новом
телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета и уградњу
КДС опреме.
• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама становања могу се
градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној
површини.
У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.
• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама комуналне
делатности, индустрије и пословања могу се градити у објекту у оквиру
комплекса појединачних корисника, на слободном простору у оквиру
комплекса појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат или објекат на
стубу.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.
•

• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама зелених јавних
површина граде се као подземни или изузетно као приземни објекти.
• Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је површине до 50
m2. Објекат мора бити ограђен ако је монтажни, а зидани објекти не морају
бити ограђени. Око објекта нема заштитне зоне.
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• До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити
приступну пешачку стазу минималне ширине 1,5 m од најближе јавне
саобраћајнице.
• Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има положај такав да
не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у
саобраћају.
• На подручју дефинисаном границама овог ПГР-а нова телекомуникациона
мрежа (транспортна, приступна и КДС мрежа) изводи се обавезно као
подземна.
• На местима где је већа концентрација телекомуникационих водова обавезно се
гради телекомуникациона канализација.
Телекомуникациони водови који припадају мрежама једног телекомуникационог
система могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију других
телекомуникационих инфраструктурних система, уз сагласност надлежног
предузећа.
• Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, КДС мреже и
телекомуникационе канализације постављају се на јавној површини
(тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе,
паркинг простор и изузетно саобраћајнице) и на грађевинским парцелама уз
сагласност власника-корисника.
• Подземни телекомуникациони водови (каблови) полажу се у ров ширине
минимално 0,4 m, на дубини од минимално 0,8 m, према важећим техничким
прописима за полагање ТТ водова у ров.
• Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним
објектима потребно је остварити следеће минималне размаке:
- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m;
- са електроенергетским каблом до 10 kV код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 1,0 m;
- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0,8 m;
- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не мање од 0,3 m ако је
телекомуникациони вод механички заштићен;
- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
• Реконструкцију постојеће надземне телекомуникационе мреже могуће је
реализовати заменом старе надземне мреже новом надземном мрежом, само
уколико се ради о замени постојећих елемената мреже (замена старих
надземних водова новим, нпр. замена дотрајалих водова новим истог
капацитета, замена постојећих водова
слабог капацитета новим већег
капацитета, замена водова који припадају старим технологијама новим
водовима представницима нових технологија, замена старих стубова новим
бетонским стубовима, у истој траси и сл.) истом постојећом трасом, без
додавања нових траса надземне мреже.
157

Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена постојећег вода
мора бити у виду самоносивог вода.
• Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове. Стубови се
постављају на јавним површинама, или на грађевинским парцелама уз
сагласност власника-корисника парцеле.
Надземни телекомуникациони водови могу се постављати и на стубове
нисконапонске електроенергетске мреже, уз сагласност надлежног предузећа, на
начин на који то прописи дозвољавају за конкретне случајеве, тако што се
телекомуникациони вод поставља испод електроенергетског вода.
• Вертикални размак између тих водова у глави стуба не сме бити мањи од 1 m
за случај неизолованих проводника електроенергетског вода, односно 0,6 m за
случај електроенергетског вода са изолованим проводницима. Вертикални
размак у средини распона мора бити на сигурносној удаљености, али не мање
од 0,6 m.
• Телекомуникациони вод може се поставити у истој хоризонталној равни са НН
електроенергетским водом, али размак између њих мора бити најмање једнак
сигурносној удаљености, а најмање 0,4 m.
При приближавању и укрштању надземног ТТ вода и НН електроенергетског вода
са изолованим проводницима, размак између њих мора бити најмање 0,2 m.
• У оквиру постојећег габарита објекти мобилних централа, контролора базних
радио-станица, базних радио-станица, радио-релејних станица, антена,
антенских стубова и антенских носача могу претрпети замену постојеће
телекомуникационе опреме и каблова новом телекомуникационом опремом и
кабловима већег капацитета.
• Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица,
базних радио-станица, радио-релејних станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама становања могу се градити у оквиру објеката, на
грађевинској парцели или на јавној површини.
У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти или објекти на
стубу.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.
• Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица,
базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена,
антенских стубова и антенских носача у зонама комуналне делатности,
индустрије и пословања могу се градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат или објекат на стубу
(само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.
• Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских
стубова са антенама поставља се на комплекс максималне површине од 100 m2.
Комплекс мора бити ограђен и око њега нема заштитне зоне.
У комплекс се постављају антенски стубови са антенама и контејнери базних
станица. Контејнери базних станица не могу да заузму више од 50% површине
комплекса.
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Удаљење антенског стуба од суседних објеката и парцела мора бити веће или
једнако висини стуба са антеном. Предметно удаљење може бити и мање од
наведеног, али не мање од половине висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника угроженог суседног објекта или
парцеле, за постављање предметног антенског стуба.
Напајање објекта за смештај телекомуникационе опреме електричном
енергијом вршиће се подземно из постојеће НН мреже 1 kV.
• До објекта за смештај телекомуникационе опреме мобилне телефоније
потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3 m од најближе
јавне саобраћајнице.
Слободне површине комплекса морају се озеленити.
• Објекат за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица,
базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена,
антенских стубова и антенских носача треба да има положај такав да не
угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у
саобраћају.
Боје антенских стубова и друга обелажавања треба да буду у складу са прописима
који се односе на боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у складу са
прописима који се односе на ваздушни саобраћај. Због дневне видљивости стуб
треба да буде обојен тако да постоје поља од по 3 m, црвене и беле, или беле и
наранџасте боје наизменично (последње поље на врху стуба треба да буде црвено,
односно наранџасто).
Ноћна видљивост антенског стуба остварује се прописним постављањем
одговарајуће светиљке на врху стуба.
• Приступни телекомуникациони водови за повезивање мобилних централа и
базних радио-станица граде се подземно на подручју овог плана.
• На местима где је већа концентрација телекомуникационих водова мобилне
телефоније подземни приступни водови обавезно се граде у виду
телекомуникационе канализације.
Телекомуникациони водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и
кроз заштитне цеви и канализацију других телекомуникационих система, уз
сагласност власника.
• Подземни ТТ водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров димензија
као и ров за полагање ТТ каблова фиксне телефоније у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и укрштања ТТ каблова мреже мобилне
телефоније са осталим инфраструктурним и другим објектима потребно је
остварити минималне размаке и друге услове у складу са техничким прописима
који важе за ТТ каблове фиксне телефоније.
• Максимални ниво буке у случају објеката за смештај телекомуникационе
опреме (фиксне телефоније, мобилне телефоније, радија, телевизије,
информатичких система,...) је 40 db дању, односно 35 db ноћу.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
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Прикључке
новопланираних
објеката
на
телекомуникациону
инфраструктуру вршити у складу са одговарајућим условима надлежних
оператера, обавезно подземним водовима са неког од прикључних места, или
директно са извода надлежне централе. Прикључни кабл завршити у тзв.
концентрационом орману на фасади или унутар објекта на погодном месту, или
на неки други прописани начин, дат условима вршиоца телекомуникационе
услуге. Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у складу са трасама
предвиђеним овим планом.
Телекомуникационе инсталације унутар објекта пројектовати и извести у
складу са прописима и стандардима из ове области, уз примену свих потребних
заштитних мера, тако да се ни у ком случају не ометају остали корисници.
Код реконструкције Телекомуникационе мреже, односно "превођења"
надземне у подземну мрежу, најчешће је потребно извршити и реконструкцију
кућних прикључака, коришћењем подземних водова и концентрационих ормана.
Као уличне разводне ормане са изводима за прикључење више објеката,
користити одговарајуће атестиране слободностојеће ормане, постављене на
бетонске темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим површинама,
другим јавним површинама, или грађевинским парцелама уз решавање
одговарајућих имовинско-правних односа, тако да буду уклопљени у амбијент,
односно да буду неупадљиви како бојом, тако и димензијама, као и да не
угрожавају безбедност пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.

2.2.4.5

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Правила грађења гасоводне инфраструктуре
Oва правила односе се на:
• изградњу гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара,
• изградњу гасовода од челичних цеви за радни притисак до 13 бара.
Саставни делови гасовода су: мерно регулационе станице, арматире,
уређаји катодне заштите, цевоводи, телекомуникациона мрежа која служи за
потребе гасовода, остала пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода.
Гасовод се мора трасирати тако да:
• не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
• да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
• да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.
Гасовод трасирати у колико је то могуће у зеленом појасу у оквиру
регулативе саобраћајнице, или у тротоарима.
Полагање гасовода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним мерама заштите.
У колико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод
водити границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.
Правила грађења за градски гасовод
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Полагање гасовода
Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и
притисак гаса. На територији индустријских предузећа гасоводи се по правилу
воде надземно.
Код гасовода укопаних, минимална дубина укопавања мора бити 0.8 м. На
краћим деоницама може се дозволити дубина укопавања мања од 0.8 м али не
испод 0.6 м.
Под дубином укопавања подразумева се минимално растојање између
спољне површине цеви и нивоа терена.
У посебним случајевима гасоводи се могу укопавати и на мањим
дубинама, а могу бити постављени и надземно.
На неравним теренима (ван саобраћајница), на којима постоје канали за
отицање, јаркови и слично, потребано је одржати константан нагиб гасовода.
Када се гасовод поставља на каменитим теренима може се дозволити мања
дубина укопавања од предвиђене али не плиће од 0.5 м.
Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово
одстојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити
минимално 1.0 м.
У изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина
укопавања не сме бити мања од 0.8 м. У таквим случајевима мора бити
предвиђено повећање дебљине зида гасовода за 25 % од прорачунске дебљине,
или уместо тога, постављање гасовода у заштитну цев.
У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на
дубину прописану у предходном ставу, дубина укопавања од 0.6 м може се
дозволити само ако се предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано
бетонске плоче или на неки други одговарајући начин.
Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до
ближе ивице темеља) у зависности од притиска дата су у табели бр 1.
Табела бр. 1
Притисак гаса у гасоводу (бар)
до 1.05
1.05 - 7
7 - 13

Минимално дозвољено растојање (м)
1.0
2.0
3.0

Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних
мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода
у заштитну цев, итд.)
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу
гасовода са другим гасоводом, техничким инфраструктурама и др. дато је у
табели 2.
Табел бр 2:Минимално дозвољено растојање (м)
Укрштање
Гасоводи међусобно
0.2
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Паралелно вођење
0.6

Од гасовода до даљинских
топлодалековода, водовода
и канализације
Од гасовода до проходних канала
топлодалековода
Од гасовода до нисконапонских
и високонапонских електричних
каблова
Од гасовода до телефонских
каблова
Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до бензинских
пумпи
Од гасовода и шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила

0.2

0.3

0.5

1.0

0.3

0.6

0.3

0.5

2.0

0.6

0.2
-

5.0
0.3
1.5

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода
са високонапонским водовима дата су у табели 3.
Табела бр.3: Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (м)
Називни
Од осе стуба
До темеља стуба
напон (кВ)
Паралелно
Укрштање
вођење
до 1
1.0
1.0
1 - 10
5.0
5.0
10 - 35
8.0
10.0
> 35
10.0
10.0
Хоризонтална минимална дозвољена растојања уграђене арматуре у
гасоводу до високонапонских електричних водова дата су у табели 4.
Називни напон (кВ)

Минимална дозвољена раздаљина
уградње арматуре (м)
25
100
10

1 - 35
35
Телефонски водови

Надземно полагање гасовода дозвољено је само у кругу индустријских
предузећа као потрошача.
Изузетно вођење гасовода може се дозволити и ван круга индустријских
предузећа, по одобрењу надлежних органа.
Надземно полагање гасовода пре улаза у мерно регулациону станицу
потрошача, дозвољено је само у изузетним случајевима, и то на кратким
деоницама, при чему ти делови гасовода морају бити заштићени од оштећења
услед аутомобилског и колског саобраћаја или од сличних узрока. Обезбеђење се
изводи израдом погодне ограде или постављањем гасовода на сигурносну
раздаљину од могућег узрока оштећења.
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Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрека могу бити
подводни и надводни.
Минимална растојања по хоризонтали између прелаза гасовода преко
водених препрека и мостова дата су у табели 5.
Табела бр. 5
Карактеристика
прелаза
и
мостова
Преко непловних река и канала.
Све врсте мостова

Растојање од гасовода до моста
Узводно од моста
Низводно од моста
20

20

Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано бетонске, металне и
камене конструкције. Гасоводи се могу полагати и на бранама и другим
хидротехничким објектима, уколико се добије сагласност од организације у чијој
се надлежности објекат налази.
Гасоводи који се полажу на мостовима морају бити изведени од челичних
бешавних цеви за пречнике мање од НВ 300, а од шавних цеви за пречнике веће
од НВ 300, с тим да се обезбеди одговарајућа компезација.
Гасоводи који се вешају за конструкцију моста, морају бити постављени
тако, да искључи могућност нагомилавања гаса у конструкцији моста (у случају
испуштања гаса).
Гасоводи постављени преко металних и армирано бетонских мостова,
брана и других хидротехничких објеката, морају бити елактрично изоловани од
металних делова тих објеката.
Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално
омета већ постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у
њиховој непосредној близини.
За укрштање гасовода са железничком пругом или јавним путем потребна
је сагласност одговарајуће организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним
путевима и железничким пругама, исти мора бити заштићен (заштитна цев,
бетонски канал, бетонска плоча или друга одговарајућа заштита).
При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу
води под углом од 90 о у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може
смањити до угла од 75 о, уз документовано образложење.
При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води
под углом од 90 о у односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести,
дозвољена су одступања до угла од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под
углом мањим од 60о може се дозволити само изузетно уз документовано
образложење.
Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком
пругом износи 1.5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице
прага.
Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод
скретнице и раскрснице.
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Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10 м.
Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима
или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према
дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура
″ заштитни слој″ између коловозне конструкције и заштитне цеви или горње
површине бетонске плоче канала дебљине 0.3-0.5 м (у складу са прописима и
условима јавних предузећа).
Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне
цеви, плоче и др., не сме бити мања од 1.0 м.
Правила грађења за мерно регулационе станице
Регулација и снижење притиска гаса са вредности притиска који влада у
гасоводу на жељену вредност која омогућава његово коришћење код појединих
потрошача, обавља се у мерно-регулационим станицама (у даљем тексту МРС).
У зависности од висине притиска гаса на улазу у МРС, ове се деле на две групе:
•
•

МРС са улазним притиском до 7 бара
МРС са улазним притиском од 7 до 13 бара.

МРС се по правилу смештају у посебно грађеним зградама или металним
орманима на посебним темељима, на растојањима од различитих објеката и
других структура, наведеним у табели 6
Табела бр. 6
Најмање хоризонтално растојање у (м)
Улазни притисак у До зграда и До железничких пруга До
надземних
МРС
других објеката
(ближа шина)
електроводова
(бар)
до 7
10
10
1.5 пута висина
7 - 13
15
15
стуба
Објекат МРС сместити у посебно грађеној згради или металном орману на
посебним темељима. Лоцирати је тако да удаљење од зграда и других објеката,
као и од железничке пруге буде минимално 15 м, а од надземних електичних
водова минимално 1.5 пута висине стуба.
МРС са улазним притиском до 7 бара могу се инсталисати у кругу
индустријског потрошача у дозиданим просторијама до зграде у којима се налазе
незапаљиви материјали.
МРС са улазним притиском од 7 – 13 бара могу се поставити и у
дозиданим просторијама зграда, у којима се због технологије производње захтева
коришћење гаса са притиском изнад 7 бара.
У кругу индустријског предузећа МРС се могу поставити и на отвореном
простору, у ком случају се мора поставити ограда висине минимлно 2.5 м, а на
удаљењу мин 2 м од спољних зидова МРС.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
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Прикључке објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу вршити преко
кућних мернорегулационих сетова (КМРС), а на основу техничких услова
надлежног комуналног предузећа (ЈП „Србијагас“).
Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за
израду главних пројеката гасних инсталација.

2.2.5

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ И
ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ

2.2.5.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не
може се користити у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним
Законом о пољопривредном земљишту, Просторним планом града и Основама
заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта.
Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног
земљишта на пољопривредном земљишту се могу градити:
• Објекти у функцији пољопривреде:
1. Објекти у функцији пољопривредне производње - економски, помоћни,
пословни, мини фарме.
2. Пољопривредна домаћинства.
• Објекти инфраструктуре (за њих важе иста правила као и за ове објекте у зонама
грађевинског подручја)
• Комунални објекти (за њих важе иста правила као и за ове објекте у зонама
грађевинског подручја)
Објекти у функцији пољопривредне производње - економски, помоћни,
пословни, мини фарме.
Општа правила
Пољопривредним објектима сматрају се објекти намењени ратарској, сточарској,
повртарској, воћарско-виноградарској, рибњачкој и осталим видовима
пољопривредне производње.
Они обухватају објекте за смештај пољопривредне механизације, објекте за
складиштење, сушење и чување пољопривредних производа, ђубрива и др,
репроматеријала, као и други слични објекти у функцију пољопривредне
производње (пољопривредне економије, машински парк и сл.).
Објекти за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају
се све врсте складишта било отворених или затворених – надстрешнице, силоси,
трапови, подна складишта, хладњаче и др.
Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско техничких,
еколошких, противпожарних и других услова и уз потребну инфраструктурну
опремљеност:
пожарни
пут,
електроинсталације,
санитарна
вода,
водонепропустиве септичке јаме и др.
Минимална парцела на којој се могу организовати објекти је 50ари, осим за
пољопривредно земљиште уређено комасацијом које се може уситњавати на
парцеле површине минимум 1,0ха.
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Максимална спратност објеката је П+Пк.
Дозвољава се изградња и подрумске етаже, при чему је кота приземља максимум
1,20м од коте терена.
Дозвољени степен заузетости је максимум 30%, а највећи степен изграђености је
0,40.
Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0м.
Правила изградње објеката –мини фарме
Термин мини фарме односи се на објекте који су мањи од минималног капацитета
објеката наведених у тачкама 6-10 у листи два Уредбе о утврђивању пројеката за
које је обавезна израда процене утицаја и Листа пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 84/2005).
За формирање нових комплекса и изградњу објеката неопходно је урадити
ситуационо решење локације као и идејна решења објекта, и приложити их уз
захтев за добијање Информације о локацији.
За фарме већег капацитета обавезна је израда Студије о процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/2004).
Дозвољене врсте објеката у оквиру мини фарми су: основни објекат за одређену
производњу сточарских производа, објекти за смештај, чување и дораду сточне
хране, објекти за прикупљање и ускладиштење отпадних материја, објекти или
уређаји за утовар и истовар живе стоке.
У случају када се не предвиђа стални боравак власника и породице на фарми,
стамбени објекат се може заменити одговарајућом просторијом за привремени
боравак.
Објекте изводити у свему према прописима за ту врсту и технологију објекта.
Правила грађења за стамбене објекте у оквиру мини фарми иста су са правилима
датим за стамбене објекте у оквиру сеоских домаћинстава.
Удаљеност од грађевинског рејона, спортско-рекреативних терена и других
јавних комлекса фарме је 1км.
Фарма мора бити снабдевена довољном количином воде за пиће из јавног
водовода или
сопственог бунара, која мора бити контролисана и мора да испуњава стандардне
прописе за пијаћу воду.
За прање објекта и путева може се користити и вода која не испуњава прописане
стандарде за пијаћу воду.
Одвођење отпадних вода вршиће се тако што ће се атмосферске воде уливати у
канализацију или природни реципијент без пречишћавања; отпадне воде које
настају током производног процеса или прања објеката и опреме, обавезно
сакупљати у водонепропусне испусте и пречишћавати их пре испуштања у
реципијент.
Одвод отпадне воде на обрадиве површине мора бити у складу са прописима
којима се уређује заштита животне средине.
Фекалне воде скупљати у одвојене септичке јаме или испуштати у канализацију.
Простор за одлагање и збрињавање стајског ђ|убрива из објеката мора бити
смештен, односно изграђен тако да се спречи загађење околине и ширење
узрочника заразних болести животиња и људи, насупрот правцу главних ветрова
и мора да буде удаљен најмање 50м од објекта за узгој животиња.
Рибњаци
Рибњаци треба да буду ограђени и видно обележени.
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Мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за
регулисање нивоа воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибне млађи
и икре у или из рибњака. Он мора бити заштићен од поплава.
За отклањање смећа и штетних отпадака из рибњака мора постојати уређено
место или изграђен технички уређај, који онемогућава загађење рибњака и његове
околине.
Објекти за гајење печурака, пужева, аутотхоних сорти биљних култура и
раса домаћих животиња
Минимална парцела на којој се могу организовати објекти је 50ари, осим за
пољопривредно земљиште уређено комасацијом које се може уситњавати на
парцеле површине минимум 1,0ха.
Максимална спратност објеката је П+Пк.
Дозвољава се изградња и подрумске етаже, при чему је кота приземља максимум
1,20м од коте терена.
Дозвољени степен заузетости је максимум 30%, а највећи степен изграђености је
0,40.
Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0м.
Стакленици и пластеници
Објекте постављати на 5м од суседа, максимална спратност П.
ПОЉОПРИВРЕДНА ДОМАЋИНСТВА
Претежна намена:

породични стамбени објекти и економски објекти

производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
објекти спорта и рекреација, зеленило, као и објекти
пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене
Број стамбених јединица:
породични стамбени објекти са максимално 2
стамбене јединице
породични стамбени објекти
производни објекти мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
Врста и намена објеката
средину
који се могу градити:
помоћни објекти у функцији објеката основне
намене
инфраструктурни објекти
Економски објекти су:
- објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти
за гајење живине, коза, оваца и свиња, објекти за гајење голубова, кунића, украсне
живине и птица и сл.)
- пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске
платформе за одлагање чврстог стајнака, објекти за складиштење осоке и сл.)
- објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење сточне
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хране, силоси и сл.)
- објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви)
- и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и
возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.).
Забрањена је изградња свих објеката у којима се
обављају делатности које могу да угрозе околне
Врста и намена објеката
објекте и животну средину буком, вибрацијама,
чија је изградња забрањена:
мирисима, гасовима, отпадним водама и другим
штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.
Тип изградње:
слободностојећи
(објекти на парцели могу бити)

Услови
за
парцелацију,
препарцелациј
у и формирање
грађевинске
парцеле:

Минимална
површина
парцеле :
Минимална
ширина
фронта
парцеле :

Максимални индекс
заузетости:

- за слободностојећи објекат
економски део) 12.0ара

(стамбени

и

- за слободностојећи
економски део) 20.0м
-

(стамбени

и

објекат

30%

На постојећим изграђеним грађевинским парцелама
чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа
је реконструкција и пренамене постојећих објеката.
Растојање грађевинске линије од регулационе линије
Положај објекта на парцели је минимално 6.0м.
у односу на регулациону Растојање грађевинске линије од регулационе линије
линију :
је минимално 6.0м.
Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:
Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

Спратност:

Уређење зелене површине :
Услови за постојеће објекте:

минимално 5.0м (осим у случају помоћног објекта
који се може поставити на мин. 1.5м од задње
границе парцеле)
минимално 4.0м (у случају отварања стамбених
отвора минимално1/2 висине вишег објекта)
максимално По+Пр+1
висина
надзитка
поткровне
етаже
износи
максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода
поткровне етаже до висине кровног венца.
дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе
минимално 30% површине грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
- Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.
- Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
- Постојеће објекте
који се налазе у појасу
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регулације планираних саобраћајница уклонити
приликом привођења земљишта планираној
намени
- Постојећи објекти који делом задиру у планирану
грађевинску линију, задржавају се уз услов да се
доградња врши у складу са планираном
грађевинском линијом.
- Уколико је постојећи објекат на мањој
удаљености од границе суседне парцеле, од
планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади
изузев на помоћним
просторијама са парапетом минималне висине од
1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене
призме) за нужно осветљење просторија.
- обезбеђен излаз на јавни пут
Минимални
степен
- прикључење на електроенергетску
комуналне опремљености:
нисконапонску мрежу
- прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка.
- сакупљање и евакуација комуналног отпада
- Приликом пројектовања придржавати се важећих
Остала правила:
прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање
од прописаних
дозвољена је реконструкција,
доградња или замене објеката до највећег
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена
намене из стамбене у пословну.
Парцела се може преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски
део), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње,
стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове
изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти.
Економско двориште може бити уз јавни пут, с тим да се економски објекти
додатно удаљују у односу на дефинисану грађевинску линију за 3.0м зеленог
простора.

Правила за изградњу економских објеката





Дозвољена спратност економских објеката је приземна.
Минимално међусобно растојање стамбеног објекта и објеката за гајење
животиња је 15м.
Минимална удаљеност ђубришта од стамбеног објекта, бунара, односно
извора воде је 20м, уз услов да буде постављено на нижој коти.
Положај, локацију и габарит економског објекта прилагодити просторним
могућностима економског дворишта, али при томе обезбедити приступ и
добру организацију економског простора и везу са другим објектима.
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Прљаве садржаје (стаје, фарме, ђубришта, водонепропусне септичке јаме и
сл.) поставити на најудаљенијим деловима економског дворишта и низ
ветар у односу на тзв. „чисте“ објекте.

2.2.5.2

ПРАВИЛА ЗА
ЗЕМЉИШТУ

ИЗГРАДЊУ

ОБЈЕКАТА

НА

ШУМСКОМ

Ова правила се примењују за градњу на шумском земљишту.
Објекти који се могу градити:
о објекти у функцији шумске привреде и ловства и објекти за одржавање и
експлоатацију шума
о објекти за туристичко-рекреативне сврхе до 0.5 ха површине комплекса
о пратећи објекти (шанк-барови, надстрешнице, одморишта, просторије за опрему
и сл.)
о партерно уређење (спртски терени, мобилијар, одморишта, стазе и сл.)
о објекти у функцији ловства и узгоја ловне дивљачи
о рибњаци
о услужни инфраструктурни објекти (базне станице мобилне телефоније,
предајници радио и ТВ сигнала и сл.)
Објекти који се могу градити уз одобрење урбанистичког пројекта:
о туристички комплекс на више од 0.5 ха
о системи за наводњавање и одводњавање
о објекти који служе за одбрану од поплава
о објекти за експлоатацију подземних вода и извора
о мини акумулације и електране.
Грађевинска линија за локалне и некатегорисане путеве је 5 м од спољне ивице
путног појаса.
Минимално одстојање објеката од међе износи 5 м. Ово одстојање може бити
мање уз писмену сагласност власника суседних парцела, али се дворишном делу
плаца мора обезбедити колски пролаз ширине од 2.5 м.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити
површине до 40м2, спратности од П до П+Пк.
Највеће дозвољене висине надстрешница су 5.0 м. Објекти за туристичкорекреативне сврхе могу бити површине до 100 м2, спратности до П+Пк.
Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује употреба природних
материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми.
Највећи дозвољени индекс заузетости је 30%.
Највећа спратност је П+Пк.
Објекти чија је градња забрањена:
о депоније одпада
о економски објекти за смештај стоке, готових пољопривредних производа,
пољопривредне механизације и репроматеријала
о пословни објекти
о индустријски и занатски објекти
о стамбени објекти.

2.2.6

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА СА
ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ
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2.2.6.1 Посебна правила грађења у зони заштите челичног гасовода

За челични гасовод дефинисане су ужа и непосредна зона
заштите за које важи следеће:
•

Ужа зона заштите магистралног гасовода је зона ширине 12 м (по једна
половина вредности простире се са обе стране осе гасовода)
У појасу ове зоне могу се градити само објекти који су у функцији гасовода.
У ужем појасу заштите гасовода не смеју се изводити радови и друге активности
(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и
надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера,
складишта силарне хране и тешко транспортујућих материјала као и постављање
ограда са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0.5 метара без
писменог одобрења оператора транспортног система. Такође забрањено је садити
дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 м, односно, за које
је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0.5 м.
• Непосредна зона заштите обухвата простор од 30 м са обе стране осе
гасовода. У тој зони забрањена је градња објеката намењених за становање
и боравак људи.
2.2.6.2

Посебна правила грађења у зони заштите посебне намене

У јужном делу планског подручја, уз локални пут за Катргу задржава се
војни комплекс „Мрчајевци“ као перспективан комплекс за потребе
функционисања Војске Србије. За комплекс је прописана зона ограничене градње
у радијусу од 200м у којој је забрањено постављање антена и других извора радио
таласа 30-300 MHz.
Зона ограничене градње приказана је на графичким прилозима „Карта
планиране намене површина“ (графички прилог бр.2) и „Карта спровођења плана
са зонама и целинама за даљу разраду“ (графички прилог бр.10).
2.2.6.1 Посебна правила грађења у зони заштите око аеродрома „Морава“ у
Лађевцима
На територији суседне локалне самоуправе Града Краљево, а непосредно уз
границу територије Града Чачка налази се аеродром «Морава» у Лађевцима. Зоне
заштите око аеродрома имају утицаја на подручје Мрчајеваца које је предмет
разраде планским документом.
У зони плана генералне регулације налазе се:
 зона ограничене градње
 зона контролисане градње.
Зоне ограничене и контролисане градње приказане су на графичком прилогу
„Карта планиране намене површина“ (графички прилог бр.2).
На простору испод површи за ограничење препрека није дозвољена градња
објеката чија висина продире кроз наведене површи.
На основу прорачуна површи за ограничење препрека, које се одређују у
складу са одредбама Правилника о аеродромима, а на основу достављених
података од стране Министарства одбране РС и Директората за цивилно
ваздухопловство РС дефинисано је подручје за које је неопходно прибављање
услова од Министарства одбране РС и Директората за цивилно ваздухопловство
РС у поступку издавања Локацијске дозволе. Ово подручје је приказано на
171

графичком прилогу „Карта спровођења плана са зонама и целинама за даљу
разраду“ (графички прилог бр.10)
У складу са члановима 113. и 115. Закона о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12), објекти, инсталације и уређаји
који се налазе или намеравају да се граде на подручју или изван подручја
аеродрома, а који као препрека или услед емисије или рефлексије радио-зрачења
могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (антенски стубови, димњаци,
торњеви, далеководи, и сл.) могу да се поставе тек кад се прибави потврда
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије да се њима не утиче на
одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.

2.3

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се :
1.

•

2.

Директно из плана
Овај план представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске
дозволе и израду Пројекта препарцелације и парцелације и Пројекта исправке
граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11,
121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 - УС), осим за подручја
која су предвиђена за обавезну даљу разраду Планом детаљне регулације
односно Урбанистичким пројектом.
Израдом Планова детаљне регулације:

Планом је прописна обавезна израда следећих Планова детаљне
регулације:
•
ПДР „Комунална зона“ – подручје које се налази у зони денивелисане
раскрснице планиране обилазнице и општинског пута Слатина-Мрчајевци.
Будућим планом детаљно би биле разрађене површине за планирани
сточни и кванташки пијац, терминал теретних возила и површину
намењену комуналним делатностима са пратећим садржајима. Све ово
захтева детаљнији ниво планирања, па је зато ова целина предложена за
даљу урбанистичку разраду, површине око П = 8.50 ха
•
ПДР за планирано измештање трасе државног пута IB реда бр.23
(планирана обилазница око насеља), површине око П = 45.00 ха
•
ПДР за природне водотокове (поток Буковац и Требеж), површине око П
= 10.50 ха
Укупна површина Плана обухваћена обавезом израде Планова детаљне
регулације износи око 64.00 ха.
Подручја планирана за обавезну разраду ПДР-ом приказана су на графичком
прилогу бр.10 „Карта спровођења ПГР-а са зонама и целинама за даљу
разраду“.
•
Правила уређења прописана овим Планом су основ и смерница за израду
наведених планова
•
До усвајања плана детаљне регулације прописана је забрана изградње
објеката или извођење радова којима се мења стање у простору.
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•

Осим планом прописаних могућа је и израда планова детаљне регулације
за потребе дефинисања нових, односно евентуалну промену постојећих и
планираних јавних површина и објеката.
Израдом Урбанистичких пројеката

3.

За разраду Урбанистичким пројектом предвиђене су јавне намене и делови
који су од значаја за насеље које су регулисане овим Планом. На графичком
прилогу бр.10
- „Карта спровођења ПГР-а са зонама и целинама за даљу
разраду“ дат је приказ подручја одређених за обавезну разраду Урбанистичким
пројектом. Урбанистички пројекти се израђују у складу са обавезама датим кроз
правила уређења и грађења за одређене зоне и намене.
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и
поставки ПГР-е је предвиђена за следеће просторе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

урбанистичку целину 1.2 – комплекс јавних функција
урбанистичку целину 1.3 – пешачка зона
урбанистичку целину 1.10 – јавна паркинг гаража
урбанистичку целину 1.11 – комплекс ватрогасног дома
урбанистичку целину 1.12 – локални спортски центар
урбанистичку целину 1.13 – комплекс зелене пијаце
урбанистичку целину 3.2 – комплекс гробља.

Границе урбанистичких пројеката дефинисане су на графичким прилозима
„Карта спровођења ПГР-а са зонама и целинама за даљу разраду“ и „Карта
планиране намене површина“).
3. Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-218/14-I
29. и 30. октобар 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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