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С А Д Р Ж А Ј    Е Л А Б О Р А Т А 

AA..      ТТ  ЕЕ  КК  СС  ТТ  УУ  АА  ЛЛ  НН  ИИ            ДД  ЕЕ  ОО  ::  

       

1. УВОД 
  1.1   ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
1.2   ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
1.3   ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
 
1.4   ПОДЛОГЕ 
 

2. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  
2.1   КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
2.2   ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА СА ОПШТИМ ПРАВИЛИМА УРЕЂЕЊА И БИЛАНСОМ  
        НУМЕРИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА 
 
2.3   ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 
        И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА  
 
2.4   ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 2.4.1  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 2.4.2  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 2.4.3  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.5   ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
2.6   ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ – ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
2.7  УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНИКЕПИРАНИХ И  
       ИНВАЛИДНИХ ОСОБА 
 
2.8   ЕВИДЕНТИРАНИ ИЛИ ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ, СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ И  
       АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
2.9   УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
2.10. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ И ЗАШТИТУ  

 ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

2.11  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРЕМА ЛИТОЛОШКОМ САСТАВУ И СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА 
 
2.12  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
2.13  ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ  
 
2.14  ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ 
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3. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
3.1   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПЛАНИРАНУ НАМЕНУ У ОКВИРУ ДЕФИНИСАНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
        ЗОНА И ЦЕЛИНА 
 

4. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

ББ..    ГГ  РР  АА  ФФ  ИИ  ЧЧ  КК  ИИ        ДД  ЕЕ  ОО  ::  

 

1.1.1.1.  ИЗВОД ИЗ  ГУП-а КРАЉЕВА 2020 

(претежне,допунске и пратеће намене површина) 
 

 

 1:10000 
 

2.2.2.2.  ПОСТОЈЕЋА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛАЦИЈА 1:5000 
 

3. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА  ПРЕТЕЖНОМ  
НАМЕНОМ  ПРОСТОРА 
 

 
1:5000 

 
4. НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

 
1:5000 

 

5. ПОДЕЛА НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 
 

 
1:5000 

 
6. ПЛАН САОБРАЋАЈА 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И НИВЕЛАЦИЈА 
 

 
1:5000 

 
7. ПЛАН ОСОВИНСКЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1:5000 

 
8. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1:5000 

 

9. ПЛАН ОБЈЕКАТА МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
(водовод, атмосферска и фекална канализација, ТТ инсталације) 
 

 
1:5000 

 

10. ПЛАН ОБЈЕКАТА МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
(електроенергетска мрежа, гасовод и топловод) 
 

 
1:5000 

 
11. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА СА УСЛОВИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И  

ГРАЂЕЊА 
 

1:5000 
 

12. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КОМПИЛАЦИЈСКА КАРТА 1:5000 
 

13. КАРТА ЗОНА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ 
И ЗАШТИТУ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

 
1:5000 

 
* КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА  

ЦЦ..      ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА      ППЛЛААННАА      ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  

 
1. Одлука о изради Плана генералне регулације ''Сијаће поље'', бр. 011-86/09-II од 10. децембра 

2009. године; 
 

2. Записник са 20. седнице Комисије за планове Града Краљева, одржане дана 30.04.2010. године  
(разматрање Концепта ПГР ''Сијаће поље'') 
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3. Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насеља 
Сијаће поље на животну средину, бр.350-62/07-6 од 18. децембра 2007. године; 
 

4. Технички услови за потребе израде ПГР-а ''Сијаће поље'', достављени од стране ЕПС- 
Електродистрибуција Краљево, бр.03-4451/1, од 04.08.2011. године (наш број 01-2921/1 од 
08.08.2011. године). 
 

5. ЈП ''ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'', СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ И РАЗВОЈ, Услови за израду ПГР-а ''Сијаће 
поље'', бр. 13/11-11294 од 01.08.2011. године (наш број 01-2959/1 од 10.08.2011. године); 
 

6. ЈП ''ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'', СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ И РАЗВОЈ, Услови за израду Програма за план 
генералне регулације насеља ''Сијаће поље'' КО Краљево, бр. 102/06-840 од 05.06.2006. године 
(наш број 01-2512/1 од 13.06.2006. године); 
 

7. Технички услови за ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН КРАЉЕВА, достављени од стране ЈКП ''Топлане''-  Краљево, 
бр.849/1, од 15.06.2007. године; 
 

8. Технички услови за израду Плана детаљне регулације , достављени од стране ЈКП ''Топлане''-  
Краљево, бр.735/1 од 2006. године, од 02.08.2007. године; 
 

9. Технички услови инфраструктуре за потребе израде Плана детаљне регулације урбанистичке зоне 
Сијаће поље, бр.846 од 14.03.2007. године (наш број 01-1161/1 од 23.03. 2008. године); 
 

10. Услови Завода за заштуту природе Србије, бр. 03-843/2 од 08.06.2006.године (наш број 01-2697/1 
од 26.06.2006. године); 
 

11. Мишљење и услови за потребе израде Плана детаљне регулације зоне Центар и Чибуковац III 
фаза, насеља Сијаће поље, ''Воћареве ливаде'' и Црквине, бр. 01-121 од 25. маја 2006. године; 
 

12. Телеком Србија, Дирекција за технику, Извршна јединица Краљево, Телекомуникациони услови за 
телекомуникациону инфраструктуру на подручју израде ПГР-а ''Сијаће поље'', август 2011. 
године);  
 

14. Услови за израду Програма Плана генералне регулације насеља ''Сијаће поље'' од стране Јавног 
предузећа ''Путеви Србије'', бр.953-00-4393 од 22.05.2006. године (наш број 01-2217/1 од 31.05. 
2006. године);  
 

15. Услови за израду Програма Плана генералне регулације насеља ''Сијаће поље'' од стране Јавног 
предузећа ''Путеви Србије'', бр.953-03-9480 од 17.12.2007. године (наш број 01-5782/1 од 18.12. 
2007. године);  
 

16. Мишљење Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар 
''Морава'' Ниш, РЈ ''Западна Морава'' Чачак, бр. 2182/3 од 21.09.2006. године (наш број  01-4243/1 
од 25.09.2006. године); 
 

17. Услови за потребе израде Плана детаљне регулације зоне Центар и Чибуковац III фаза, насеља 
Сијаће поље, ''Воћареве ливаде'' и Црквине од стране Републике Србије, МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Ресор јавне безбедности, Секретаријат унутрашњих послова Краљево, 
Одсек за заштиту од пожара и спашавања, бр. 217-192/06 од 5.06.2006. године (наш број 01-
2435/1 од 9.06.2006. године); 
 

18. ЈП ''ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'', СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ И РАЗВОЈ, Услови за израду Плана генералне 
регулације насеља ''Сијаће поље'' у Краљеву , бр. 13/11-1294 од 01.08.2011. године (наш број 01-
2559/1 од 10.08.2011. године); 
 

19. Телеком Србија, Дирекција за технику, Извршна јединица Краљево, Телекомуникациони услови на 
подручју ПГР-а ''Шеовац-Адрани'', бр. 242331/2 од 12.08.2011. године (наш број 01-3009/1 од 
12.08.2011. године);  
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20. ЈКП ''Водовод'', Технички услови за водоводну мрежу, фекалну и атмосферску канализацију за 
потребе изрде Плана генералне регулације ''Сијаће поље'', бр. 1436/1 од 22.02.2012.године (наш 
број 01-775 од 9.03.2012. године); 
 

21. Записник са 34. (тридесетчетврте) седнице Комисије за планове Града Краљева одржане дана 
8.09.2011. године на којој је разматран Нацрт ПГР-а ''Сијаће поље''; 
 

22. Оглас о оглашавању ПГР-а ''Сијаће поље'' на јавни увид у ''Краљевачким новостима'' и ''Политици''; 
 

23. Записник са 39. (тридесетдевете) седнице Комисије за планове Града Краљева одржане дана 
23.02.2012. године и у наставку 1.03.2012. године на којој је разматране примедбе на Нацрт ПГР-а 
''Сијаће поље''; 
 

23. Извештај о извршеном јавном увиду  Нацрта ПГР-а ''Сијаће поље'', бр. 06-20/2012 од 7.03.2012. 
године. 
 

24. Записник са 44. (четрдесетчетврте) седнице Комисије за планове Града Краљева одржане дана 
16.08.2012. године на којој је разматран Нацрт ПГР-а ''Сијаће поље''; 
 

25. Записник са 55. (педесетпете) седнице Комисије за планове Града Краљева одржане дана 
28,02,2012 године на којој је разматран Нацрт ПГР-а ''Сијаће поље''; 

26. * Статус земљишта и власништво 
* Анализа и оцена постојећег стања 
* Процена развојних могућности 
* Услови заштите и очувања средине 
* Подела на урбанистичке зоне, целине и подцелине (додатак текстуалном делу у делу  
2.2 ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА) 
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АА..  ТТЕЕККССТТУУААЛЛННИИ  ДДЕЕОО  
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1. УВОД 
 

11..11      ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА  ООДД  ЗЗННААЧЧААЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ППЛЛААННАА  
 
 По објављивању Одлуке о изради Плана генералне регулације ''СИЈАЋЕ ПОЉЕ'' под бр. 011-

86/09-II од 10. децембра 2009. године ("Службени лист Града Краљева" бр. 23.) приступило се 
изради Плана генерaлне регулације ''СИЈАЋЕ ПОЉЕ'' у утврђеним границама Плана, у површини од 
око 474ha, а његова израда поверена је Дирекцији за планирање и изградњу «Краљево» из 
Краљева – Сектору за урбанизам и геодезију. 

 У Програму уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину («Службени лист Града 

Краљева», бр. 24/09 од 29. децембра 2009. године), на позицији В.1. - трошкови потребни за 
израду урбанистичких планова и припрема неопходних геодетских подлога, предвиђена је израда 
Плана генералне регулације''СИЈАЋЕ ПОЉЕ''. 

 У складу са чл. 48. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/2009 , 81/2009, 
64/10 и 24/11), прописано је да се по објављивању Одлуке о изради планског документа приступа 
изради Концепта Плана. За потребе израде  Плана прикупљени се подаци нарочито о: постојећој 
планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и 
капацитетима инфраструктуре као и другим подацима неопходним за израду Плана.  

  За потребе израде Плана прикупљени су подаци нарочито о: постојећој планској 

документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и 
капацитетима инфраструктуре као и другим подацима неопходним за израду Плана. 

       Концепт ПГР «Сијаће поље» разматран је на седници Комисије за планове града Краљева,  

када је на основу чл.48 Закона о планирању и изградњи дато позитивно мишљење о извршеној 
стручној контроли, уз отклањање  недостатака по примедбама и сугестијама наведеним у 
записнику. 

 Концептом Плана Генералне регулације «Сијаће поље» је утврђена граница просторне, 
односно урбанистичке целине Сијаће поље. Простор се уређује као грађевинско земљиште, 
планирне површине  за јавне и остале намене, утврђују се правила грађења за постојеће објекте и 
планирану изградњу и правила за  уређење простора. 

 
Плански основ за израду и доношење Плана Генералне регулације насеља „Сијаће поље“ 

је: 
- Генерални урбанистички План  2020 Краљево.  

На нацрт Генералног урбанистичког плана Краљево 2020 (на 36. седници од 24.11. 2011. са 
наставком 1.12.2011.године Комисија је дала позитивно мишљење на Нацрт ГУП-а). 

 
               У току израде кориштени су : 

- Генерални урбанистички плана Краљево 2020 , 
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- Генерални план Краљево 2010, 
- План генералне регулације насеља „Сијаће Поље“ из 2009 год., 

  
Урбанистичку зону 5 – „Сијаће поље“ према ГП Краљево 2010 територијално се дефинише на 

простору ниске долине Ибра, испод терасе на којој лежи град. 

Анализом планске документације ове зоне, постојећег и планираног стања, дошло се до 
закључка да део ове зоне (урбанистички блок 5.2 и већи део 5.3) треба ускладити са реалним 
могућностима града. Тако је претежна намена овог блока становање средњих и малих густина са 

делатностима. Уз саобраћајнице су планиране централне и друге делатности. 
Треба напоменути да овој зони припада и појас земљишта на вишој тераси између пруге и 

Сијаћег поља. Већи део простора намењен је заштитном зеленилу. Део урбанистичког блока 5.4 
изграђен је стамбеним објектима, док је други део овог блока намењен комуналним површинама. 

По Генералном плану Краљево 2010 зона „Сијаће поље“ је укупне површине 264,66ha, 
односно то је укупна површина грађевинског земљишта не рачунајући заштитно зеленило, 
пољопривредно земљиште, заштитно зеленило уз водотокове и друго изван границе грађевинског 
реона. 

Генералним планом је предвиђено да у овој зони буде 5 200 становника, од тога број 

запослених око 1 900. 
У ГП Краљево 2010 одређени су урбанистички показатељи, услови и стандарди по којима су 

издавани услови за изградњу. 
 

- Одлука о одређивању делова Генералног плана Краљева који се могу примењивати у 
складу са Законом о планирању и изградњи до доношења новог плана, бр. 350-51/2003-6 од 
13.новембра 2003. године (Службени лист општине Краљево бр.22/2003); 

 
- Одлука о изменама Одлуке о привременим правилима грађења бр. 011-20/2004-I од 5.јула 

2004. године (Службени лист општине Краљево бр. 14/2004); 

 
За потребе израде Плана генералне регулације„Сијаће поље“  у складу са чл. 48. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/09 и 24/2011), упућени су дописи следећим 

министарствима и јавним предузећима: 
 

- Електропривреди Србије, Електродистрибуција Краљево, 
- ЈКП ''Водовод-у'', 
- Телеком-у Србија, АД Филијала Краљево, 
- ''Србија гасу-Београд'', 

- Одељењу за ванредне ситуације Рашког округа, 
- ЈП Железнице Србије, Сектор за стратегију и развој, 
- Заводу за заштиту споменика културе, 
- Министарству унутрашњих послова,  Противпожарна инспекција, 
- Институту ИМС АД, Центар за путеве и геотехнику. 

 
- Генерални урбанистички плана Краљево 2020  који третира простор ПГР-а на следећи 

начин: „Сијаће поље“ обухвата простор између реке Ибар на јужној страни и железничке пруге 
Краљево – Лапово на северној страни, а на источној страни до границе Генералног урбанистичког 
плана обухватајући део тока Западне Мораве и будући ауто – пут.   

На североисточној страни граница је улица 27. марта. У погледу конфигурације овај простор 
се може окарактерисати као ниска тераса изнад реке Ибар која је у ранијем периоду била углавном 
пољопривредно земљиште, неповољно за изградњу са присутном непланском изградњом.  

Мањи део простора обухвата више горње терасе и то у делу Доситејеве улице насеља 
„Сењак“ и средњошколског центра. За овај простор који је подељен на три целине постојали су у 
ранијем периоду као и релативно у скорије време урађени одговарајући Планови, које је потребно 
прилагодити Генералном урбанистичком плану. 
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Овај простор карактеристичан је са два аспекта и то:  

- неповољни терени за изградњу у погледу геофизичких карактеристика тла; 

- изузетно велики број далековода различитог називног напона који представљају 
ограничавајући фактор у изградњи, пречистач отпадних вода и будући ауто – пут Појате – Прељина. 

Циљ Генералног урбанистичког плана Краљева је да се остваре две основне компоненте 

плана:  
а) дугорочна одређеност опште намене земљишта и  
б) довољна флексибилност утврђених појединачних намена простора. 
 
Генерални урбанистички план Краљева 2020 даје претежне намене површина унутар 

граница, односно грађевинског подручја. Као што је и раније наведено читаво ово подручје је 

подељено у 15 планова генералне регулације које представљају основне планерске јединице. 
Нормативи, као и намене које се као претежне, допунске или пратеће овде предлажу, омогућавају 
урбанистима да приликом решавања сваке конкретне зоне која представља основну поделу у оквиру 

плана генералне регулације прецизно ураде урбанистички програм према условима, анализама, 
захтевима и могућностима времена у коме се реализује план. 

 
Препоручена намена 

 
 
Урбанистичка 
зона 

 
Урбанистичка 
целина Претежна 

 
Допунска Пратећа 

 
6.1.1 

 
Породично 
становање 
са пословањем 
 

 
Пословање, 
вишепородично  
становање са  
пословањем 
 

Инфраструктура, 
отворени спортски  
терени, 
Ј1-основно и средње 
образовање, 
Ј3-дечија заштита 
 

 

6.1 

6.1.2 Заштитно зеленило Пословање 
 

 

 
 
6.2.1 

 
Заштитно зеленило

Отворени спортски  
терени, 
породично становање  
са пословањем 
 

  

 

6.2 

6.2.2 Зона заштите  
уз водотокове 
 

  

6.3.1 Пословање 
 

Инфраструктура Заштитно зеленило 6.3 

6.3.2 Зона заштите  
уз водотокове 
 

  

6.4.1 Пословање 
 

  6.4 

6.4.2 Заштитно  
Зеленило 
 

 
 

 

 
Према својим карактеристикама развоја, густини насељености, стратегији развоја саме 

територије Генералног урбанистичког плана Краљева 2020  урбанистички показатељи  су 

дефинисани кроз 4 (четири) групе Планова генералне регулације: 
 План генералне регулације СИЈАЋЕ ПОЉЕ припада првој групи планова. 

   

11..22..  ППРРААВВННИИ  ООССННООВВ  
  

Правни основ  за израду Плана генералне регулације „Сијаће Поље“, је Одлука о 
приступању изради Плана Генералне регулације насеља „Сијаће Поље“, бр.011-86/09-II  од  10. 
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децембра 2009. године и то у складу са прелазним и завршним одредбама Закона о планирању и 
изградњи. 

 

11..33      ГГРРААННИИЦЦЕЕ  ППЛЛААННАА  ИИ  ООББУУХХВВААТТ  ГГРРААЂЂЕЕВВИИННССККООГГ  ППООДДРРУУЧЧЈЈАА    
 

Подручје плана које захвата План генералне регулације Насеља „Сијаће Поље“ припада 
територији катастарских општина Краљево,Витановац,Сирча и Ратина. 

Планом Генералне регулације обухваћена је целокупна Урбанистичка зона 5- Сијаће поље по 
важећем ГП Краљево 2010 и усклађена са Генералним урбанистичким планом Краљева 2020. 

Површина обухвата Плана износи око 474ha. 
Граница плана генералне регулације „Сијаће Поље“ почиње од тромеђе кп. бр.  3355/1; 3356 

и 4200 КО Краљево, одакле наставља на запад јужном страном кп бр. 4200 КО Краљево, затим 
међом између  кп бр. 3351 и кп бр. 3352/1 КО Краљево, обухватајући комплекс средњих школа, 
долази до ивице терасе изнад „Сијаћег поља“, до међе кп бр. 3352/2 и 5483 КО Краљево, затим 
ивицом ове терасе граница, тачније северном страном кп бр. 5483; 5477; 5474/2; 5474/1; 5474/4; 
5472; 5471 и 3391/2 КО Краљево иде до пресека са улицом Проте Ненадовића. Мало се спушта ка 
југоистоку где улази у улицу 27. март, обухватајући комплекс централне градске топлане ''Нова 

колонија'' и ул. 27. марта иде ка југозападу до пресека са улицом Београдском. Пресеца кп бр. 
4231/1 КО Краљево,  одакле граница прати североисточну страну кп бр. 3506 и 3502 КО Краљево и 
наставља јужно до пресека са кп бр. 3501 КО Краљево, прати југозападну страну те парцеле, 

прелази реку Ибар на месту к.п. 3520/1 КО Рибница.  
Граница даље скреће ка истоку где регулисаним десним коритом реке Ибар кат.парцела бр. 

4300/1 КО Рибница долази до новог моста на Ибру, где граница прелази на леву обалу Ибра 

обухватајући кат.парцеле бр. 5696/1, 5697/2 и 5764/1 све КО Краљево, враћа се на десну обалу 
регулисаног корита реке Ибар и иде до Ушћа са реком Рибницом. 

Даље се она својом јужном страном пружа ка истоку средином природног тока реке Ибар све 
до ушћа реке Ибар у реку Западну Мораву што је уједно и тромеђа катстарских општина Краљево, 
Ратина, Витановац и Сирча. На овом месту прелази реку Западну Мораву и иде њеном левом обалом 
у смеру северо – запада до границе К.О. Сирча и Витановац. Овде граница генералног плана скреће 
границом ових катастарских општина у смеру северо - истока све до пруге Краљево – Крагујевац.  
 

Пругом даље наставља ка Краљеву до места наспрам тромеђе к.п. 1841/1, 1842/1 К.О. Сирча 
и пружне парцеле. Даље наставља границом пружне парцеле у смеру северо – запада до пута к.п. 
2704 К.О. Сирча где скреће у смеру југо – истока до средине пруге Краљево – Крагујевац. 

Средином овог пружног колосека даље наставља ка Краљеву до западне границе катастарске 
парцеле машинског факултета у Краљеву к.п. 5297/51 КО Краљево. Овде скреће на средину 
најјужнијег колосека и наставља даље ка западу све док не стигне наспрам тромеђе кп бр.  3355/1, 
3356 и 4200 КО Краљево. 

 
1.4  ПОДЛОГЕ 

 
 Приликом израде Плана генералне регулације   „„Сијаће Поље“  коришћене су  подлоге у 

дигиталном облику којима располаже Сектор за геодезију Дирекције за планирање и изградњу 
''Краљево'', допуњене дигиталном ортофото подлогом додијене од Републичког геодетског завода. 
          У складу са чл. 40. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 и 
24/2011) поднет је захтев надлежном Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
делатности Градске управе града Краљева за прибављање катастарских подлога од стране Службе 
за катастар непокретности града Краљева. 
 Подлоге су усклађене са подацима достављеним за потребе израде ГУП-а Краљева до 2020. 

године  (допис бр. 350-2-26/2010-6 од 30.06.2010.године) да би се добила што потпунија слика о 
покривености простора изграђеним објектима и расположивом слободном простору, коришћене су 
фотографије терена, Google earth, као и расположиви аерофото снимци. 
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

22..11      ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЈЈАА  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА  
 

Просторна целина Сијаће поље представља урбанизован и изграђен простор на основу 

Претходних Урбанистичких планова (ПГР Насеља Сијаће Поље из 2009 год.,ДУП источног дела зоне 
за становање ниских густина у Сијаћем пољу и ДУП западног дела зоне за становање ниских густина 
у Сијаћем пољу), као и ГУП-а Краљева. Бројни недостаци настали су у току реализације наведених 
планова, изражени су кроз недовољно изграђену саобраћајну и енергетску инфраструктуру, као и 
непланску изградњу објеката супраструктуре, а највише индивидуалних стамбених објеката. 

Просторна целина „Сијаће поље“ представља урбанизован и изграђен простор на основу 

Претходних Детаљних урбанистичких планова (ДУП источног дела зоне за становање ниских густина 
у Сијаћем пољу и ДУП западног дела зоне за становање ниских густина у Сијаћем пољу), као и ГУП-а 
Краљева. Бројни недостаци настали су у току реализације наведених планова, изражени су кроз 

недовољно изграђену саобраћајну и енергетску инфраструктуру, као и непланску изградњу објеката 
супраструктуре, а највише породичних стамбених објеката. 

У току израде Плана постављена су два основна циља и то: 

 
*Основни циљеви плана  

 

- Уређење грађевинског земљишта кроз мере и инструменте Плана према Закону о 
планирању и изградњи; 

- издвајање земљишта за површина јавне намене и остало грађевинско земљиште; 
- утврђивање правила уређења и грађења, за простор за који није предвиђена израда друге 

врсте плана. 
 

* Посебни циљеви плана  

 

- Планирање и изградња саобраћајне инфраструктуре, са јасном функционалном 
дефиницијом саобраћајне мреже; 

- планирање и изградња комуналне инфраструктуре, бензинских пумпи и других путних 
објеката; 

- планирање и изградња јавних, комуналних, културних, здравствених, рекреативних и 

спортских садржаја; 
- утврђивање стандарда за заштиту животне средине и то у области аутомобилског 

саобраћаја, области топлификације, комуналне хигијене и заштите од буке кроз мере за сваку 

појединачну област; 
- утврђивање планских мера и правила изградње и стандарда, за санацију бесправно и 

неплански подигнутих објеката, нарочито индивидуалних стамбених објеката који су изграђени у 
заштитном зеленом појасу и на пољопривредном земљишту. 

 

2.2 ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА СА ОПШТИМ ПРАВИЛИМА УРЕЂЕЊА 
И БИЛАНСОМ НУМЕРИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА 
 
Претежне намене на подручју Плана проистекле су из основних циљева за израду плана. 

Дефинисањем саобраћајне мреже, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, планираних јавних и 

осталих садржаја, грађевинског земљишта, утврђених планских мера, правила изградње и стандарда 
за санацију бесправно и неплански изграђених објеката који су изграђени у заштитном зеленилу и 
на пољопривредном земљишту, утврђена су правила за: 

- поделу земљишта обухваћеног планом на јавно и остале намене; 
- поделу на целине и блокове; 
- урбанистичке услове за површине и објекте јавне намене;  
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- ближе одредбе о објектима и мрежама саобраћајне, енергетске, комуналне и друге 
инфраструктуре, као и услове за прикључење нових објеката; 

- локације планиране за даљу планску разраду, за израду урбанистичког пројекта или 

архитектонског конкурса;  
- опште и посебне услове о заштити животне средине од различитих видова загађења и 

заштите живота и здравља људи; 

- посебне захтеве, услове и прописе које је потребно испунити за издавање одобрења за 
изградњу, према месту и врсти објекта, као и ограничења за извођење одређених радова, 
односно грађење по целинама и блоковима; 

 
Максимално поштујући постојећу намену простора у складу са планираним начином 

коришћења, који је условљен потребама за рационалним коришћењем простора, Планом су 

предвиђене следеће преовлађујуће намене: 
 

СТАНОВАЊЕ:  Вишепородично становање са пословањем. 

 
ПОСЛОВАЊЕ: Пословање са становањем малих густина; Пословање са становањем средњих густина; 
само Пословање; Магацини, складишта, производња; Трговачко пословни центар са становањем; 

Пословање, трговина, сервиси и магацини; складиште нафтних деривата са бензинском пумпом; 
бензинска пумпа и плинска станица. 
 
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ: Градски пречистач (ГП); Електродистрибутивни центар (ЕПС); мерно 
регулациона станица (МРС); трафостаница (ТС); водно земљиште, одбрамбени насип. 
 
ШКОЛСТВО: Осмогодишња школа. 

 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА: Градска плажа и зоне спорта и рекреације. 
ПОЉОПРИВРЕДА: Воћњаци, њиве, ливаде, расадници. 

 
ЗЕЛЕНИЛО: Заштитно зеленило уз водотокове, саобраћајнице и железничку пругу. 

 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ: примарне и секундарне градске саобраћајнице, коридор првог градског 
прстена, коридор планираног аутопута, коридор железничке пруге. 

 

Коришћење земљишта у складу са утврђеним корисничким статусом који је условљен 
потребама за рационалним коришћењем простора, планска решења и концепт организације 
простора, предвиђају: 

 
- Задржавање постојеће саобраћајне матрице, односно без промене постојеће регулације за 

саобраћајнице изграђене са грађевинском дозволом; 
 

- Уклањање објеката чија је намена у супротности са дугорочним планираним развојем или 
који су привременог карактера а налазе се у појасу планиране регулације; 

 
- Нову изградњу на делу простора где је планирано уклањање постојећих дотрајалих 

објеката, са функционалним обједињавањем у изграђену саобраћајну матрицу; 
 

- Реконструкција и доградња свих објеката у којима се живи, без обзира на квалитет и 
намену простора по плану, изузев оних објеката који се налазе на постојећим и планираним 
саобраћајним коридорима  као и јавно грађевинско земљиште; 

 
- Изградња нових саобраћајница, реконструкција и проширење постојећих саобраћајница, 

које су формиране према потребама, како би се побољшала постојећа саобраћајна матрица; 
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- Изградња нове инфраструктуре и реконструкција постојеће како би се побољшали и 

повећали капацитети за нову изградњу и простор опремио потребном инфраструктуром и 
 

- Задржавање постојећих индивидуалних стамбених објеката доброг квалитета, изграђених 

без грађевинске дозволе, на просторима где није предвиђена индивидуална стамбена 
изградња (зеленим површинама, пољопривредном земљишту и сл.), што подразумева да се 
исти могу легализовати. 

 

БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ 
 

 

намена површина 

 

површина 
(ha) 

 

процентуална заступљеност
(%) 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  
СА И БЕЗ ПОСЛОВАЊА 

1.23 0,26 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 
СА ПОСЛОВАЊЕМ 

112.49 23,71 

ПОСЛОВАЊЕ  СА СТАНОВАЊЕМ 23,30 4.91 

ПОСЛОВАЊЕ 17.00 3.58 

ТРГОВАЧКО, ПОСЛОВНИ И ПРОДАЈНИ 
ОБЈЕКТИ 

14,20 2,99 

СЕРВИСНО И СКЛАДИШНИ ОБЈЕКТИ  
посебна подручја         

17,51 3,69 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  62.66 13.20 

ШКОЛСТВО 1,20 0,25 

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 11,11 2,34 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО УЗ ВОДОТОКОВЕ 55.26 11.65 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО УЗ КОРИДОРЕ 
САОБРАЋАЈНИЦА 

10,49 2,21 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО УЗ ПРУГУ 
 

3,46 0,73 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО УЗ ДАЛЕКОВОДЕ 11.85 2.5 
 

ПРОДАЈНО, ПОСЛОВНИ И СЕРВИСНИ 
ОБЈЕКТИ 

10,52 2,22 

СКЛАДИШТА И БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ 1,72 0,36 

ЗАШТИТНИ БЕДЕМ 2,59 0,55 

ГРАДСКА ПЛАЖА 2,81 0,59 

ВОДНЕ ПОВРШИНЕ 27,37 5,77 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 87,73 18,49 

УКУПНО: око 474,50 ha 100% 

  
Планирана је изградња по урбанистичким зонaмa, просторним целинaмa и подцелинaмa.  
Подручје плана подељено је на четири зоне означене са 6.1,6.2,6.3 и 6.4, који су према 

својим карактеристикама, изграђености, намени и сл. подељени на целине 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 

6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2 а целине на подцелине  А1 до А11; Б1 до Б13; В1 до В5 и Г1 
до Г6. 

Подручје Плана обухвата изграђене и неизграђене површине груписане у подцелине (као 
основне просторне јединице) у оквиру урбанистичко просторних целина за које се утврђују правила 
регулације и дефинишу урбанистички параметри. 

Подручје урбанистичке зоне чини просторну целину према природним условима и 
планираним преовлађујућим наменама. 

Основна концепција уређења простора сагледава се кроз намену и билансе површина. 
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Организација простора сагледава се кроз кроз његове карактеристике по функцији, 
карактеру потребних интервенција и по физичким критеријумима. 

Планирана решења одређена су на основу природних и стечених услова изградње. 

Планом су одређена генерална правила уређења и грађења простора по појединачним 
подцелинама. 
 

2.3 ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ПРЕМА 
УРБАНИСТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА 

 

Препоручена намена 
 

 
Урбан. 
зона 
(површ.) 

 
Урбан. 
целина 
(површ.) 

Претежна 
 

Допунска Пратећа 

 
6.1 
 

(231 ха) 

 
6.1.1 
 

(око 223ha) 

Породично становање са 
пословањем 
 

Пословање; 
Вишепородично 
становање са 
пословањем; 
Посебна подручја 
(сервиси и магацини)
 

Инфраструктура; 
Отворени спортски терени;
Ј1-основно и средње 
образовање; 
Ј3-дечија заштита 
 

 6.1.2 
око 8ха 

Заштитно зеленило Пословање 
 

 

6.2 
 
(177ха) 

6.2.1 
 
(103ха) 

Заштитно зеленило Отворени спортски 
терени; 
Породично становање 
са пословањем 
 

 

 6.2.2 
(74ха) 

Зона заштите уз водотокове
 

  

6.3 

(33 ха) 

6.3.1 

(22ха) 

Пословање 
 

Инфраструктура Заштитно зеленило 

 6.3.2 
(11ха) 

Зона заштите уз водотокове
 

  

6.4 

(34 ха) 

6.4.1 

(3ha 36ar) 

Пословање 
 

  

 6.4.2 
(30hа 32ar) 

Заштитно зеленило 
 

  

 
Простор Плана Генералне регулације насеља „Сијаће поље“ обухвата комплетну  

Урбанистичку зону 6 – „Сијаће поље“. 
Подручје Плана обухвата изграђене и неизграђене површине груписане у блокове (као 

основне просторне јединице) у оквиру урбанистичко просторних целина за које се утврђују правила 
регулације и дефинишу урбанистички параметри. 

Простор Плана Генералне регулације насеља Сијаће поље подељен је у 5 целина: целина А 

целина, Б целина, В и целина Г. Целине су дефинисане природним границама као што су: постојеће 
улице, железничка пруга, река, природни обод и сл. 
  

Целина А је са претежном наменом становање (индивидуално и колективно) у комбинацији са 
делатностима, комерцијалним садржајима, школским и инфраструктурним објектима.Ова целина 
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обухвата простор површине око 114 хектара. Целина је подељена на блокове, од А1 до А12, према 
својим природним карактеристикама, изграђености, намени и сл. Блокови су дефинисани постојећим 
и планираним улицама и границама постојећих катастарских парцела.  

 
Целина Б је са претежном наменом становање (углавном индивидуално становање) у комбинацији 
са делатностима (пословање са становањем средњих густина), трговином, пословањем, сервисима и 

магацинима, трговачко пословним центром. Ова целина обухвата простор површине око 110ha. 
Целина је подељена на блокове, од Б1 до Б13, према својим природним карактеристикама, 
изграђености, намени и сл. Блокови су дефинисани постојећим и планираним улицама и границама 
постојећих катастарских парцела.  
 
Целина В је са претежном наменом спорт и рекреација у комбинацији са становањем, становањем 

са пољопривредом. Остали део целине је заштитно зеленило, обрадиво пољопривредно земљиште 
са одбрамбеним насипом. Ова целина обухвата простор површине око 150ha. Целина је подељена на 
блокове, од В1 до В5, према својим природним карактеристикама, изграђености, намени и сл. 

Блокови су дефинисани постојећим и планираним улицама, железничком пругом и границама 
постојећих катастарских парцела. У овој целини планирана је високо фрекфентна саобраћајница 
која има елементе попречних профила који одговарају градској магистрали, укључује се петљом 

''Магнохром'' на магистрални пут М23.1 Краљево - Крагујевац и представља други градски прстен 
који ће служити транзитно-циљним саобраћајним токовима. 
 
Целина Г је са претежном наменом магацини, складишта, производња, трговачко пословни центар 
са становањем, мањи део чисто индивидуално становање, комуналне површине и објекти (пречистач 
отпадних вода, електровучна трафостаница) и већи део целине као заштитно зеленило. Ова целина 
обухвата простор површине око 54ha. Целина је подељена на блокове, од Г1 до Г6, према својим 

природним карактеристикама, изграђености, намени и сл. Блокови су дефинисани постојећим и 
планираним улицама, железничком пругом и границама постојећих катастарских парцела. У овој 
целини планирана је, на самој граници насеља Сијаће Поље, где је и започета  изградња ''северне 
обилазнице'' која се у непосредној близини ''Камиџорског моста'' прикључује на магистрални пут 
М23.1 Краљево-Равни Гај-Крагујевац, а даље иде трасом новоизграђеног моста преко реке Ибар и 
прикључује се на трасу постојећег магистралног пута М5 Краљево-Крушевац. 

 
Подручје плана подељено је на четири урбанистичке зоне означене са 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4, 

који су према својим карактеристикама, изграђености, намени и сл. подељене на целине 6.1.1, 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, а целине на подцелине  А1 до А11; Б1 до Б13; В1 до 

В5 и Г1 до Г6. 
 

Подручје Плана обухвата изграђене и неизграђене површине груписане у подцелине (као 
основне просторне јединице) у оквиру урбанистичко просторних целина за које се утврђују правила 
регулације и дефинишу урбанистички параметри. 

Подручје урбанистичке целине чини просторну целину према природним условима и 
планираним преовлађујућим наменама. 

Основна концепција уређења простора сагледава се кроз намену и билансе површина. 
Организација простора сагледава се кроз кроз његове карактеристике по функцији, 

карактеру потребних интервенција и по физичким критеријумима. 
Планирана решења одређена су на основу природних и стечених услова изградње. 

Планом су одређена генерална правила уређења и грађења простора. 
Основна решења у Плану заснована су на: 

- мрежи постојећих објеката од општег интереса; 

- планским решењима из ГП Краљево 2010; 
- исказаним потребама МЗ што представља подлогу за планирање свих јавних површина и 

других објеката; 
- мрежи постојеће инфраструктуре и инфраструктурних објеката; 
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- стању изграђености на основу претходних планова; 
- стању и броју бесправно изграђених објеката на овом подручју; 
- потребама становништва које живи и гравитира на овом подручју и потребама града, 

исказаним кроз започету изградњу; 
- планским решењима из ГУП Краљево 2020. 

 

Урбанистичка зона 6.1, површине 231 ха, обухвата простор Доситејеве улице са обе стране и 
простире се јужно до другог градског прстена.  
У оквиру урбанистичке зоне 6.1 дефинасане су целине 6.1.1 и 6.1.2. Урбанистичка целина 

6.1.1, површине око 223 ха, обухвата простор јужно од Доситејеве улице до другог градског 
прстена. Претежна намена је породично становање. Допунска намена је вишепородично становање, 
пословање, школство, инфраструктурни објекти, сервиси, магацини, трговина  и  заштитно зеленило. 

Урбанистичка целина 6.1.2, површине око 8 ha, обухвата простор северно од Доситејеве улице. 
Претежна намена је заштитно зеленило. Допунска намена је пословање, у оквиру кога су 
дефинисане и две постојеће бензинске пумпе и појас заштите према железници. 

 
Урбанистичка зона 6.2, површине 177 ха, обухвата простор који је оивичен Доситејевом улице са 
северне стране, железничком пругом Краљево-Сталаћ са источне стране и реке Ибар са јужне 

стране. У оквиру урбанистичке зоне 6.2 дефинасане су целине 6.2.1 и 6.2.2. Урбанистичка 
целина 6.2.1, површине око 103 ха, обухвата простор јужно од Доситејеве улице и другог градског 
прстена до новопројектованог насипа са јужне и западне стране и железничке пруге Краљево-
Сталаћ са источне стране. Претежна намена је пољопривредно земљиште са делом заштитног 
зелениа. Допунске намене су породично становање, објекти и коридори постојеће саобраћајне 
инфраструктуре (II градског прстена, железница), са северозапада целине. Урбанистичка целина 

6.2.2, површине око 74 ха (река Ибар око 34 ха), обухвата простор јужно од новопројектованог 

насипа до реке Ибар. Претежна намена је заштитно зеленило уз реку Ибар. Са источне стране је 
предвиђена уређена плажа, објекти и коридори постојеће саобраћајне инфраструктуре (железница) 
на североистоку целине. 
 
Урбанистичка зона 6.3, површине 33 ха, обухвата простор између Доситејеве улице са северне 
стране,  железничке пруге Краљево-Сталаћ са западне стране, реке Ибар са јужне стране и и 
коридора аутопута Краљево-Прељина са источне стране. У оквиру урбанистичке зоне 6.3 
дефинасане су целине 6.3.1 и 6.3.2. Урбанистичка целина 6.3.1, површине око 22 ха, обухвата 
простор између  Доситејеве улице, железничке пруге Краљево-Сталаћ, новопројектованог насипа и 

границе коридора аутопута. Претежна намена је пословање. Допунске намене су комуналне 
површине и заштитно зеленило. Урбанистичка целина 6.3.2. површине око 11 ха, обухвата 
простор између  новопројектованог насипа и реке Ибар. Претежна намена је заштитно зеленило уз 

реку Ибар.  
 

Урбанистичка зона 6.4, површине 33,68 ha, обухвата простор зоне аутопута Појате-Прељина са 
обе стране Западне Мораве. У оквиру урбанистичке зоне 6.1 дефинасане су целине 6.4.1 и 6.4.2.  
Урбанистичка целина 6.4.1. површине око 3,36 ха, обухвата простор који обухвата део  
урбанистичке целине 6.3.1 до коридора аутопута. Претежна намена је пословање. Урбанистичка 
целина 6.4.2, површине око 21,11xa, обухвата простор са обе стране реке Западне Мораве. 
Претежна намена је заштитно зеленило. 
 

2.4 ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
   
 2.4.1 САОВРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
*  Постојеће саобраћајна инфраструктура 

 



    ППЛЛААНН    ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ННААССЕЕЉЉАА  ««ССИИЈЈААЋЋЕЕ  ППООЉЉЕЕ»»  

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ “КРАЉЕВО” КРАЉЕВО  страна  19 

 

Мрежом државних путева (магистрални и регионални путеви) град Краљево је повезан са 
осталим градовима у окружењу – Чачак (државни пут првог реда број 22 који се делом поклапа са 
правцем државног пута првог реда број 5) удаљен је 32км, Крагујевац (државни пут првог реда број 

23.1) 53км, Крушевац (државни пут првог реда број 5 који се поклапа са правцем европског 
коридора Е-761) 55км, Нови Пазар (државни пут првог реда број 22) 100км. Са аспекта саобраћајне 
повезаности путних праваца функције уличне мреже Краљева се не ограничавају само на подручје 

града. 
Са аспекта саобраћајне привлачности у Краљеву се налази низ установа регионалног 

карактера обзиром да Краљево представља административни центар Рашког округа. 
 

*Улична мрежа 
 

 Анализирајући постојеће стање уличне мреже у границама Плана генералне регулације 
Сијаће поље, може се констатовати: 

- постојеће саобраћајнице су са недовољном ширином регулације; 

- мали број саобраћајница има тротоаре што представља проблем у одвијању пешачког 
саобраћаја што је опасно са аспекта безбедности одвијања саобраћаја; 

- постојећа нивелациона решења, нивелациони положај саобраћајница, посебно у зони 

раскрсница представља проблем са аспекта безбедности саобраћаја,  
- може се констатовати да је мали број ''Т'' раскрсница на уличној мрежи, које су 

најповољније са аспекта безбедности саобраћаја; 
- постојеће раскрснице су са неповољним углом укрштања што представља проблем са 

аспекта подужне и бочне прегледности; 
- мали број саобраћајница је изведен на основу важеће урбанистичке документације и 

одговарајуће пројектне документације за ову врсту објеката. 

 
 Улице су углавном реконструисане асфалтирањем по постојећој траси улице, а велики број 
улица је без асфалтног коловозног застора, посебно у зонама које су нападнуте стихијском 
стамбеном изградњом. 
 Основу уличне мреже насеља Сијаће поље чине улице 27. марта и Београдска, као и 
Доситејева улица која се поклапа са правцем државног пута првог реда број 23.1 Равни Гај – 
Краљево. 
 Денивелисана раскрсница на км 33+812.00 државног пута првог реда број 23.1 представља 
везу индустријске зоне са магистралним путем. 

 Путно пружни прелаз на км 33+172.00 државног пута првог реда број 23.1 представља 
проблем са аспекта функционисања и безбедности саобраћаја. 

 
*Стационарни саобраћај 
 
Паркирање возила се углавном одвија на коловозним површинама или слободним 

површинама дуж коловоза или у индивидуалним парцелама у зонама породичног становања. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Јавни градски превоз 

  
Јавни градски саобраћај одвија се дуж улице Доситејеве градском линијом Шумарска школа 

– Магнохром и приградским линијама Краљево-Камиџора-Сирча, Краљево-Витановац-Томића брдо, 
Краљево-Витановац-Годачица, Краљево-Годачица-Гледић, Краљево-Старо село-Гледић, Краљево-

Лешево-Раваница, Краљево-Лешево-Старо село-Гледић, Краљево-Лешево-Раваница-Годачица и 
Краљево-Витановац-Стубал. 

Аутобуска стајалишта дуж Доситејеве улице су дефинисана, али нису у потпуности 
опремљена одговарајућом опремом која прати ову врсту објеката. 

 
*Пешачки саобраћај 
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 Услед недовољне изграђености пешачких површина, пешачки саобраћај се у мањем обиму 
обавља по тротоарима који прате уличну мрежу, а у већем обиму уз ивицу коловоза. 

 
*Бициклистички саобраћај 
 

 Конфигурација и изграђеност терена насеља Сијаће поље ограничава увођење овог вида 
саобраћаја вођењем бициклистичких стаза дуж насељских саобраћајница. 
 Иако на делу мреже има могућности за формирање бициклистичких стаза није могуће 
обезбедити континуитет тако да се и даље овај вид саобраћаја одвија са моторним. 
 Посебна трака за кретање бициклиста ширине 1.0 метара постоји у Доситејевој улици. 
 

*Железнички саобраћај 
 

 Кроз територију насеља Сијаће поље пролази једноколосечна пруга Краљево-Сталаћ која је, 

посматрано од постојећег пружног прелаза магистралног пута у нивоу до преласка реке Ибар 
железничким мостом, на високом насипу. 

Путно пружни прелаз на км 33+172.00 државног пута првог реда број 23.1 представља 

проблем са аспекта функционисања и безбедности саобраћаја. 
 Железничка пруга Краљево-Крагујевац-Лапово, тангира подручје плана пратећи трасу 
постојећег магистралног пута, а налази се у високом насипу па се образује ''узидани'' коридор пута и 
пруге. 

Овако формиран коридор пруге и пута представља ограничавајући просторни фактор за 
проширења пута или за проширење железничког коридора (двоколосечна електрифицирана пруга 
Краљево-Крагујевац-Лапово). 

 
*Остали видови саобраћаја 

 

 Од осталих инфраструктурних система који су ван обухвата плана, а функционално имају 
утицаја на саобраћајни систем насеља Сијаће поље, може се констатовати да је то индустријско-
складишна зона са пратећом инфраструктуром и потребама за транспортним услугама као генератор 
саобраћајних токова. Петља код Магнохрома, као веза са локалним путем 100 (Камиџора-Милочај) је 
значајна у мрежи локалних путева обзиром да условно представља обилазницу Краљева као веза 
државних путева првог реда број 23.1 и 22. 

 
• Планирана  саобраћајна инфраструктура 
 

Мрежа саобраћајних коридора и комуналних инфраструктурних система за подручје Плана 
Генералне регулације Сијаће поље, планирана је према дугорочним потребама развоја из 
Генералног плана Краљево 2010 и Генералног урбанистичког плана Краљево 2020 и на основу 

планираних потреба надлежних комуналних служби, која су у потпуности уграђена у планско 
решење. 

Мрежом државних путева (магистрални и регионални путеви) град Краљево је повезан са 
осталим градовима у окружењу - Чачак (државни пут првог реда број 22 који се делом поклапа са 
правцем државног пута првог реда број 5) удаљен је 32км, Крагујевац (државни пут првог реда број 
23.1) 53км, Крушевац (државни пут првог реда број 5 који се поклапа са правцем европског 
коридора Е-761) 55км, Нови Пазар (државни пут првог реда број 22) 100км. Са аспекта саобраћајне 

повезаности путних праваца функције уличне мреже Краљева се не ограничавају само на подручје 
града. 

Са аспекта саобраћајне привлачности у Краљеву се налази низ установа регионалног 

карактера обзиром да Краљево представља административни центар Рашког округа. 
Према условима ЈП „Путеви Србије“ и према Закону о јавним  путевима потребно је да се 

испуне следећи услови и то: 
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- да се категоризација градских улица чији се правци поклапају са правцима магистралних и 
регионалних путева који пролазе кроз подручје Плана мора ускладити са категоризацијом и 
Референтним системом путне мреже Републике Србије; 

- да је основа за планирање проласка државних путева кроз подручје Плана Одлука о 
одређивању магистралних и регионалних путева кроз град Краљево коју је донела 
Скупштина општине Краљево; 

- да се планиране промене проласка магистралних и регионалних путева кроз подручје 
Плана морају спровести на основу нове одлуке Скупштине општине Краљево по прибављеној 
сагласности министарства надлежног за послове саобраћаја, а у складу са категоризацијом и 
Референтним системом путне мреже Републике Србије. 

  
*Улична мрежа 

 

План нове уличне мреже подразумева редефинисање постојећих саобраћајница по 
критеријумима категорије саобраћајнице и постојећем попречном профилу, уз уклањање уочених 

недостатака, а ради повећања нивоа саобраћајне услуге. 
Саобраћајнице примарне уличне мреже су дефинисане профилима који омогућавају 

двосмерни саобраћај, координатама темених и осовинских тачака, полупречницима кривина и 

подужним падовима, прилагођеним условима терена и постојећом изграђеношћу. Попречни профили 
улица примарне уличне мреже дати су са коловозом ширине 6.0-7.0 метара са две саобраћајне траке 
и тротоарима са обе стране коловоза уколико просторне могућности то дозвољавају. 

У мрежи насељских саобраћајница извршене су одређене модификације по елементима трасе 
и попречног профила да би се поправила матрица насељских саобраћајница. 

Део аутопута Е-761 Појате - Прељина,  обилазница око Краљева улази на подручје Плана на 
км 72+383.00. Према генералном пројекту који је урадио Институт за путеве „Траса“ Београд у 

границама Плана су путни објекти прелаз државног пута првог реда број 23.1 преко аутопута на км 
73+200.00 и пролаз аутопута кроз труп насипа пруге на км 73+230.00. У границама Плана нису 
предвиђене петље. Излаз обилазнице, дела аутопута Е-761 са подручја Плана је на км 73+230.00. 

Задржавају се сви постојећи прикључци на државни пут I реда број 23.1 уз корекције на 
уливно-изливним грлима. 

Планом је предвиђено да се постојећи путно-пружни прелаз на км 33+172.00 државног пута 
првог реда број 23.1 денивелише подизањем нивелете пута изнад пруге. 

Планом је предвиђено да се трокрака денивелисана раскрсница на км 33+812.00 државног 
пута I реда број 23.1 реконструише у четворокраку денивелисану раскрсницу, као веза државног 

пута I реда број 23.1 и планираног другог градског прстена. Планирана саобраћајница други градски 
прстен у границама Плана пролази кроз насеље Сијаће поље од денивелисане раскрснице код 
Магнохрома до планираног моста на Ибру као и веза са Ратином и повезује државне путеве број 23.1 

и број 5 . Захтевани елементи саобраћајнице су: пројектни елементи за брзину 80km/h, одговарајући 
попречни профил са четири саобраћајне траке и максимални подужни нагиб 5.0% (7.0%). 

 
*Стационарни саобраћај 
 

 За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих 
врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног 
пута, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан. За паркирање возила за сопствене 
потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута. Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте 
делатности, и то по једно паркинг или гаражно место на следећи начин: 

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на 70м2 

корисног простора; 
- пошта – 1 ПМ на 150м2 корисног простора; 
- трговина на мало - 1 ПМ на 100м2 корисног простора; 
- угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица; 
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- хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета; 
- позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца; 
- спортска хала - 1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца; 

- производни, магацински и индустријски објекат – 1 ПМ на 200м2 корисног простора. 
 

Димензије паркинг места за путнички аутомобил произилазе из услова маневрисања возила 

и потребе за приступом пешака од/до возила и отварањем врата, као и услова за обезбеђење 
довољног простора за највећи број европских типова путничких аутомобила. Нормална ширина 
паркинг модула је 2.50m, а дужина 5.00m. Код паралелне шеме паркирања у профилима улица 
ширина паркинг модула је 2.0m, а дужина  6.0m. Места за паркирање возила која користе лица са 
посебним потребама у простору предвиђају се у близини  улаза у стамбене зграде, објеката за јавно 
коришћење и других објеката и означавају се знаком приступачности. Најмања ширина места за 

паркирање возила са посебним потребама у простору износи 350cm. За паркинге за теретна возила 
не постоји универзални паркинг модул, већ се димензије паркинг места одређују према меродавном 
теретном возилу. 

 
*Јавни градски превоз 

 

Задржавају се коридори јавног градског превоза. Аутобуска стајалишта су неадекватно 
опремљена па је неопходна реконструкција свих аутобуских стајалишта која треба опремити 
одговарајућим мобилијаром и за свако стајалиште обезбедити нише за пријем путника. Нише се 
налазе ван коловоза и одвојене су од коловоза разделним острвом. 
 

*Пешачки саобраћај 
 

Планирати изградњу тротоара у оквиру регулационих профила и то најмање ширине 1.50 
метара, обострано где је то могуће, а обавезно са једне стране коловоза у улицама са недовољном 
ширином регулационог профила. Планирана ширина тротоара омогућава мимоилажење два пешака. 
Унутарнасељске саобраћајнице са мањим интензитетом моторног саобраћаја планиране су као 
колско-пешачке. 

 
*Бициклистички саобраћај 

 
Коридоре бициклистичких стаза дефинисани су у оквиру регулационих профила примарних и 

секундарних саобраћајница уколико постоје просторне могућности регулационих профила и то: за 
једносмеран бициклистички саобраћај ширина бициклистичке стазе 1.50m, а за двосмеран 
бициклистички саобраћај 2.50m. 

Планирана је изградња бициклистичке стазе дуж одбрамбеног насипа која би била повезана 
са бициклистичким стазама у профилу улица. 
 

*Железнички саобраћај 
 

Према развојним плановима ЈП „Железнице Србије“ планира се електрификација 
железничких пруга Лапово-Краљево-Ђенерал Јанковић и Сталаћ-Краљево-Пожега. За све правце 
потребно је сачувати коридоре за двоколосечну пругу. 

На подручју Плана нису планирани нови путно-пружни прелази. Планиране нове 
саобраћајнице усмеравају се на заједничко место укрштања са наведеним пругама. 

Планирана је корекција трасе пруге Лапово-Краљево, која је развојним плановима ЈП 
„Железнице Србије“ планирана као двоколосечна. 

Планом је предвиђено да се постојећи путно-пружни прелаз на км 33+172.00 државног пута 
првог реда број 23.1 денивелише подизањем нивелете пута изнад пруге. 

Путно пружни прелаз на км 33+172.00 државног пута првог реда број 23.1 представља 
проблем са аспекта функционисања и безбедности саобраћаја. 
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2.4.2 КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 
* Постојеће стање водоводне мреже 
 

Водоводна мрежа је изграђена у свим постојећим улицама. Од материјала најзаступљенији су 

цевоводи од азбест-цемента и челика а мање од ПВЦ-а и ТПЕ-а и поцинкованих цеви. 
Највећи профил цевовода је Ø100mm, налазе се у Београдској и Церској улици. Ове две улице су 
повезане са азбестцементним цевоводом Ø80mm у Улици II Пролетерске бригаде у велики прстен са 
челичним цевоводом Ø500mm у Војводе Путника и азбестним цевоводом Ø300mm у Доситејевој 
улици. 
 

Мање прстенасте мреже формиране су АЦ-им цевоводима Ø80мм у Улици Дринској и Љубинка 
Ђорђевића, повезујући улице 27. Марта и II Пролетерске бригаде. 
 

Преостала водоводна мрежа изграђена је као граната. Постојећи прикључци потрошача на 
водоводну мрежу изведени су поцинкованим цевима профила од ¾ и ½ цола. 
 

* Будући развој водоводне мреже 
 

У свим постојећим и будућим улицама у којима је могуће изградити прстенасту мрежу 
предвиђа се изградња водоводне мреже од полиетилена минималног профила ДН 110мм, као и 
изградња уличне хидрантске мреже. Овом изградњом су обухваћени сви сви постојећи улични 
цевоводи чији су профили мањи од Ø100mm, без обзира на врсту материјала од којих су изграђени. 

Постојећи цевоводи од ПВЦ и ТПЕ материјала, профила Ø100mm остају у систему 
водоснабдевања. У слепим улицама планира се изградња водоводне мреже од ТПЕ минималног 
профила ДН 63mm. 

При изградњи нових цевовода потребно је предвидети и изградњу шахти за смештај 
водоводне арматуре на свим местима укрштања истих. Шахте се изграђују од армираног бетона а у 
горњој плочи, у нивоу будуће нивелете пута има се уградити ливено гвоздени шахт поклопци за 

тежак саобраћај. 
Постојећи прикључци потрошача имају се превезати на новопројектовану мрежу стим да се 

мора извршити реконструкција прикључака изведених поцинкованим цевима од уличног цевовода до 
водомерне шахте. Сви прикључци се имају извести цевима од полиетилена минималног профила ДН 
25mm. 

 

* Постојеће стање фекалне канализације 

 

Главни колектор фекалне канализације изграђен је од реке Ибар на месту будућег моста до 

градског пречистача на ушћу река Ибар и Западна Морава. Колектор је изграђен од бетонских цеви 
профила 1000 и 1200mm. 

Траса је пројектована у тадашњем рингу чија је траса наредним плановима измењена, тако да 
се канализација поклапа са новом саобраћајницом неких 500m од новог моста до раскрснице 
новопланиране саобраћајнице и Улице Београдске. Преостала траса канализације до градског 
пречистача не налази се у пројектованим саобраћајницама, тако да је обезбеђен инфраструктурни 
коридор у ширини од по 5,0м лево и десно од осе канализације, како би се иста могла одржавати. 

Остала фекална канализација изграђена је у свим постојећим улицама и сви стамбени и 
пословни објекти су прикључени на исту. 

Постојећа канализација је изграђена од бетонских, азбестних, керамичких, ПВЦ и ПЕ цеви. 
Димензије колектора задовољавају садашње стање и будуће потребе за одвођењем. 
 

*  Будући развој фекалне канализације 
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У свим новопланираним улицама планира се изградња нове фекалне канализације од ПЕ или 
ПП цеви, минималног профила Ø250mm. При пројектовању будуће канализације мора се водити 
рачуна да се прикључење ове канализације може извести на постојећи главни колектор. 

За улице које се не могу гравитационо укључити у главни колектор, мора се пројектовати 
пумпна станица за препумпавање отпадних вода. 

Укупна дуђина будуће канализације за изградњу износи око 8.300,00m. 

Осим цевовода потребно је изградити и пратеће објекте попут ревизионих силаза и каскада. 
Ови објекти се имају изградити од готових армирано бетонских прстенова кружног пресека, светлог 
отвора 1,0m и завршног прстена у који се у нивоу будуће нивелете има уградити ливено гвоздени 
шахт поклопци за тежак саобраћај. 

 
*  Постојеће стање атмосферске  канализације 
 

На овом подручју не постоји изграђен систем каналисања атмосферских вода. Тренутно 
одвођење се дешава разливањем на постојеће зелене површине, те донекле каналисање воде према 

постојећим каналима. 
Постојећом атмосферском канализацијом одводе се воде са дела Улице 27. марта, Београдске, 

Доситејевe i Церскe. 

Прикупљене воде се изливају у реку Ибар преко излива испод ЈП Пијаца. Постојећа 
канализација се има користити за прикључење будућег цевовода из дела Београдске улице, како би 
се користили постојећи изливи у реку Ибар. 

 
*  Будући развој атмосферске  канализације 
 

С обзиром да атмосферска канализација покрива малу територију и мали број улица у 

предметној зони, то се предвиђа изградња нове канализације у свим постојећим и 
новопројектованим улицама. Укупна дужина будуће канализације за изградњу износи око 
19.227,00m. 

За део насеља урађен је главни пројекат кишне канализације, урађен од стране Западна 
морава Краљево. Сви објекти и трасе будуће канализације из ове документације представљени су на 
графичком прилогу.  

Атмосферску канализацију изградити од ПВЦ, ПП или бетонским цевима минималног 
профила Ø300mm. За прикупљање воде са улица и тротоара користити сливнике, који се имају 
изградити од бетонских цеви Ø400mm и покрити их у нивоу будуће нивелете пута, ливено гвозденим 

сливницима за тежак саобраћај. 
Осим цевовода потребно је изградити и пратеће објекте попут ревизионих силаза и каскада. 

Ови објекти се имају изградити од готових армирано бетонских прстенова кружног пресека, светлог 

отвора 1,0m и завршног прстена у који се у нивоу будуће нивелете има уградити ливено гвоздени 
шахт поклопци за тежак саобраћај. 
 

 
 
 
 

2.4.3  ЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 
*  Постојеће стање телекомуникационе инфраструктуре 
 

На подручју које је предмет израде Плана Генералне регулације средином 2007. године, стање 
је: 

Фиксна мрежа: Телекомуникациони каблови приступне мреже полазе из телефонских 
централа Краљево-Центар смештене у ТКЦ Центар у Ул. Цара Лазара 37 и Краљево-Сењак у 
Доситејевој улици. Примарна мрежа је подземна а разводна је надземна (ваздушна) преко бетонских 
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или дрвених импрегнираних стубова. Мрежа која покрива подручје оивичено делом Београдске 
улице поред Пијаце, II Пролетерске, Др. Љубинка Ђорђевића и 27. марта и објекат у Београдској и 
Баштованској улици је изграђена 1978. године, по капацитету је недовољна а по квалитету не 

задовољава. Дужина претплатничке петље на овом делу мреже је изнад норми које омогућавају 
сервисе са протоцима већих брзина. На овом подручју је у функцији 522 телефона из централе 
Краљево-Центар. Преостали део подручје плана има нову, квалитетну мрежу изграђену 2005. године 

са концентрацијом каблова у новој централи Краљево-Сењак у Доситејевој улици. На овом подручју 
капацитет приступне мреже је 4400 парица, а у функцији 2130 телефона. Квалитет мреже омогућава 
да претплатници користе све сервисе који су у понуди Телекома. 

Кабловска канализација постоји дуж Доситејеве улице до ''Магнохром''-ске петље. У њој су 
поред примарних каблова присутне мреже и магистрални коаксијални и оптички каблови који 
повезују Краљево са Крагујевцем и Београдом. На ту канализацију се ослања и приводна 

канализација за стамбене зграде дуж Доситејеве улице као и један крак на делу Церске улице. 
Подручју Плана припада и канализација дуж Београдске улице која се завршава на њеној 
раскрсници са II Пролетерском. Дуж Улице 27. марта, између Пијаце и ''Водовод''-а, постоји 

канализација у дужини од 50m. 
Мобилна мрежа: Не постоје објекти мобилне мреже али је подручје покривено сигналима сва 

три оператера са базних станица лоцираних ван овог подручја. По потреби, ако се испуне остали 

услови, могу се градити и постављати нови објекти мобилне мреже. 
 

• Будући развој телекомуникационе инфраструктуре 
 

Имајући у виду динамику промена у телекомуникацијама, телекомуникациона 
инфраструктура на подручју Плана планирана је и исту треба реализовати на начин који ће 
омогућити велику флексибилност за будуће време. 

У предстојећем периоду телекомуникације ће проћи кроз неколико битних промена: 
а) Дерегулација која ће довести до појаве и других оператера, поред постојећег Телеком 

Србија. 

б) Увођење широког спектра сервиса: 
- IN- сервиси интелигентне мреже 
- IP телефонија (VoiP) 

- Мултимедијални садржаји 
- Интернет приступ великих брзина 
- Виртуелне приватне мреже нивоа L2 и L3 
- IP Centrex 

- Triple play-интегрисани пренос говора, података и видео сигнала по једној бакарној парици. 

 

в) Да би се они реализовали у кратком периоду од подношења захтева од стране корисника, 

нужно је градити одговарајућу инфраструктуру: 
Транспортну мрежу националног, регионалног и локалног нивоа, засновану на оптичким кабловима 

и системима преноса; 
 

  Комуникациону мрежу засновану на комутацији пакета; 

Приступну мрежу засновану на: 

- чворовима приступне мреже MSAN и DSLAM у близини корисника (испод 1km), 

- повезивању чворова и објеката корисним парицама, оптичким кабловима или WLL-оm 
- WiMAX и CDMA технологији. 

 

- Грађевинска инфраструктура која обезбеђује реализацију наведеног капацитета 
телекомуникационе мреже, али и будућих система у области телекомуникације и сл. се састоји у 

следећем: 
 За смештај телекомуникационих контејнера или стубова и ормара базних станица мобилне 

телефоније, за које су потребне површине од 15-150м2, оператери у фиксној и мобилној мрежи 
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немају у овом тренутку дефинисане микролокације. Њих није могуће унапред планирати, код 

мобилне телефоније због специфичних захтева у радиопланирању да би се добило оптимално 
покривање, а код фиксне због повећања густине комутационих чворова у циљу смањења дужине 

претплатничке петље. Планом је дата могућност да се локације за ове потребе обезбеде у моменту 
реализације, на осталом грађевинском земљишту за које инвеститор реши имивинск-правне односе а 

да испуњава све друге техничке и остале услове. 

 Израда телекомуникационе канализације са ПВЦ или ПЕ цевима ø110mm са стандардним 
телекомуникационим окнима, за повезивање на постојећу канализацију Телекома је могућа на неким 

деловима постојећих или планираних траса телекомуникационих каблова. Окна су димензија 

2,0mх1,5mх1,9m. На површини је видљив само поклопац. Цеви се полажу у ров дубине 1,3m. 

Дефинисање коридора за изградњу ТК канализације или полагање телекомуникационих каблова 
директно у земљу дуж свих улица, усаглашен је са коридорима осталих ималаца инфраструктуре. 

Пројектном документацијом израдити синхрон план са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, 

при чему треба узети у обзир постојеће инсталације и мере за њихову заштиту, укључујући и 
измештање новопланираних коридора. Уз све новоположене каблове треба да буде положен и сноп 

од 2-3 резервне ПЕ цеви ø40mm. Телекомуникациони кабл се полаже у ров димензија 0,4м х 0,8m а 
на прелазима улица 0,4m х 1,0m уз постављање заштитних ПВЦ цеви ø110mm. 

 

- Фиксна телекомуникациона ће се у наредној години у овој урбанистичкој зони реализовати 
изградњом нове приступне мреже у зони мреже која је изграђена пре 30 година: 

- Инсталацијом МСАН Сијаће поље у контејнеру који ће бити лоциран у зони улица 

Београдске, Баштованске или II Пролетерске, на локацији за коју је неопходно решити 

имовинске односе, оријентационог капацитета 1500 прикључака са подршком свих 
заинтересованих сервиса, 

- изградњом приступне мреже са термопластичним кабловима са пресеком бакарних парица 

0,4mm. Капацитет мреже ће се димензионисати на основу принципа: минимално 2 парице у 
свакој стамбеној јединици и минимално 3 парице у пословном простору, а зависно од 

потреба и више. У стамбеним објектимасе мрежа завршава у прикључној кутији на зиду 

објекта, код подземне разводне мреже или у поткровљу, код ваздушне разводне мреже. У 

пословним објектима се мрежа завршава у ормару за унутрашњу монтажу. У истом ормару 

завршити и концентрацију кућне инсталације. Ако постоји више пословних објеката у оквиру 

једне локације концентрацију телекомуникационих инсталација довести у орман у коме је 

завршила једна телекомуникациона мрежа. По потреби, приступна мрежа до појединих 
објеката може бити реализована и кабловима са оптичким влакнима. 

 
* Технички услови за електроенергетску инфраструктуру 

 

У зони обухваћеној границом Плана генералне регулације Електродистрибуција Краљево има 
12 ТС 10/0.4kV. Све ТС10/0.4kV добијају електричну енергију из постојеће ТС 110/35/10kV '' 

КРАЉЕВО 2'' (у нормалном уклопном стању) преко, делом ваздушним кабловских VN водова. 

Присутни су водови напонских нивоа 110 kV, 35 kV и 10 kV, оријентационе трасе VN водова, који су 

уцртани на подлози.  

За напајање новоизграђених стамбених објеката у овом насељу, неопходна је изградња 

нових ТС. Нове ТС предвидети као типске монтажно бетонске, грађевински део предвиђен за 

инсталисану снагу 1 х 630 kVА. Потребан габарит за ове ТС је 6м х 6м. Локације свих ТС дате су у 
графичком прилогу које су лоциране поред постојећих и планираних улица, углавном на осталом 

грађевинском земљишту. За изградњу нових ТС морају се решити имовински односи са власницима, 

односно корисницима постојећих катастарских парцела, па зато локације ТС у графичком прилогу 
нису дефинисане већ се ТС могу градити на локацијама и по условима надлежне службе 

Електродистрибуције. 

Како Сијаће поље спада у категорију насеља ван ужег градског језгра, то је за овај тип 

насеља на сваких 180 домаћинстава потребно изградити једну МБТС. Прикључење новоизграђених 
ТС предвидети кабловима 10 kV, типа НПО 13А 3 х 150mm, положеним слободно у земљу, осим 
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испод регулисаних површина и места укрштања са саобраћајницама где каблове положити кроз ПВЦ 

цеви. 
Посебни услови за ТС 10/0.4kV 

 
Све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током целог века  

експлоатације; 

 Током изградње ТС неопходно је да око целе ТС, а због постављања уземљивача, буде 
слободан појас ширине 2.5m; 

 Пожељно је да се, по завршетку изградње ТС и уземљивача, асфалтира, око целе ТС појас 

ширине 1.5m; 

Редослед изградње ових ТС биће условљен динамиком захтева за електричном снагом и 
енергијом на овом подручју. 

 Објекти планирани за изградњу у зони постојећих DV 10kV МОРАЈУ имати посебно обрађене 

услове изградње и прикључења на електроенергетску мрежу. Под тим се подразумева да ће пре 
изградње објекта бити неопходно да се постојећи DV 10kV или изместе или каблирају, а прикључак 

оваквих објеката биће изведен подземним кабловима. 
Јавно осветљење: 

Јавно осветљење планирати према намени простора. Препоручује се коришћење различитих 

врста стубова, светиљки и сијалица за различите површине (улице, пасажи, паркинзи, зелене 
површине, фасаде зграда, школска дворишта, дечје установе и сл.). 

 

Посебни услови за јавно осветљење 

 
 Код улица које ће имати ''зелено острво'' у средини, стубове јавног осветљења поставити у 

''зелени појас''; ове стубове пројектовати металне, са двоструким лирама, и са по две светиљке, са 

натријумовим жутим сијалицама; у зелени појас кабл за напајање јавног осветљења положити 
слободно у земљу; 

 У оном деловима улица где се за постављање светиљки користе постојећи стубови постојеће 

мреже ниског напона, неопходно је пре израде пројекта, прибавити сагласност електродистрибуције 

Краљево. 

Магистрални водови 10 kV и више 

 

У овој зони планирана је реконструкција постојећих далековода у смислу замене постојећег 
проводника, новим већег пресека и замене постојећих дрвених стубова новим бетонским стубовима 

и сл. 

Појединачни кућни прикључци 
 

Решаваће се по појединачним захтевима странака у максималној могућој мрежи уважаваће 
се постојеће стање на терену. Доминантан вид прикључака биће надземни, уз коришћење 

самоносивог кабловског спона. За оне потрошаче који ће захтевати већу снагу, Електродистрибуција 

Краљево ће издавати посебне услове, који ће бити у складу са могућностима електроенергетске 

мреже. 

Због специфичности у потреби за снагом појединих потрошача у сервисним, магацинским, 

производним и пословним целинама, технички и енергетски услови за прикључење оваквих 

потрошача ће се решавати појединачно, од случаја до случаја, пре изградње објекта. 
 
* Систем грејања 

 
За подручје Плана Генералне регулације предвиђено је индивидуално грејање у целинама за 

индивидуално становање а у целинама за вишепородично становање могућа је изградња система 

централног грејања који ће задовољити потребе нове изградње. 
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Дуж Улице Доситејеве постоји градски топловод, прикључен на градску топлану, на који су 

прикључени стамбени и стамбено пословни објекти дуж Доситејеве улице. 
 

У току је израда развојног плана топлификације за насеље Сијаће поље па ће подаци бити 
бити накнадно убачени. 

 
*Гасификација  

 

Град Краљево је повезан на јединствени гасоводни систем Србије. 
Простор Плана Генералне регулације, Студијом о примени и пласману природног гаса у 

сектору широке потрошње и индустријских потрошача Краљево планиран је за  гасификацију, од 

крака II новопројектоване трасе градског гасовода средњег радног притиска 6-12 бара, за 

прикључење мерно регулационе станице (МРС 2) предвиђен је у шахти Ш5.1. 

Нова МРС2 капацитета је 3000m3/h. 

Будућа МРС2, прикључиће се на пројектовани шахт који је истовремено и ПП-шахт и 

извршиће редукцију притиска на 4 бара абс. што ће бити радни притисак будуће дистрибутивне 
мреже. 

Након редукције на 4 бара абс, челични гасовод DN150 излази из објекта МРС и из ограђеног 
простора и на растојању од мин.5 метара од објекта улази у противпожарни шахт. 

Потрошња гаса је предвиђена за следеће потребе: загревање објеката, кување и припрему 

топле потрошне воде. Потрошачи гаса су индивидуална домаћинства, домаћинства у колективним 

зградама и котларнице технолошких потрошача. 

Ради сигурности у снабдевању гасом за цело насеље је предвиђена сложена прстенаста 
дистрибутивна мрежа везана на МРС2. 

Насеље је подељено у више функционалних блокова, који су коришћени као основа за 

формирање прстенасте дистрибутивне мреже. 
На траси гасовода су предвиђени вентили на вези између појединих целина насеља, који 

омогућавају секционисање мреже и стварање потрошачких блокова, као и могуићност етапне 
градње мреже. 

 

Дистрибутивна мрежа 
 

Дистрибутивна градска мрежа је предвиђена за радни притисак од 3 бара, то значи да је 

притисак на излазу из ПП шахта МРС2 око 3,5 бара абс, а предвиђени минимални притисак у мрежи 

(до одвајања за потрошаче) износи око 2 бара и минимални притисак на уласку у кућни мерно-
регулациони сет износи 1,5-2 бара. 

Материјал за израду гасовода је полиетилен средње (или високе) густине и са дебљинама 

зида цеви предвиђеним за гасоводе надпритиска до 4 бара. 
Гасоводи од полиетилена се полажу по правилу подземно, па је такав начин полагања 

примењен и за ову дистрибутивну мрежу. Дубина укопавања износи 0,8м до горње ивице цеви за 

дистрибутивну мрежу а 0,6м за прикључке. 

Гасовод се полаже у ров просечне дубине око 1m и ширине око 0,5m (0,7m х 0,4m за 

прикључке). Пожељно је да се гасовод постави на слој песка дебљине око 10cm а са сваке стране 

цеви је потребан слободан простор (до ивице ископа) од око 15cm, ради полагања цеви. 

Траса дистрибутивног гаса је одређена у сагласности са ситуацијом на терену и углавном се 
води тротоарима или зеленом појасу, са обе стране улице, а на местима где то није могуће, траса се 

води у коловозу. 
Прикључење објеката није обрађено већ су дата типска решења за прикључење 

индивидуалних потрошача или објеката са више домаћинстава. Кућни мерно-регулациони сетови се 

смештају у заштићене кутије, а лоцирају се зависно од услова на терену или на фасади или на 
стубовима у дворишту. 

За прикључење индивидуалних потрошача локацију сета, место прикључења на 

дистрибутивну мрежу и вођење цевовода од мреже до сета одређује сам дистрибутер за свако 
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појединачно домаћинство. Дистрибутер такође даје и све потребне услове за пројектовање 

унутрашњих инсталација. 
Кућни прикључци су саставни део дистрибутивне мреже. 

Кућни мернорегулациони сетови (за једног потрошача) се постављају на спољни зид зграде 
или на стубу (слободно стојећи) у оквиру индивидуалног плаца. 

Кућни мернорегулациони сет треба да буде смештен у метални (или пластични) ормарић и 

мора да има могућност закључавања. Конкретан избор типа и могућих произвођача 
мернорегулационог сета врши дистрибутер. 

За прикључење објеката колективног становања, планом је дато оријентационо решење, при 

чему се број редукционих сетова одређује према броју улаза у зграду. Тачан положај и број 

редукционих сетова као и трасу прикључног цевовода на дистрибутивну мрежу одређује сам 
дистрибутер. 

Прикључење котларница технолошких потрошача биће решено посебним пројектом за 

прикључење сваког посебног објекта. 

 
2.5 ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Планом Генералне регулације насеља Сијаће поље, утврђена је површина јавне намена за 

изградњу објеката, сходно чл.20 Закона о експропријацији и то су објекти образовања, културе, 
водопривреде, спорта, саобраћаја, енергетске и комуналне инфраструктуре. 

 

*Постојеће површине јавне намене: 
 
На овом подручју нема проглашеног јавног грађевинског земљишта, а локације на којима су 

до момента усвајања плана, изграђени јавни објекти од општег интереса и објекти јавне намене,  а 

то су: ОШ ''Јово Курсула''' која је изграђена на катастарској парцели бр. 3359/2 КО Краљево; 
примарне и секундарне градске саобраћајнице (на графичком прилогу плана означене у постојећем 

катастарском стању); постојећа локација Електродистрибуције, катастарска парцела бр. 5590 КО 
Краљево; постојеће водно земљиште, катастарска парцела бр. 6058 КО Краљево, део који се налази 

у граници плана; локација постојеће мерно регулационе станице, катастарске парцеле бр. 3391/10 и 

3391/11 КО Краљево; постојећа траса изграђеног одбрамбеног насипа, катастарска парцела бр. 5692 
КО Краљево; локација градског пречистача, катастарска парцела бр. 4755/1 КО Краљево; коридор 

железничке пруге, катастарска парцела бр. 6051 КО Краљево, задржавају се као грађевинско 

земљиште за јавне намене. 

 

*Планиране површине јавне намене 
 
- Предвиђено је да јавно грађевинско земљиште буде високо фрекфентна саобраћајница 

''градски прстен'', од планираног моста на реци Ибар до укључења у петљу ''Магнохром'' и даље на 

магистрални правац М23.1 Краљево-Крушевац, који ће служити транзитно циљним саобраћајним 

токовима. 

- Коридор ''северне обилазнице'', где је започета изградња, дефинисан је коридор 

планираног аутопута Појате-Прељина, до новоизграђеног моста на реци Ибар. 

 

- Као јавно грађевинско земљиште предвиђен је и појас планираног наставка одбрамбеног 
бедема, заштитни појас железничке пруге Краљево-Сталаћ и водно земљиште, корито реке Ибар и 

Западне Мораве. 

 
- Од објеката од општег интереса који се налазе на подручју плана а њихове локације 

предвиђене као јавно грађевинско земљиште су: локација ОШ ''Јово Курсула'', катастарска парцела 
бр. 3359/2 КО Краљево, површине око 10273м2, локација градског пречистача отпадних вода, 
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катастарске парцеле бр. 4755/1; 4754/3; 4753/1; 4752/1; 4752/2 и 4751/1 КО Краљево, површине око 

54132m2; локација ЕПС-а, катастарска парцела бр. 5590 КО Краљево, површине око 40870 m2; 
локација МРС и локација електровучне трафостанице за потребе електрификације оба правца 

железничке пруге. 
  

* Планирани коридори 
 

1) На самој граници насеља Сијаће Поље, планирана је изградња ''северне обилазнице'', где је 

и започета изградња, која се у непосредној близини ''Камиџорског моста'' прикључује на 
магистрални пут М23.1 Краљево-Равни Гај-Крагујевац, а даље иде трасом новоизграђеног моста 

преко реке Ибар и прикључује се на трасу постојећег магистралног пута М5 Краљево-Крушевац.  

Коридор будућег аутопута Појате-Прељина (такозване ''северне обилазнице''), који пролази 

кроз територију Плана, штити се као у ширини од 115m. 

 Предвиђена је израда Плана Детаљне регулације, за коридор планираног аутопута, којим ће 

се дефинисати елементи за обележавање површине јавние намене, дефинисати висинска представа 

према стварном стању на терену, дефинисати укрштања са постојећим путним правцима и дати сви 
други неопходни елементи за пренос података на терен и издавање извода из плана у циљу израде 

пројектне документације и изградњу објекта ове врсте; 
 За већи део коридора решени су имовинско правни односи, а након израде Плана Детаљне 

регулације тачно ће се дефинисати делови за које ће се накнадно решавати, на основу елемената из 

тог плана. 

 Изградња овог путног правца планирана је од стране Републике Србије у наредном периоду 

а реализација истог је започета изградњом једног путног правца са две коловозне траке до 
новоизграђеног моста на Ибру, као прелазно решење. 

2) Коридор високо фрекфентне саобраћајнице, такозване ''градски прстен'', од планираног 

моста на Ибру до укључења у ''Магнохром''-ску петљу и даље на магистрални пут М23.1 Краљево-
Крагујевац, као и веза са Ратином представља део градског прстена који ће служити транзитно-

циљним саобраћајним токовима. 
 Коридор будућег ''градског прстена'' који пролази кроз територију Плана, штити се као 

површина јавне намене у ширини од 43m, односно 23m за саобраћајницу и по 10m са обе стране као 

заштитно зеленило. 
 Предвиђена је израда Плана Детаљне регулације, за коридор планираног ''градског прстена'' 

који пролази кроз територију плана, којим ће се дефинисати елементи за обележавање површине 

јавне намене и дефинисати висинска представа према стварном стању на терену, укрштања са 

постојећим путним правцима, дефинисати раскрснице и укључења постојећих и планираних улица 
на овај путни правац и дати сви други неопходни елементи за пренос података на терен и издавање 

извода из плана у циљу решавања имовинско правних односа и даље изградње. 

 Изградња овог путног правца-градске магистрале од улице Душана Поповића, мост преко 
Ибра до петље ''Магнохром'' и даље до везе са постојећим и планираним саобраћајницама , као и 

веза мостом са индустријском зоном Ратина, спада у приоритет, по усвајању овог плана, због 

изузетног значаја у мрежи градских саобраћајница. 

 

3) За коридоре примарних градских улица предвиђена је израда планова Детаљне 

регулације у циљу решавања имовинско правних односа. 

 
4) Изградња пасареле као уличне пешачке комуникације, од Улице Доситејеве до Машинског 

факултета, преко колосека паралелних једноколосечних пруга и магистралног пута. Изградња 
пасареле омогућила би студентима Машинског факултета и припадницима МУП-а Републике Србије, 

као и осталим грађанима безбеднији прелаз преко железничке пруге. 

 
5) Изградња нове петље са реконструкцијом постојеће петље ''Магнохром'' где је планирано 

да се ''градски прстен'' укључи у даље саобраћајне токове. И ова петља треба да буде предмет 

Плана Детаљне регулације. 
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6) Коридор одбрамбеног насипа од поплава, дуж водотока реке Ибар, опредељен је као 
површина јавне намене. Одбрамбени насип је једним делом завршен, а планом је предвиђен његов 

наставак све до ушћа Ибра у Западну Мораву. Према пројектној документацији на терену је 
одрађена парцелација дуж трасе али је предвиђена израда Плана Детаљне регулације како би се 

дефинисали елементи за одвајање површине јавне намене у цуљу решавања имовинско правних 

односа. 
 

7) На подручју које обухвата овај план железница задржава постојећу магистралну 

једноколосечну неелектрифицирану железничку пругу Лапово-Краљево-Ђенерал Јанковић-граница 

Македоније, која носи ознаку Е 85, за јавни путнички и теретни железнички саобраћај и постојећу 
једноколосечну неелектрифицирану пругу Сталаћ-Краљево-Пожега, за за јавни путнички и теретни 

железнички саобраћај. 
 

8) На овом подручју железница планира: 

 
- Електрификацију железничке пруге Лапово-Краљево-Ђенерал Јанковић- граница 

Македоније; 
- Електрификацију железничке пруге Сталаћ-Краљево-Пожега; 

- Изградњу електровучне подстанице као трансформаторске станице за претварање струје 

са 110kV на 25kV, која би напајала електричном енергијом новоелектрифициране пруге Сталаћ-

Краљево-Пожега и Лапово-Краљево-Рашка; 

- Пружни појас дефинисан је као јавно грађевинско земљиште у површини постојећег 
железничког земљишта. 

 

* Објекти од општег интереса 
 

Објекти од општег интереса, користе се за површине јавнуе намене. Ови објекти налазе се 
као самосталне локације у блоку као целина или у оквиру блока као посебно означене локације-

површине јавне намене са конкретном наменом. 

 
Подцелина А7 – Локација постојеће Осмогодишње школе ''Јово Курсула'', катастарска парцела бр. 

3359/2 КО Краљево, површине око 10273m2. 

 

- Постојећи објекат задржан је у својим постојећим габаритима са капацитетом који 
тренутно има (број ученика и остало); 

- дата је могућност да се може повећати број ученика и доградити постојећи објекат или 

изградити нови; 
- ако се укаже потреба за повећањем броја ученика или доградњом постојећег објекта, 

може се дозволити према потребама школе, с тим да грађевинска линија нове изградње не изађе из 

постојећих грађевинских линија, према ул. Доситејевој и Ул. Копаоничкој; 

- спратност нових објеката уклопити са постојећим објектима на локацији, односно да не 

пређе спратност од П+1; 

- ако се гради нови објекат, према суседним парцелама не сме бити ближи од 4,0m; 

- постојећи индекс изграђености, износи 0,5, планирани 1,2  
- постојећи индекс заузетости, износи 22%, планирани 40% 

- објекат се може дограђивати поштујући нормативе и важеће законске прописе за ову врсту 
објеката; 

- слободне површине унутар локације уређују се за потребе којима користе-школско 

двориште; 
 

Подцелина А4 – Локација ЕПС-а – Електродистрибуције Краљево, катастарска парцела бр.5590 КО 

Краљево, површине око 40870m2. 
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- Постојећи објекат TS 110/35/10kV ''Краљево 2'' у коју долазе и излазе водови од 110 kV и 
35 kV;  

- на овој локацији налази се и управна зграда са диспечерским центром. 
- на локацији се могу градити нови објекти за потребе ЕД Краљево, у случају потребе 

повећења капацитета и проширења пословног простора; 

- спратност нових објеката уклопити са постојећим објектима на локацији, односно да не 
пређе спратност од П+2; 

- индекс изграђености максимум 2,0;  

- индекс заузетости максимум 60% 

- објекат се може дограђивати поштујући нормативе и важеће законске прописе за ову врсту 
објеката; 

- слободне површине унутар локације уређују се према намени локације, а најчешће као 

слободне зелене површине, што највише одговара објектима ове намене. 
 

Подцелина Г3 – Локација пречистача отпадних вода за Краљево, која обухвата катастарске 
парцеле бр.4755/1, 4754/3, 4753/1, 4752/1, 4752/2 и 4751/1 КО Краљево, површине око 54132м2. 

 
- На овој локацији изграђен је пречистач отпадних вода за Краљево, у моменту изградње 

довољног капацитета; 

- због повећаног интензитета изградње у задњем периоду, углавном стамбених објеката, 

како легалних тако и бесправно изграђених објеката, вероватно ће се, временом, указати потреба за 

повећењем капацитета пречистача отпадних вода; 
- повећање капацитета ће се урадити према стварним потребама и условима ЈП ''Водовод'' 

Краљево, као надлежне институције која управља овим објектом; 

- планирано проширење не сме угрозити околни простор и објекте који су изграђени или 
који се планирају у непосредном окружењу, максимално поштујући законске прописе и нормативе за 

изградњу ове врсте објеката; 
 

Локација електровучне подстанице налази се на деловима катастарских парцела 

бр.4711/2, 4709/2 и 4710/2 КО Краљево и заузима површину од око 1970m2. Ова локација је у оквиру 
целине Г2 - претежне намене магацини, складишта и производња. 

Електровучна подстаница као трансформаторска станица за претварање струје са 110 kV на 

25 kV, која би напајала електричном енергијом новоелектрифициране пруге Сталаћ-Краљево-Пожега 

и Лапово-Краљево-Рашка, а лоцирана је између наведених пруга. 
 

Локација МРС (мерно регулационе станице) обухвата катастарске парцеле бр.3391/10 и 

3391/11 КО Краљево и заузима површину од око 786m2. Ова локација је у оквиру целине А2 – 
трговачко пословни центар са становањем. 

Мерно регулациона станица је изграђена за потребе снабдевања гасом градске котларнице и 

за даљи развој мреже за широку потрошњу гаса на подручју града и насеља Сијаће поље. 

2.6 ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ - ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
  

Грађевинска парцела има површину и облик који омогућавају изградњу објекта у складу са 

решењима из планског документа, у складу са правилима грађења и техничким решењима. Она се 
може укрупнити препарцелацијом и делити парцелацијом или препарцелацијом, до минимума 

утврђеног Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, (“Сл.Гласник 

РС“, бр.50/2011 од 08.07.2011. год.) . 

Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300,00 м2, 

двојног објекта је 400,00 м2 (две по 200м2), и објеката у прекинутом низу 200,00м2. 
  Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10,00 м, 

двојних објеката је 16,00 м (два по 8,00 м) и објеката у непрекидном низу 5,00 м. 
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Најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и пословне објекте у непрекинутом 

низу је 12,0 м, а за слободностојеће вишепородичне стамбене и  пословне објекте је 16.0 м. Најмања 
површина грађевинске парцеле за нову изградњу ових објеката  износи 600,00 м2. 

За потребе легализације постојећих породичних стамбених објеката,тамо где постоје 
просторна ограничења, могуће је формирати грађевинске парцеле чија је  површина  мања од 

300,00м2. 

       Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну 
површину намењену за саобраћај. 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може 

бити мања од 2.50м. 

  

2.7  УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, 
ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ОСОБА 

  
Код изградње јавних саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, као и код прилаза објектима 

за јавно коришћење,као и посебних уређаја у њима, морају се применити одредбе Правилника о 

условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица («Сл.гласник РС», бр. 18/97), као и осталим важећим прописима 

и стандардима који регулишу ову област. 

 

2.8 ЕВИДЕНТИРАНИ ИЛИ ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ, СПОМЕНИЦИ 
КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 

 

На подручју Плана нема објеката културних вредности. 

Овај простор у археолошком погледу представља углавном непознаницу јер је у питању 

речни нанос Ибра у последњих неколико хиљада година, који прекрива оригиналне археолошке 

трагове. Ипак познато је да се улицама које  воде од Пљакиног шанца ка пијаци, и даље у Поље, 
често наилази на делове турских ниша приликом копања темеља за куће или постављања 

инфраструктуре. 
Оно што је законска обавеза јесте обавештавање Завода за заштиту споменика културе или 

Народни музеј у Краљеву, уколико се наиђе на археолошке објекте и налазе у току земљаних радова 

и драстичне промене конфигурације терена. У том смислу треба бити обазрив и када су фосилни 
налази у питању, што није непознаница у овом крају. 

 

2.9  УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

У складу са условима добијеним од МУП-Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Краљеву, неопходно је испунити следеће услове у погледу потребних мера 

заштите од пожара: 

- објекте изводити у складу са Законом о заштити од пожара( Сл. гласник СРС, 

бр.37/88, 48/94, 101/05), 

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, 

експлозивним течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“, бр. 44/77,45/84,18/89 и 101/05 

) 
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих 

објеката од пожара („Сл.лист СФРЈ“, бр. 7/84) 
- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са 

Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 

платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист 
СРЈ“ , бр 8/95) 

- предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за 

спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91 ) 
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- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 

за електричне инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ“ , бр. 53/88 и 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96) 
- уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају 

бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења и уређаја од пожара(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 87/93), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 

припадајућих трафо станица („Сл.лист СФРЈ“, бр. 13/78) и Правилником о изменама и 

допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 

трафо станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 37/95), 
- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од 

пожара и експлозија („Сл.лист СФРЈ“, бр. 24/87 

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 
- за лифтове на елоектрични погон за вертикални превоз лица и терета („Сл.лист 

СФРЈ“, бр. 16/86 и 28/89) системе вентилације и климатизације предвидети у складу са 
Правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију  („Сл.лист 

СФРЈ“, бр. 87/93) 

- Реализовати објекте у складу са техничким препорукама ЈУС ТП 21:2003 
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне 

таванице, челичних елемената..), сходно ЈУС У Ј1 240. Предвидети употребу материјала 

и  опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих 

акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста 
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 

извођење завршних радова у грађевинарству („Сл.лист СФРЈ „, бр. 21/90) 

- уколико се предвиђа изградња гараже исту реализовати у складу са правилником о 
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 

експлозија („Сл.лист СЦГ“, бр. 31/2005) 

- реализовати објекте у складу са правилником о техничким нормативима за 

пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл.лист СФРЈ“, бр. 

10/90), уз претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно 

регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 28 и 29 

Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник 
СРС“, бр. 44/77, 45/84, 18/89 и 101/05), Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4 

бара(„Сл.лист СРЈ“, бр. 20/92) и Одлуке СО Краљево о условима и техничким 
нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода („Сл.лист СО Краљево бр. 

04/85 од 17.05.1985. год.), и Правилником о техничким нормативима за унутрашње 
гасне инсталације („Сл.лист СРЈ“, бр. 20/92 и 33/92) 

- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката,обезбедити да свака фаза представља 

техно-економску целину. 

- Ради провере примењености изнетих захтева неопходно је овом Одељењу доставити 

на сагласност Главне пројекте за изградњу објеката. 

 

2.10  УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ 
И ЗАШТИТУ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

Према ГУП-у Краљева 2020-Карти зона уређења простора од интереса за одбрану и заштиту 
од ратних дејстава ,План генералне регулације Сијаће поље налази се у зони  1, за коју је обавезна 

изградња јавног (блоковског ) склоништа, као и породичних и кућних склоништа. 

Битан критеријум за уређење простора је, осим обезбеђивања развоја града у мирнодопским 
условима, и усклађивање свих просторних елемената развоја града са потребама одбране. 
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Склоништа подразумевају двонаменски или посебан објекат за заштиту људи и материјалних 

добара. 
        Израда склоништа на територији Генералног урбанистистичког плана обавезна је за:  

- објекте којима грађевинску дозволу за градњу издаје министрство надлежно за 
послове грађевинарства, чл.133. Закона о планирању и изградњи; 

- комплексе посебне намене; 

- објекте за јавну употребу: здравствене установе, обданишта, основне, средње и 
високошколске установе, хотеле, спортске хале, административне објекте, банке, 

остале објекте инфраструктуре који нису наведени чл.133. Закона о планирању и 

изградњи; 

- стамбене објекате развијене бруто грађевинске површине до 5000м2 градити 
склоништа допунске заштите, а за објекте развијене бруто грађевинске површине 

преко 5000м2 склоништа основне намене.   

  
Склоништа за наведене објекте дужни су да граде инвеститори властитим средствима, а 

њихово одржавање врше власници, односно корисници тих објеката властитим средствима. 
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и изградњу 

склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и 

подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и 
коришћење за заштиту људи од природних других несрећа.  

  Ради заштите људи, материјалних и културних добара постоје следећа склоништа: 

- породична склоништа се граде као подрумске и друге погодне просторије са 

армирано-бетонским конструктивним елементима; 
- кућна склоништа основне заштите граде се у склопу стамбених зграда чија је укупно 

развијена бруто површина већа од 5000м2, а у склопу зграда мање површине од 5000м2 

граде се склоништа допунске намене; 
- јавна склоништа у градовима и већим насељима граде се на местима на којима се 

окупља већи број грађана. 

 

Под јавним склоништима подразумевају се и блоковска склоништа. 

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други 

инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.  

Под другим заштитним објектима за заштиту људи и материјалних добара подразумевају се: 
подрумске просторије и друге просторије у стамбеним и другим зградама прилагођене за склањање 

људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине  и други природни и вештачки објекти и 

израђени заклони. 
            Склоништа по правилу треба да су укопана или полуукопана, на најнижој подземној етажи 

објекта. Тачан положај склоништа одредиће орган надлежан за послове урбанизма, на начин да 
резервни излазне буде у зони зарушавања, а да одстојање улаза у склоништа до најудаљенијег 

места са кога се полази у склониште не износи више од 250м (полупречник гравитације). 

Ближе услове за пројектовање одређује Јавно предузеће за склоништа по захтеву 

инвеститора. 

У случају непостојања техничких могућности за изградњу склоништа (висок ниво подземне 

воде, радови реконструкције, доградње и надзиђивања, заузеће парцеле, те немогућност изградње 

резервних излаза ван зоне зарушавања и сл.), инвеститор коме је уттврђена обавеза, може бити 
ослобођен изградње склоништа сходно чл.64 ст.1. Закона о ванредним ситуацијама, решењем 

"Јавног предузећа за склоништа", уз претходно прибављено мишљење органа надлежног за послове 

урбанизма, у том случају инвеститор има обавезу уплате накнаде за изградњу и одржавање 
склоништа у висини 2%вредности грађевинског дела објекта. 

Надлежни орган за издавање дозволе издаће грађевинску дозволу за изградњу објекта у 

коме се не гради склониште само уколико инвеститор приложи доказ о плаћеној накнади за 

изградњу и одржавање склоништа. 
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Потребно је посебно нагласити да се када је у питању уређење простора од интереса за 

одбрану и заштиту од ратних дејстава у свему се треба придржавати Закона о ванредним 
ситуацијама и Правилника о техничким нормативима за склоништа (''Сл. лист СФРЈ'' 55/83), као и 

приложеног графичког прилога који је саставни део овог поглавља.  
За потребе израде  Плана достављени су и услови од стране Министарства унутрашњих послова-

Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву,који се налазе у 

документацији Плана. 
 

2.11 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРЕМА ЛИТОЛОШКОМ САСТАВУ 
И СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА 

 

На инжењерско-геолошкој карти урбанистичког подручја Краљева и Матарушке Бање, која је 

саставни део документације плана, према условима градње издвојене су следеће основне категорије 

терена: 
- терени повољни за градњу, 

- терени условно - повољни за градњу, и 

- терени неповољни за градњу. 
 

Критеријуми за ову категоризацију засновани су на основним инжењерскогеолошким 

карактеристикама терена, а то су: 

- носивост терена, 

- стабилност терена, 

- нагиб терена, 

- дубина до подземне воде у терену, и 
- плављеност терена. 

 
При утврђивању носивости терена узета је интересантна зона градње дубине 1-4 m, док се 

прорачунате носивости (табела , лит. ) односе на дубину фундирања до 1,5 m и везане су за једну 

одређену средину. 
На подручју Плана генералне регулације постоје све три категорије терена. 

 

1) Терени повољни за градњу 
 
У ову категорију увршћени су делови терена са тачно утврђеним елементима 

инжењерскогеолошких услова: 

- носивост терена је већа од 150kPa, 
- терен је стабилан, 

- нагиб терена је од 0-10º, 

- дубина до подземне воде је већа од 3,0 m. 
 

У зони ове категорије може се планирати градња свих врста грађевинских објеката. 

Међутим, оваква општа оцена подобности терена за градњу не искључује потребу детаљног 

испитивања микролокација сваког објекта и тачног утврђивања услова његове градње. 
2) Терени условно - повољни за градњу 
 
У ову категорију спадају терени у којима је испуњен један од следећих услова или више њих: 
- условно – стабилан терен, 

- нагиб терена 10 - 30º, 
- дубина до подземне воде је мање од 3,0 m, 

- повремено је плављен терен, 

- носивост терена је од 100-150kPa. 
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У зони ове категорије терена може се планирати градња свих врста објеката али се за сваки 

објекат препоручују посебна испитивања терена на микролокацији, а у циљу тачног утврђивања 
услова њихове градње. 

 
3) Терени неповољни за градњу 

 

Терене ове категорије карактерише испуњавање једног од следећих услова: 
- носивост терена је мања од 100kPa, 

- терен је нестабилан, 

- нагиб терена је већи од 30º, 

- мочваран и стално плављен терен. 
 

У зони ове категорије се не препоручује урбанизована градња. Изузетно, у зонама где нема 

појава активне нестабилности, може се планирати градња мање осетљивих објеката, али се на 
микролокацијама морају извести посебна испитивања терена, а у циљу утврђивања услова градње и 

евентуалног побољшања тла.  
 

2.12  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

У складу са чл. 2. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009), 

појам унапређења енергетске ефикасности односи се на смањење потрошње свих врста енергије, 
уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова 

планирања, пројектовања , изградње и употребе објеката. 

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани 
и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или 

боље услове у објекту. Као последицу смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилних 

горива) и коришћење обновљивих извора енергије, имамо смањење емисије штетних гасова (CO2 и 

др.) што доприноси заштити природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју 

земље. 

Бројна истраживања, анализе и дугогодишње искуство стручњака, као најделотворније мере 

за повећање енергетске ефикасности у зградама препознају: 
 

- доношење и примену прописа за топлотну заштиту и уштеду енергије базираних на 

стандардима енергетске ефикасности; 

- информисање јавности о енергетској ефикасности путем енергетских извештаја за 

зграде, енергетских ознака за опрему и систем, као и практичних приручника за 

управљање енергијом у зградама; 

- стимулисање истраживања и развоја енергетски ефикасних технологија; 
- упознавање тржишта са мерама енергетске ефикасности и деловање у циљу повећања 

удела енергетски ефикасних материјала, уређаја и система доступних тржишту. 

 
Типичне мере за повећање енергетске ефикасности у зградарству односе се на омотач 

зграде (кров, зидови, прозори), грејање (котларница, подстаница , регулација) и осветљење 
(инкадесцентно, флуоресцентно).  

Мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству, на нивоу домаћинства,  

пословног објекта или објекта јавне намене могу бити: 

 

- замена спољних прозора и врата столаријом од Al или PVC вишекоморних профила са 

термопрекидом; 

- термичка изолација спољних зидова зграде (полистирен, стиродур и др.) 
- термичка изолација кровова (минерална вуна и др.) 

- обрада шпалетни, израда и монтажа спољних и унутрашњих солбанка; 

- уградња ролетни; 
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- замена обичних (волфрамових) сијалица флуоресцентним (штедним) сијалицама или 

цевима; 
- редовно одржавање система за грејање према упутствима произвођача; 

- коришћење соларних система за припрему топле воде у домаћинствима (соларни 
колектори 3-4 m2 постављени на јужно оријентисан кров); 

- замена дотрајалих котлова на чврата горива котловима на природни гас са 

прикључењем објеката на мрежу гасовода; 
- уградња термостатских радијаторских вентила (могу се постићи уштеде енргије до 

20%) и др. 

 

Искуства показују да се спровођењем разних мера енергетске ефикасности у зградама могу 
постићи значајне уштеде свих типова енергије. 

При пројектовању и изградњи објеката обавезно се придржавати Правилника о енергетској 

ефикасности зграда ("Сл.гласник РС", бр.61/2011 од дана 19.8.2011.) и Правилника о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл.гласник РС", 

бр.61/2011 од дана 19.8.2011.) 
 

2.13 ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Регулација простора заснива се на систему елемената регулације: 

 
- урбанистичким показатељима (намена, индекс или степен изграђености, индекс или степен 

искоришћености); 

- урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинске 
линије саобраћајница, гранична линија зоне односно целине); 

- правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, 

постављање ограде, паркирање и гаражирање ). 

  

Правила грађења Планом су дефинисана за одређене блокове односно целине у којима се на 

основу извода из плана може израдити идејни пројекат и прибавити одобрење за изградњу. 

  Спровођење плана у зависности од стања на терену, односно парцели, извршиће се: 
1. Рушењем постојећих објеката уз могућност изградње новог објекта; 

2. Легализацијом постојећих објеката који су у складу са планом и то: 

а)   легализацијом постојећих објеката без интервенције на њима; 

б) легализацијом постојећих објеката уз могућност реконструкције, адаптације, доградње 

и надградње у складу са одредбама плана; 

3. Изградњом нових објеката на постојећим или новим парцелама у складу са oдредбама 

плана. 
 

 

 

2.14  ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ 
  
**ООппшшттаа  ппррааввииллаа  ииззггррааддњњее  ггрраађђееввииннссккиихх  ееллееммееннааттаа  ооббјјееккааттаа  
 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

- излози локала-0.30м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,0 м, а испод 
те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

- излози локала -0.90 м по целој висини у пешачким зонама; 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже-2,0м, на целој 
ширини објекта са висином изнад 3,0м; 
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- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1.0 м од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,0 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 
- конзолне рекламе - 1.20м, на висини изнад 3.0 м. 

 
      Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.60 м, односно 

регулациону линију више од 1.20 м, и то на делу објекта вишем од 3.0 м.Хоризонтална пројекција 

испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 
 

Грађевински елементи(еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску , односно, регулациону 

линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
- на делу објекта према предњем дворишту-1.20м, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације  
(најмањег растојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације ( најмањег растојања 

од 2.50м )-0.90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према задњем дворишту ( најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5.0 м ) -1.20 м, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

 
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска 

линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м. За висину 

преко 0,90м степенице улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају на бочни или задњи 
део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 

                 

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 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара, а 

испод те дубине-0.50м; 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.0м. 

               

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 
корисника парцеле. 

 
 Правилима изградње уређују се дозвољене претежне намене, постављање објекта у односу 

на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или спратност 

објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин 

обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др., а исказује се системом 

урбанистичких правила и показатеља (намена, индекс односно степен изграђености, или индекс 

односно степен искоришћености) и односе се на појединачне грађевинске парцеле. 

  

**ВВррссттее  ии  ннааммееннее  ооббјјееккааттаа  ккоојјии  ссее  ммооггуу  ггррааддииттии  

  

*УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋИХ ПОРОДИЧНИХ 
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

  

На свим површинама намењеним изградњи породичних стамбених објеката већ  се налази 

велики број постојећих објеката за које се предвиђа могућност реконструкције, адаптације, 
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доградње и надградње, као и замена старих, неквалитетних грађевинских објеката у складу са 

планираном наменом до задате спратности и вредности урбанистичких параметара. 
 

За постојеће породичне стамбене објекте, у зависности од њиховог положаја у простору, 
планиране намене и мреже саобраћајница предвиђа се: 

- Уклапање какви јесу; 

- уклапање са могућношћу реконструкције, доградње и адаптације до планиране 
спратности; 

- изградња нових објеката према плану намене површина и правилима грађења 

- рушење (због дејства  силе-природних непогода, угрожености статичности објекта  услед 

дотрајалости и уграђености лоших грађевинских материјала, због изградње нових објеката и 
другачије организације на парцели). 

 

Приликом додавања било каквих делова на постојеће грађевине, или приликом адаптације, 
дозиђивања, надзиђивања, отварања и затварања појединих делова, мењања крова и др. потребно 

је да сви нови делови и радови буду изведени у архитектонском маниру у којем је изграђена 
постојећа зграда. 

 

*ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКАТА 
 

Изградња нових објеката одвијаће се у складу са планираном наменом, која се може 

односити на: 

- породичне објекте; 
- вишепородичне објекте; 

- стамбено – пословне објекте; 

- пословно – стамбене објекте; 
- пословне објекте објекте; 

- складишно-магацинске објекте; 

- помоћне објекте у оквиру парцела породичног становања; 

- објекте школства; 

- објекте дечије установе; 

- објекте социјалне заштите; 

- комуналне објекте. 
  

На грађевинској парцели, у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена 

је изградња других објеката, као пратећих и помоћних објеката, који су у функцији коришћења 
главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. 

 
            *ДОЗВОЉЕНЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СКЛОПУ ПОРОДИЧНИХ И  ВИШЕПОРОДИЧНИХ 
СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ИЛИ КАО ПОСЕБНИ ОБЈЕКТИ У ЦЕЛИНАМА 
ПОРОДИЧНОГ И ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 

Ове пословне делатности се односе на области: 

1. ТРГОВИНЕ – продавнице свих типова за продају прехрамбене робе и робе широке потрошње и 

др. 
2. УСЛУЖНОГ ЗАНАТСТВА – обућарске, кројачке, фризерске, козметичарске, фотографске радње, 

перионице возила и тепиха, стаклорезачке и друге занатске радње; 

3. УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ – књижара, копирница, хемијске чистионице и др.; 
4. УГОСТИТЕЉСТВА – ресторан, таверна, кафе бар, посластичарница, пицерија, хамбургерница и 

сл.; 

5. ЗДРАВСТВА – апотеке, опште и специјалистичке ординације и сл., 

6. СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – сервиси за чување деце, обданишта, играонице за децу, дом пензионера, 
смештај и нега старих и изнемоглих лица, сигурне куће и друго; 
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7. КУЛТУРЕ – галерије, специјалистичке библиотеке, читаонице и др.; 

8. ЗАБАВЕ – билијар салони, салони видео игара, кладионице и сл.; 
9. СПОРТА – терени за мале спортове, теретане, вежбаонице, аеробик, фитнес; 

10. ПОСЛОВНО – АДМИНИСТРАТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ – филијале банака, поште, представништва, 
агенције, пословни бирои; 

11. ПОЉОПРИВРЕДЕ – пољопривредна апотека, цвећара и сл. 

12. ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА површине габарита од 10 до 100м2, најчешће у распону од 
30 – 60м2, а у оквиру стамбених објеката са делатностима, делатности – локали су површине 

најчешће од 15 – 40м2; 

13. ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ КОМБИНОВАНЕ – затворени и отворени простор од 40 до 150м2, планирати у 

зонама породичног становања и у зонама пословања са становањем; 
14. У СКЛОПУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА који се гради као самостални објекат на парцели у зони 

породичног и вишепородичног становања, дозвољене пословне делатности могу бити пансиони, 

мотели, мањи тржни центри, објекти услужних делатности уколико за њих постоје просторни и други 
услови на парцели и не угрожавају се објекти на суседним парцелама и услови живљења у 

непосредном окружењу. 
 

За обављање неких врста делатности потребно је Анализом утицаја потврдити да су 

предузете и планиране мере заштите и да изабрана врста делатности неће имати штетног утицаја на 
животну средину. Основни и најважнији принцип у спровођењу Плана је да се може дозволити 

грађење свих планом предвиђених објеката, под условом да нови објекат који се гради не угрожава 

животну средину, објекте на суседним парцелама и несметано одвијање саобраћаја. 

 
*ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА 

 

Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену 

утицаја објеката на животну средину. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, или на 

објектима или коридорима постојеће инфраструктуре 

 

*ПРОСТОР СА ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 
  

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови 

супротно разлогу због којег је појас успостављен. 

Постојећи објекти у заштитним појасевима се могу задржати. Дозвољено је њихово 
проширено текуће одржавање. 

  
• ЗАШТИТНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОЈАС 

 

Заштитни електроенергетски појас утврђује се у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских објеката и износи: 

 

- за надземни вод 10кV - 6 м; 

- за надземни вод 35 кV- 15 м; 

- за надземни вод 110 кV - 15 м; 
- за надземни вод 220 кV- 15 м, 

 

према чл. 23  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, бр. 
110-00-51/2011-07 од 13.06.2011. 

Због штетности електромагнетног зрачења на здравље људи, Планом се не предвиђа 
изградња објеката за боравак људи испод ваздушних водова. Изузетно, на изричит захтев власника 

– корисника грађевинске парцеле, или кад се водови простиру дијагонално преко површине парцеле 
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и не могу се избећи, може се одобрити изградња објекта преовлађујуће намене у посматраној 

целини, уз поштовање услова добијених од Привредног друштва за дистрибуцију електричне 
енергије ''Електросрбија'' – Краљево, који би се односили на вертикалну удаљеност између вода и 

најистуренијег дела објекта – слемена. 
 

••  ЗЗААШШТТИИТТННИИ  ППРРУУЖЖННИИ  ППООЈЈААСС  

 

У заштитном пружном појасу, ширине 200м, може се планирати грађење пословних, 
помоћних и сличних објеката, копање бунара, резервоара, подизање далековода, али не ближе од 

25 м, рачунајући од осе крајњег колосека. Грађење стамбених објеката није могуће планирати на 
растојању мањем од 25 м. 

На растојању мањем од 25 м могуће је планирати уређење простора изградњом 

саобраћајница, паркинг простора, као и зелених површина, при чему треба водити рачуна да високо 

растиње мора бити на растојању већем од 10 м у односу на осу колосека железничких пруга. 

   

Постојећи породични стамбени објекти у заштитном пружном појасу могу се задржати. Није 

дозвољена изградња нових објеката, већ само текуће одржавање постојећих. 
Уколико се планира изградња објеката на растојању мањем од 25 м, обавезно је претходно 

прибављање услова и сагласности од ЈП „Железнице Србије“. 

  

••  УУРРББААННИИССТТИИЧЧККАА  ППРРААВВИИЛЛАА  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ППРРООССТТООРРАА  ИИ    ИИЗЗГГРРААДДЊЊЕЕ  ООББЈЈЕЕККААТТАА  

  

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
 

- У непрекинутом низу-објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле; 

- у прекинутом низу-објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 

- као слободностојећи-објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле и 

- као полуатријумски-објекат додирује три линије грађевинске парцеле. 

 

Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног 
објекта, утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле. 

За зоне породичне градње најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) 

новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је: 
 

- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације-1.50м, 
- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације-2.50м, 

- за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта-4.00м, 

- за први или последњи објекат у непрекинутом низу-1.50м. 

 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у 

прекинутом низу, износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се 

обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти наспрамним бочним фасадама не 

садрже наспрамне отворе на просторијама за становање( као и атељеима и пословним 

просторијама).  
Удаљеност планираних или околних објеката, осим објеката у низу по правилу је 5,0 м,а 

минимум 4 м ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење. 

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним 

странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту 

више од половине трајања директног осунчања. 

При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља 
светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта. 
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Планирани објекат може се градити искључиво у оквиру своје грађевинске парцеле. 

 

••  ВВИИССИИННЕЕ  ООББЈЈЕЕККААТТАА  

 

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим 
кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

Максимална  висина објекта мерена на овај начин износи: 
- до спратности од П+2 –   12.0 м. 

- до спратности од П+3 – 15.0 м. 
- до спратности од П+4 – 18.0 м. 

 

Релативна висина је она која се одређује према другим објектима или ширини регулације, а 

дефинише се кроз следеће односе, и то: 

-  висина новог објекта мања је од 1.5 ширине регулације улице; 

- висина венца новог објекта се усклађује са венцем суседног објекта; 

- код замене грађевинског фонда нови објекат задржава висину старог или 
   суседних објеката. 

 

Спратност објеката на подручју Плана креће се од  маx П+2 за породичне стамбене објекте , 
до највише П+4, за ново вишепородично становање са пословањем, и табеларно је приказана у 

графичком прилогу бр. 7- Урбанистичка регулација.  

Сви објекти могу имати подрумске или  сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 
Максимална висина спратне етаже 3.5 м. Оваква висина спратне етаже је примењива и за 

нове грађевине  и у случају надзиђивања постојећих објеката ниже спратности. 

Не планирати поткровне етаже, већ чисте спратне висине (поткровља или мансарде могуће 
су у изузетним случајевима, када је у питању уклапање са већ изграђеним објектима и под посебним 

условима). 
Висина етажа у функцији пословања максимално може бити до 5.6м и рачуна се као 

приземље + галерија (само у случају ако су функционално повезани), преко ове висине рачуна се 

као нормална спратна висина. 
 

••  ГГРРААЂЂЕЕВВИИННССККИИ  ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИ  ООББЈЈЕЕККААТТАА  

 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону 

линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

- излози локала-0.30м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,0 м, а 

испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

- излози локала -0.90 м по целој висини у пешачким зонама; 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже-2,0м, на целој 

ширини објекта са висином изнад 3,0м; 
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1.0 м од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,0 м, а у пешачким зонама према конкретним условима 

локације; 
- конзолне рекламе -1.20м, на висини изнад 3.0 м. 

      

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.60м, односно 

регулациону линију више од 1.20 м, и то на делу објекта вишем од 3.0м.хоризонтална пројекција 

испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно, регулациону 
линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
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- на делу објекта према предњем дворишту-1.20м, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације ( најмањег 

растојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације ( најмањег 

растојања од 2.50м)-0.90м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту ( најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5.0 м ) -1.20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 
                

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска 

линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м. За висину 
преко 0,90м степенице улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају на бочни или задњи 

део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 
           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 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара, а 

испод те дубине-0.50м; 

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.0м. 
               

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 

корисника парцеле. 
 

••  ППААРРККИИРРААЊЊЕЕ  

  
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих 

врста треба да обезбеде простор на сопственој грађевинској парцели, изван површина јавног пута, и 

то-1 паркинг или  гаражно место на 1 стан. 
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на 

сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, на следећи начин: 

  

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа-1 ПМ на 70 м2 

корисног простора; 

- пошта-1 ПМ на 150м2 корисног простора; 

- трговина на мало -1 ПМ на 100 м2 корисног простора; 
- угоститељски објекат-1 ПМ на користан простор за 8 столица; 

- хотелијерска установа-1 ПМ на користан простор за 10 кревета; 
- позориште или биоскоп-1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца; 

- спортска хала-1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца; 

- производни, магацински и индустријски објекат 1 ПМ на 200 м2 корисног простора. 

 

Гараже објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита 
објекта или надземно на грађевинској парцели. 

            

Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају  
се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености 

грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе. 
 

• ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА 
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Одводњавање површинских вода утврђује се тако да се оне са парцела одводе 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. 
 

• АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА, ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГО 

  

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују 
се идејним архитектонским пројектом. 

За спољни изглед објеката у просторно културно-историјској целини примењују се мере 
заштите у складу са условима Завода за заштиту споменика културе. 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПЛАНИРАНУ НАМЕНУ У ОКВИРУ 

ДЕФИНИСАНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА 
 

Правила грађења садрже све услове који се односе на изградњу објеката, која су 

дефинисана у оквиру целине, односно по блоковима из Плана, према специфичностима и потребама 
целине, односно блока. 

Правила грађења из плана, подједнако важе за објекте који се граде на осталом 

грађевинском земљишту, објекте од општег интереса и објекте за јавну употебу, као и за сву 
саобраћајну, комуналну и енергетску инфраструктуру. 

Систем елемената регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулациона 

линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне). 

Регулациона линија је линија разграничења између површине одређене јавне намене и 
површина предвиђених за изградњу објеката јавне и остале намене.  

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађ. парцели или се налази на 

растојању дефинисаном овим планом. Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију , односно, унутар простора оивиченог грађевинском линијом. 

           У целинама које су реализоване по ранијим планским документима, на преосталим 
неизграђеним парцелама тамо где овај план није дефинисао грађевинске линије , поштовати 

започету регулацију и утврдити грађевинску линију на основу позиције већ изграђених објеката.  

 
ПОДЦЕЛИНА А1 

 

Сервиси и магацини  -  посебна подручја 

 

Урбанистички показатељи: 

• индекс изграђености: 1.2;  

• висина нових објеката не треба да пређе П+1; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2 ; 

• минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   потребно је обезбедити: 1 паркинг место на 200м2 корисног простора.  

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају. 
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Пословање са становањем 
 

Урбанистички показатељи: 
• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.6; 

• максимална спратност објекта П+6; 

• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2  
пословног простора; 

• блок је веђим делом изграђен објектима пословања, трговине, складишта и производње, по 

ранијем ДУП-у и објектима који су намењени за становање;  
• грађевинске парцеле у већини случајева су формиране по ранијем ДУП-у; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних јавних саобраћајница; 

• дуж ул. Београдске и 27. марта изграђени су трговачко угоститељски и пословни објекти у 

комбинацији са становањем, на основу претходних планова, па се свака нова изградња мора 

ускладити са већ изграђеним објектима, по висини и габариту; 
• могућа је промена намене постојећих објеката али не супротно плану; 

• У оквиру трговачких и пословних објеката могућа је изградња стамбеног простора, у оквиру 

спратне етаже; 

• у оквиру блока могу се обављати делатности које не стварају буку и не загађују средину; 

• ширина уличног фронта грађевинских парцела, дуж Београдске улице које су реализоване на 

основу претходног ДУП-а, задржава се у постојећим границама; 
• локацијамa које се налазе унутар блока а немају излаз на јавни пут, излаз на јавни пут 

обезбедити мин. ширине од 5,0m, и градити по условима из плана; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

ПОДЦЕЛИНА А2 
 

Пословање са становањем: трговачко пословни центар са становањем 
 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.6; 

• максимална спратност објекта П+2 

• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 
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• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• при реконструкцији појединих целина морају се поштовати услови службе заштите културних 

добара; 
• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 

• изграђени трговачко пословни центар је новијег датума градње и задржава се у 

• постојећем стању; 

• слободни део локације може се изградити стамбено пословним објектом, до 

• планиране спратности; 

• грађевинске парцеле се не могу ограђивати; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• у оквиру блока изграђена јр МРС, а парцеле на којима је изграђена планиране су као јавно 

грађевинско земљиште; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

ПОДЦЕЛИНА А3 
 

Породично становање са пословањем 

 
Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 

непрекинутом низу 5.00м. 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 
објеката и објеката у прекинутом низу 200м2. 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 
паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 

• блок је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима; 

• грађевинске парцеле су, најчешће, формиране у складу са претходним ДУП-у; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 
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• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 

• простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита објекта, или; 

• на грађевинској парцели индивидуалних стамбених објеката може се градити пословни 

простор у посебним објектима до мах 60m2 корисне површине; 
• минимална удаљеност породичног стамбеног објекта од бочне међе суседне парцеле је 1.5m 

односно друге бочне међе 2.om; 

• грађевинске парцеле индивидуалних стамбених објеката могу се ограђивати транспарентном 

оградом или живом зеленом оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

ПОДЦЕЛИНА А4 
 

Пословање -  комуналне површине 

 

- намена: постојећа локација ЕПС-а 
 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и делатности : 90% површине за пословање према 10% стамбене 

површине;  

• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/150 м2 пословног простора, 

у случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2  

пословног простора; 

• постојећа локација ЕПС-а, на којој је изграђена ТС 110/35/10 kV, објекат управне зграде са 

диспечерским центром; 

• на локацији могу се градити објекти за потребе ЕПС-а; 

• максимална спратност П+2; 

• потребно је обезбедити  

• 1 паркинг место/150 м2 пословног простора.  

 
ПОДЦЕЛИНА А5 

 

Пословање са становањем 
 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.2; 

• максимална спратност објекта П+4; 

• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 
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• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 
пословног простора; 

• на истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више објеката који чине 

функционалну целину; 

• минимална удаљеност објеката је 8.0m; 

• минимална удаљеност основног габарита објекта од бочне међе суседне парцеле је 4,0м а 

стамбеног 2,0m; 
• грађевинске линије дефинисане су у односу на планиране јавне саобраћајнице; 

• у оквиру блока налази се појас заштитног зеленила дуж локације ЕПС-а; 

• за објекте који ће се градити у зони постојећих далековода морају имати посебно обрађене 

техничке услове и прикључење на електроенергетску мрежу од стране Електродистрибуције 

Краљево; 

• број паркинг места у оквиру грађевинске парцеле ускладити са општинском Одлуком; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

ПОДЦЕЛИНА А6 
 

Вишепородично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 80 до 90% стамбене површине према 20 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.4-3.6;  

• максимална спратност објекта П+6; 

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2;  

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);  
• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 

• обавезна израда Урбанистичког пројекта као урбанистичко архитектонско решење планиране 

изградње, којим ће се дефинисати статус постојећих објеката, планирана изградња са 
положајем и габаритима нових објеката и величином грађевинских парцела; 
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• Предвидети и на овом простору могућност изградње вртића или др. јавног централног 

садржаја;  

• у овој целини планира се изградња новог објекта дечије заштите, према следећим 

урбанистичким показатељима: 
• спратност: П+1  

• индекс изграђености до 1.0; 

• 30м2/ детету  за локацију и 6,5м2/ детету за објекат,  

• Број паркинг места: једно паркинг место по запосленом или једно паркинг место на сваких 

20м2 затвореног и отвореног простора у функцији основне намене. 

• остала правила грађења дата су кроз општа правила, за укупан обухват плана. 

 
ПОДЦЕЛИНА А7 

 

Школство - Основна школа ''Јово Курсула'' 
 

Локација постојеће Осмогодишње школе ''Јово Курсула'', катастарска парцела бр. 3359/2 КО 

Краљево, површине око 10273m2. 

Урбанистички показатељи: 

• изградња новог објекта или доградња постојећег према потребама школе; 

• Постојећи објекат задржан је у својим постојећим габаритима са капацитетом који тренутно 
има (број ученика и остало); 

• дата је могућност да се може повећати броја ученика и доградити постојећи објекат или 

изградити нови; 

• ако се укаже потреба за повећањем броја ученика или доградњом постојећег објекта, може 

се дозволити према потребама школе, с тим да грађевинска линија нове изградње не изађе из 
постојећих грађевинских линија, према ул. Доситејевој и Ул. Копаоничкој; 

• спратност нових објеката уклопити са постојећим објектима на локацији, односно да не 

пређе спратност од П+2; 
• ако се гради нови објекат, према суседним парцелама не сме бити ближи од 4,0m; 

• постојећи индекс изграђености, износи 0,5 а планирани 1,2  

• објекат се може дограђивати поштујући нормативе и важеће законске прописе за ову врсту 

објеката; 

• максимална спратност П+2; 

• слободне површине унутар локације уређују се за потребе којима користе-школско 

двориште; 

• потребно је обезбедити: паркирање зa образовну установу осмогдишње школе ''Јово 

Курсула'';-1 ПМ на 70 м2 корисног простора  /правило грађења за паркинг места из члана 36 
Правилника о општим оправилима за працелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник 

РС", бр. 50/2011). 

 
 

ПОДЦЕЛИНА А8 
 

Вишепородично становање са пословањем 

 

• изградња објеката у блоку је у потпуности реализована, изграђени су стамбено- пословни 

објекти, спратности П до П+6.  

                                                                                                                                                        
Локације изграђених објеката су уређене паркинг просторима, прилазним стазама и високим 

и ниским зеленилом и  дозвољене интервенције су у смислу текућег одржавања објеката . 

 
ПОДЦЕЛИНА А9 
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Пословање -  постојеће пумпе у комбинацији са заштитним зеленилом 

 

- намена: пословање- бензинска пумпа са угоститељским објектом 

 

• локација је реализована, изграђена је бензинска пумпа са угоститељским и продајним 

простором, уређена паркинзима, зеленим површинама и потребном пратећом опремом; 

• у оквиру блока се може дозволити oсавремењавање садржаја пумпе изградnjом нових 

инсталација , опреме и доградње објекта. Уградња нових резервоара за нову врсту горива, 

попут метан гаса, електропогон и сл. 

 

ПОДЦЕЛИНА А10 
 

Пословање - постојеће пумпе у комбинацији са заштитним зеленилом 

 

Урбанистички показатељи: 
• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте је 3.0м. /грађевинска 

линија дефинисана je у односу на улицу Доситејеву/;  

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• потребно је обезбедит 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине 

пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2  пословног простора; 

• пословање је планирано између две постојеће пумпе, између пруге и Доситејеве улице; 

• обавезна израда Урбанистичког пројекта као урбанистичко архитектонско решење, како би 

се дефинисао положај и габарит објеката; 

• у оквиру пословног центра могу се обављати делатности из област трговине, угоститељства, 

адвокатуре, културе и сл. као и делатности које не загађују средину и не угрожавају две 
постојеће пумпе; 

• поштовати заштитни појас према железници; 

• планира се изградња пасареле за прелаз према Машинском факултету. 

 
 
 

ПОДЦЕЛИНА А11 
 

Заштитно зеленило у путном појасу 
 

• објекти који се налазе у овом блоку, а изграђени са одобрењем остају до коначне 

реализације плана, изградња ''Магнохромске петље'', а сви бесправно изграђени објекти не могу 

се легализовати. 
 

ПОДЦЕЛИНА Б1 
 

Пословање са становањем 
 

Урбанистички показатељи: 
• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 



    ППЛЛААНН    ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ    РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ННААССЕЕЉЉАА  ««ССИИЈЈААЋЋЕЕ  ППООЉЉЕЕ»»  

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ “КРАЉЕВО” КРАЉЕВО  страна  52 

 

• индекс изграђености: 2.8 -3.6; 

• максимална спратност објекта П+4; 

• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 
пословног простора; 

• изграђени угоститељски објекат задржава се уз могућност реконструкције и доградње или 

изградњu сасвим новог објекта до планиране спратности; 

• слободни део локације изградити новим објектом, до планиране спратности и задатих 

параметара; 
• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом.  

ПОДЦЕЛИНА Б2 
 

Пословање 

 
Урбанистички показатељи: 

• однос становања и делатности : 90% површине за пословање према 10% стамбене површине  

• максимални индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2, а стамбеног П+4; 

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2   

пословног простора. 

 

Сервиси и магацини  -  посебна подручја 

 

Урбанистички показатељи: 

• индекс изграђености: 1.2;  

• висина нових објеката не треба да пређе П+1; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 500 м2 ; 

• минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место на 200м2 корисног простора.  
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• блок је изграђен пословним и стамбеним објектом, објектима трговине, складишта и 

производње у складу са наменом из претходног ДУП-а; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом 
• постојећи објекти се могу реконструисати и доградити до задатих параметара на нивоу 

блока.  

ПОДЦЕЛИНА Б3 
 

Вишепородично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања: 80 до 90% стамбене површине према 20 -10% површине за 

пословање; 
• индекс изграђености: 2.4-3.2;  

• максимална спратност објекта П+6; 

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2;  

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 
• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);  

• слободна површина треба да износи око 20 м2/ст.;  

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 
• изградња објеката у блоку је у делимично реализована, изграђене су стамбено пословне 

ламеле; 

• за део блока потврђен је Урбанистички пројекат којим су дефинисани урбанистички 

параметри, планирана изградња и положај новог објекта у односу на постојећи стамбено 
пословни објекат. 

 
ПОДЦЕЛИНА Б4 

 

Пословање 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и делатности : 90% површине за пословање према 10% стамбене површине  

• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
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• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 

• величина блока је врло мала па се планира изградња само једног објекта са потребним 

манипулативним простором; 

• грађевинска линија дефинисана је према Улици Београдској; 

• минимална удаљеност основног габарита објекта од бочне суседне међе је минимум 2.5m. 

 
ПОДЦЕЛИНА Б5 

 

Сервиси и магацини  -  посебна подручја 
 

Урбанистички показатељи:  

• индекс изграђености: 1.2;  

• висина нових објеката не треба да пређе П+1; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2 ; 

• минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место на 200м2 корисног простора.  

• минимална удаљеност објекта у оквиру блока је половина висине највишег објекта, односно 

не сме бити мања од 6.0m; 

• минимална удаљеност основног габарита објекта од бочне међе суседне парцеле је 2,5m; 

• обавезна израда пројекта за парцелацију и препарцелацију ради формирања грађевинских 

парцела. 

ПОДЦЕЛИНА Б6 
 

Вишепородично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 80 до 90% стамбене површине према 20 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.4-3.2;  

• максимална спратност објекта П+6; 

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2;  

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 
већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);  

• слободна површина треба да износи око 20 м2/ст.;  

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 
пословног простора. 
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Породично становање са пословањем 
 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 
непрекинутом низу 5.00м. 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 

објеката и објеката у прекинутом низу 200м2. 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 

паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 

• блок је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима; 

• парцелација је у већини случајева реализована по претходном плану; 

• задржавају се објекти доброг квалитета изграђени са грађевинском дозволом; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 
• за индивидуалне стамбене објекте, простор за обављање делатности, предвидети у оквиру 

габарита објекта, или; 

• у оквиру блока могу се градити стамбени одбјекти колективног становања са делатностима 

по условима који важе за блок; 

• у оквиру блока, на углу улица Пролетерске и Београдске, за кп бр.3683/1 КО Краљево донет 

је ПДР који је преиспитан и исти се може примењивати у складу са законом, а након доношења 
овог плана примењиваће се параметри из овог плана; 

• у оквиру блока немогу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 

• минимална удаљеност објеката 6.0m; 

• минимална удаљеност породичног стамбеног објекта од бочне међе суседне парцеле је 2.0m 

односно друге бочне међе 4.0m; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом, парцеле вишепородичног становања се не могу ограђивати; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

ПОДЦЕЛИНА Б7 
 

Пословање са становањем 

 
Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.2; 

• максимална спратност објекта П+6; 
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• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 
• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 

• обавезна израда Урбанистичког пројекта као урбанистичко архитектонско решење планиране 

изградње, којим ће се дефинисати статус постојећих објеката, односно који се стамбени објекти 

руше ради изградње нових објеката а који се задржавају; 
• у пословном простору могу се обављати компатабилне делатности са становањем, односно 

не могу се обављати делатности које на било који начин угрожавају околину; 

• на истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више објеката који чине 

грађевинску целину, стамбено пословни блок или фазну изградњу; 
• грађевинске парцеле се немогу ограђивати; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле немогу се усмеравати према другој парцели. 

 
ПОДЦЕЛИНА Б8 

 

Породично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 
• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 

непрекинутом низу 5.00м. 
• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 
објеката и објеката у прекинутом низу 200м2. 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 

паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 
 

• блок је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима по претходном плану; 

• катастарске парцеле у већини случајева су формиране по ранијем ДУП-у; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 
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• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 

• простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита објекта, или; 

• у оквиру блока не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 
ПОДЦЕЛИНА Б9 

 

Пословање са становањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.2; 

• максимална спратност објекта П+6; 

• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 

• на истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више објеката који чине 

функционалну целину; 

• минимална удаљеност основног габарита пословног објекта од бочне међе суседне парцеле 

је минимум 4,0м а стамбеног минимум 2,0m; 

• грађевинске линије дефинисане су у односу на планиране јавне саобраћајнице; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• у коридору постојећег и планираног колектора отпадних вода према градском пречистачу, 

инфраструктурном коридору, у ширини од 5m лево и десно, не могу се градити објекти; 

• за објекте који ће се градити у зони постојећих далековода морају имати посебно обрађене 

техничке услове и прикључење на електроенергетску мрежу од стране Електродистрибуције 

Краљево; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

ПОДЦЕЛИНА Б10 
 

Породично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 
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• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 

непрекинутом низу 5.00м. 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 
објеката и објеката у прекинутом низу 200м2; 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 

паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 
• блок је већим делом изграђен стамбеним објектима по ранијем ДУП-у; 

• парцеле у већини случајева су формиране по ранијем ДУП-у; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 

• испод постојећих далековода могу се градити објекти под посебним техничким условима од 

надлежне службе Електродистрибуције; 
• у коридору постојећег колектора отпадних вода према градском пречистачу, по 5м лево и 

десно немогу се градити објекти; 

• простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита објекта или; 

• на истој грађевинској парцели могућа изградња пословног простора у посебним  објектима 

за обављање делатности  до мах 60m2 корисног простора; 

• у оквиру блока немогу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 
• минимална удаљеност породичног стамбеног објекта од бочне међе суседне парцеле је 2.0m 

односно друге бочне међе 4.0m; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 
ПОДЦЕЛИНА Б11 

 

Сервиси и магацини  -  посебна подручја 

 

Урбанистички показатељи: 
• индекс изграђености: 1.2;  

• висина нових објеката не треба да пређе П+1; 

• минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2 ; 

• минимална дозвољена ширина грађевинске парцеле је 16м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место на 200м2 корисног простора. 
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Пословање 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и делатности : 90% површине за пословање према 10% стамбене површине  

• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2   

пословног простора; 

• простор је неизграђен па се планира изградња сасвим нових објеката на задатој регулацији; 

• постојеће катастарске парцеле у основи су доста мале за изградњу објеката овенамене, па се 

израдом пројекатима парцелације исте морају укрупњавати ради формирања нових 

грађевинских парцела; 

• обзиром да блок тангира коридор ''градског прстена'' на овом простору треба градити објекте 

попут великих трговина, изложбених салона, дистрибутивних центара и сл. 

• у појасу инфраструктурног коридора не могу се градити објекти на одстојању од по 5m са 

једне и друге стране коридора; 

• грађевинске линије су дефинисане према коридору ''градског прстена'' и према 

• осталим саобраћајницама унутар плана, које су планом дефинисане као јавно     

грађевинско земљиште; 
• за објекте који ће се градити у зони постојећих далековода морају имати посебно обрађене 

техничке услове и прикључење на електроенергетску мрежу од стране Електродистрибуције 

Краљево. 

ПОДЦЕЛИНА Б12 
 

Породично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 
• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 

непрекинутом низу 5.00м. 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 

објеката и објеката у прекинутом низу 200м2; 
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• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 

паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 

• блок је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима по одобрењу надлежног 

органа, као и бесправно изграђеним објектима; 

• катастарске парцеле у већини случајева су формиране као грађевинске парцеле по 

претходним плановима а за преостале делове блока мора се радити парцелација и 
препарцелација ради формирања нових грађевинских парцела; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 
• претежна намена индивидуално становање са делатностима; 

• простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита објекта, или; 

• на истој грађевинској парцели могућа изградња пословног простора у посебним  објектима 

за обављање делатности  до мах 60m2 корисног простора; 

• у оквиру блока не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 

• обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 

ПОДЦЕЛИНА Б13 
 

Пословање , производња, трговина, магацински простор и индивидуално становање 

 

Урбанистички показатељи: 
• однос становања и делатности : 90% површине за пословање према 10% стамбене површине  

• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2  
пословног простора; 

• у овом блоку се већ израђују производи од алуминијумских профила, а планира се изградња 

нових објеката за обављање делатности из области мале привреде (штампарија, шивачки погон, 

стаклорезачка радионица и цлично.) 
• грађевинска линија дефинисана је према улици Београдској; 

• за површину индивидуалног становања важе правила из суседног блока Б12.  

 

ПОДЦЕЛИНА Б14 
 

Градска плажа 
 

• препоручује се избор најадекватнијег решења за уређење ове плаже, конкурсом или на неки 

други начин; 
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• могу се градити објекти који су у функцији планиране намене, мањи рекреативно спортски 

објекти, мањи угоститељски објекти и сл.  

 

ПОДЦЕЛИНА В1 
 

Породично становање са пословањем 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 

непрекинутом низу 5.00м. 
• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 

објеката и објеката у прекинутом низу 200м2; 
• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 

паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 
• блoк је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима, по одобрењу надлежног 

органа али има и бесправно изграђених објеката; 

• катастарске парцеле у већини случајева су формиране као грађевинске парцеле по 

претходним плановима а преостале ће се формирати израдом урбанистичког пројекта; 
• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 

• претежна намена индивидуално становање са делатностима; 

• простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита објекта,  

• у оквиру блока не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 

• обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 
 

ПОДЦЕЛИНА В2 
 

Заштитно зеленило, воћњаци, њиве, ливаде, расадници,  

обрадиво пољопривредно земљиште 

 

• у овом блоку има велики број бесправно изграђених објеката, новијег датума градње, као и 

објеката изграђених на основу привремених правила грађења; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти изграђени без одобрења за које је у законском року поднет захтев за легализацију, 

могу се легализовати ако нису у коридору планираних саобраћајница; 
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• у овом блоку површина која је планирана за индивидуалну стамбену изградњу је стечена 

урбанистичка обавеза, из периода привремених правила, и за исти се примењују правила из 

блока Б10; 

• изградња нових објеката може се дозволити по правилима регулације за сеоске објекте, и 

то: 

- изградња нових објеката уз постојеће и планиране улице и прилазне стазе тако да се већи 

део блока користи као пољопривредно земљиште; 

- растојање грађевинске линије од регулационе линије је 5,0m, а у делу изграђених објеката 

утврђује се на основу легализованих објеката; 

- међусобна удаљеност објеката је 6,0m; 

- најмања величина парцеле за непољопривредна домаћинства је 400м2, пољопривредна 
800м2 и мешовита 600m2; 

- најмања ширина уличног фронта за све видове је 15,0m; 
- спратност објеката од П+1+Пк; 

- уз стамене објекте могу се градити помоћни објекти: летња кухиња, објекат за смештај 

огрева, гаража и слични објекти; 
- степен изграђености 0,6; 

- економски објекти су: сточне стаје за потребе породичног домаћинства, магацин сточне 

хране за сопствену употребу, кош, амбар, надстрешница за пољопривредне машине, сушионице, 

пушнице и сл.; 

- удаљеност стамбеног објекта од сточне стаје је мин.15,0m, од ђубришта  мин.20,0m; 
- положај економских објеката одредити према правцу дувања ветрова, тако да се не угрозе 

стамбени објекти на локацији и у околини уз поштовање задатих одстојања; 
- ако се економски делови суседних локација граниче растојање нових објеката од границе 

парцеле не може бити мање од 1,0.; 

- ако се економски део парцеле граничи са са стамбеним делом суседне локације применити 

иста правила и одстојања као за парцелу. 
 

ПОДЦЕЛИНА В3 
 

Заштитно зеленило у појасу реке Ибар, између одбрамбеног насипа и корита реке 
 

• у овом појасу могу се гајити само пољопривредне културе. 

 
 

ПОДЦЕЛИНА В4 
 

Пословање : постојеће пумпе у комбинацији са заштитним зеленилом 

 

Урбанистички показатељи: 

• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте је 3.0м;  

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• потребно је обезбедити 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине 

пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 

• локација ''Југопетрол''-а, складиште готових нафтних деривата који се даље дистрибуирају на 

бензинске пумпе; 

• на овој локацији планира се изградња нове бензинске пумпе са пратећим садржајима. 
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• обавезна израда Урбанистичког пројекта као урбанистичко архитектонско решење, како би 

се дефинисао положај и габарит објеката; 

• у оквиру пословног центра могу се обављати делатности из област трговине, угоститељства 

и сл. као и делатности које не загађују средину и не угрожавају две постојеће пумпе. 
  

ПОДЦЕЛИНА В5 
 

Породично становање са пословањем 
 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 
непрекинутом низу 5.00м. 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 

објеката и објеката у прекинутом низу 200м2. 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 
паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора. 

• блок је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима по претходном ДУП-у; 

• катастарске парцеле у већини случајева су формиране по ранијем ДУП-у; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 
• претежна намена индивидуално становање са делатностима; 

• простор за обављање делатности предвидети у оквиру габарита објекта, или; 

• у оквиру блока не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 

• обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 

ПОДЦЕЛИНА Г1 
 

Породично становање са пословањем 
 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и пословања : 70 - 90% стамбене површине према 30 -10% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 0.8-1.2; 

• поштовати започету уличну матрицу и само је надограђивати; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  
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• опционо П + 1 + Пк када започети концепт градње подразумева мансардни кров; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег објекта је 10.00 м, двојних објеката 16.00м (два по 8.00м) и објеката у 

непрекинутом низу 5.00м. 
• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    

• минимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, 

двојног објекта је 400м2 (две по 200м2), објеката у непрекинутом низу и полуатријумских 
објеката и објеката у прекинутом низу 200м2. 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле објекта и 1 

паркинг место/70м2 пословног простора, у случају веће површине пословног простора по једно 

паркинг место до сваких наредних 30м2 пословног простора; 

• блок је већим делом изграђен индивидуалним стамбеним објектима, по одобрењу надлежног 

органа као и бесправно изграђеним објектима; 

• објекти који су изграђени као самостални за потребе производње или друге видове 

делатности а које не загађују околину, задржавају се у својим габаритима, могу се доградити 

ради побољшања квалитета делатности; 

• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 

• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати, ако нису у 

коридору планираних саобраћајница; 

• у оквиру блока не могу се обављати делатности које стварају буку и загађују средину; 

• обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 
• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 
ПОДЦЕЛИНА Г2 

 

Пословање 

 

Урбанистички показатељи: 

• однос становања и делатности: 90% површине за пословање према 10% стамбене површине  

• максимални индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2   

пословног простора; 

• блок је већим делом изграђен објектима за пословање, трговину, производњу, складишта; 

• катастарске парцеле у већини случајева представљају грађевинске парцеле на којима су 

изграђени или се граде објекти; 
• објекти доброг квалитета, изграђени са грађевинском дозволом, задржавају се; 
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• објекти доброг квалитета, изграђени без одобрења, могу се легализовати ако нису у 

коридору планираних јавних саобраћајница; 

• могућа је промена намене постојећих објеката али не супротно плану; 

• у оквиру овог блока налази се, дуж улице, ред индивидуалних стамбених објеката који се као 

такви задржавају, могу легализовати бесправно изграђени који испуњавају остале услове из 
плана; 

• у оквиру блока је и локација електровучне подстанице, која је ограђена и као таква је 

дефинисана; 
• за сваку нову изградњу у оквиру блока морају се решити приступне саобраћајнице на 

осталом грађевинском земљишту, као приватни пролази; 

• грађевинске линије за нову изградњу дефинисане су у односу на јавне саобраћајнице; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном или зиданом оградом до висине 

1,8м; 
• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

 

ПОДЦЕЛИНА Г3 
 

Комуналне површине 

 

Урбанистички показатељи: 

• индекс изграђености: 1.6-2.0;  

• нова изградња треба да се прилагоди концепцији постојеће изградње; 

• висина нових објеката не треба да пређе П+2;  

• минимална површина грађевинске парцеле: 800 м2; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 16.00 м; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 

• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);    
• потребно је обезбедити 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2  

пословног простора; 
• локација је изражена објектиима и уређајима за пречишћавање отпадних вода за град 

Краљево; 

• на овој локацији изграђено је постројење за пречишћавање отпадних вода са доводним 

колектором фекалне канализациле; 

• обзиром да је у последњих неколико година интензивирана изградња објеката на градском 

подручју и приградским зонама, да је све већи број објеката који се прикључују на градску 
канализацију, планирано је у некој новој фази повећање капацитета градског пречистаћа 

отпадних вода. 
 

ПОДЦЕЛИНА Г4 
 

Пословање са становањем 

 

Урбанистички показатељи: 
• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.2; 

• максимална спратност објекта П+2; 
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• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 

већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 
• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 

грађевинска и регулациона линија поклапају; 
• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 

• на истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више објеката који чине 

функционалну целину; 

• минимална удаљеност основног габарита пословног објекта од бочне међе суседне парцеле 

је минимум 4,0м а стамбеног минимум 2,0m; 
• грађевинске линије дефинисане су у односу на планиране јавне саобраћајнице; 

• грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом оградом; 

• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• појас заштитног зеленила уз пругу обавезно поштовати  

• сви објекти који су уцртани у катастарском операту задржавају се, као и објекти изграђени 

са грађевинском дозволом; 

• објекти који су у законском року поднели захтев за легализацију, ако испуњавају друге 

услове, могу се легализовати. 

ПОДЦЕЛИНА Г5 
 

 Заштитно зеленило уз водоток 

 
• у овом блоку планиран је коридор будућег аутопута; 

• прва фаза планираног коридора је реализована; 

• остали простор се користи као обрадиво пољопривредно земљиште; 

• у овом блоку није дозвољена изградња објеката осим објеката комуналне инфраструктуре,  

ако се за то укаже потреба. 

ПОДЦЕЛИНА Г6 
 

- намена: трговачко пословни центар са угоститељством и становањем; 
 

Пословање са становањем 

 

Урбанистички показатељи: 
• однос становања и пословања : 10 - 50% стамбене површине према 90 - 50% површине за 

пословање; 

• индекс изграђености: 2.8 -3.2; 

• максимална спратност објекта П+6; 

• нова изградња мора се уклапати у постојећу регулацију; 

• минимална дозвољена ширина уличног фронта грађевинске парцеле је 15.00 м, осим у 

изузетном случајевима када се објекат планира на парцели која се налази између две по плану 
већ реализоване локације или када је у питању угаона градња; 

• растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте, осим објеката у низу је 

3.0м, осим у случајевима кад се локацијска дозвола издаје за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају; 
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• у зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката (преко 50%);   

• минимална површина грађевинске парцеле је 600 м2; 

• при реконструкцији појединих целина морају се поштовати услови службе заштите културних 

добара; 
• потребно је обезбедити: 1 паркинг место/стану и 1 паркинг место/70м2 пословног простора, у 

случају веће површине пословног простора по једно паркинг место до сваких наредних 30м2 

пословног простора; 
• објекти који су изграђени без грађевинске дозволе а не угрожавају магистрални правац 

Краљево-Крагујевац могу се легализовати ако испуњавају остале услове; 

• у овом блоку је изграђена плинска станица, може се изградити и бензинска пумпа са паркинг 

простором и осталим садржајима који прате савремене бензинске пумпе; 

• индивидуални стамбени објекти који су изграђени у овом блоку задржавају се, могу се 

реконструисати и дограђивати до спратности која важи за блок;  

• постојећи прилази објектима са магистралног пута који имају сагласност Републичке 

дирекције за путеве се задржавају а остали прилази морају бити из правца блоковских 

саобраћајница; 
• површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели; 

• препоручује се израда пројеката за парцелацију и препарцелацију ради формирања нових 

парцела у складу са планом. 

 
За сваку планирану намену у оквиру дефинисаних зона и целина неопходно је примењивати 

дате урбанистичке показатеље и посебне услове, као и наведена општа правила парцелације, 

регулације и изградње. 

Уколико нешто није дефинисано овим Планом, примењивати Општа правила грађења-

правила грађења за парцеле и објекте из ГУП-а Краљева 2020.  
За помоћне објекте: ограде, надстрешнице и гараже примењивати правила градње из 

Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС, бр. 

50/2011)  

      4.   ПРИМЕНА   ПЛАНА 
 

План генералне регулације "Сијаће поље" представља плански основ за израду Пројеката 

препарцелације и парцелације, Пројеката исправке граница суседних парцела, издавање 

информације о локацији, локацијских дозвола за изградњу објеката, саобраћајних површина, 

уређење зеленила, као и свих простора у оквиру Плана, а према правилима из овог Плана, у складу 

са Законом о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС и 
24/11). 

 

* Израда Планова  детаљне регулације 
 

Израда Плана Детаљне регулације предвиђена је за: 
 

- Коридор аутопута- ''северне обилазнице'', деонице која пролази кроз подручје плана; 

- Корудор ''градског прстена''-други градски прстен, од планираног Ибарског моста до 

петље ''Магнохром'' и везе са Ратином, укључујући и петљу; 

- Коридор насипа за одбрану од поплава дуж реке Ибар од изграђеног насипа до ушћа 

у Западну Мораву, укључујући и бициклистичку стазу која је планирана овим 

насипом. 
 

* Израда урбанистичких пројеката 
 

Израда Урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонско решење  за: 
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- блок А6, где је планирано вишепородично становање са делатностима-вишепородично 

становање са делатностима; 
- блок Б7, где је планирано пословање са становањем средњих густина; 

- блок А10, део између постојеће бензинске и плинске станице где је предвиђено 
пословање. 

 

За потребе израде овог пројекта, обавезно је снимање постојећег стања и унос у катастарско 
топографски план, са овером у Служби за катастар непокретности. Урбанистички пројекат садржи и 

идејна решења објеката, партерно уређење слободних површина, локације простора за смештај 

контејнера за смеће и локацијама за трафостанице 10/0,4 kV. 
 

* Приоритети у спровођењу плана 
 

- Изградња нове инфраструктуре и реконструкција постојеће, посебно изградња фекалне 

и атмосферске канализације; 

- Изградња моста преко реке Ибар из правца Улице Душана Поповића; 
- Изградња деонице првог ''градског прстена'' од Улице Душана Поповића до петље 

''Магнохром''  
- Израда планова Детаљне регулације за дефинисана подручја, ради даље реализације 

плана; 

- Израда Урбанистичких пројеката као урбанистичко архитектонско решење, за 

дефинисана подручја, ради даље реализације плана. 
-  

Ради прецизнијег дефинисања површина јавне намене, а ради изградње линијских 
инфраструктурних објеката – саобраћајница, по потреби ће се радити урбанистички пројекти (члан 

61. став 6, Закона о планирању и изградњи) и поштовати члан 20. Закона о експропријацији (који 

дефинише за које објекте Влада може утврдити јавни интерес). Изградња линијских 
инфаструктурних објеката – саобраћајница може се изводити фазно. 

 

План генералне регулације ''Сијаће поље'' садржи и текстуални део који се објављује у 

Службеном листу града Краљева. 

Документациона основа овог плана је саставни део плана.  

Надзор над применом и спровођењем Плана врши надлежни орган Градске управе града 

Краљева. 
Достављање, архивирање, умножавање и уступање Плана врши се у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената  (''Сл. гласник РС'', бр. 

31/2010) и Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената  (''Сл. гласник РС'', бр. 69/2010 и 16/2011). 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Краљева“. 

 
 

 

 
                                                                                             С А С Т А В И О 

 
                                                                                    ____________________________ 

                                                                                  Предраг Терзић, дипл.инж.арх. 
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА 

 
!

1. Y= 75727.01  X= 41803.53   

2. Y= 75901.14  X= 41655.08   

3. Y= 76049.98  X= 41729.65   

4. Y= 76009.15  X= 41801.34   

5. Y= 75990.06  X= 41834.85   

6. Y= 75834.68  X= 41858.73   

7. Y= 75908.13  X= 41905.17   

8. Y= 75951.13  X= 41927.99   

9. Y= 76068.76  X= 41836.48   

10. Y= 76044.12  X= 41961.94   

11. Y= 76050.37  X= 41965.40   

12. Y= 76089.28  X= 41769.28   

13. Y= 76175.28  X= 41808.41   

14. Y= 76175.94  X= 41970.40   

15. Y= 76154.72  X= 42089.22   

16. Y= 76218.31  X= 42147.47   

17. Y= 76271.98  X= 42149.69   

18. Y= 76273.51  X= 42130.11   

19. Y= 76145.97  X= 41729.34  

20. Y= 76290.59  X= 41819.85   

21. Y= 76378.44  X= 41838.28   

22. Y= 76415.84  X= 41859.52   

23. Y= 76457.05  X= 41893.38   

24. Y= 76355.98  X= 42164.60   

25. Y= 76451.15  X= 42166.21   

26. Y= 76522.92  X= 41950.96   

27. Y= 76528.77  X= 42097.63   

28. Y= 76532.19  X= 42167.02   

29. Y= 76606.50  X= 42099.47   

30. Y= 76598.79  X= 42038.17   

31. Y= 76590.18  X= 41969.62   

32. Y= 76657.02  X= 41980.32   

33. Y= 76661.43  X= 42039.81   

34. Y= 76667.86  X= 42100.48   

35. Y= 76677.10  X= 42186.36   

36. Y= 76730.06  X= 42202.26   

37. Y= 76736.12  X= 42204.08   

38. Y= 76729.53  X= 42102.38   

39. Y= 76719.53  X= 42041.29   

40. Y= 76714.27  X= 41986.59   

41. Y= 76748.37  X= 41987.93   

42. Y= 76751.32  X= 41988.55   

43. Y= 76776.61  X= 42103.80   

44. Y= 76804.17  X= 42229.35   

45. Y= 76630.60  X= 42229.98   

46. Y= 76643.43  X= 42296.75   

47. Y= 76629.17  X= 42296.44   

48. Y= 76604.11  X= 42295.90   

49. Y= 76564.71  X= 42295.06   

50. Y= 76564.30  X= 42313.85   

51. Y= 76455.54  X= 42311.52   

52. Y= 76455.95  X= 42292.72   

53. Y= 76434.41  X= 42230.24   

54. Y= 76433.08  X= 42292.24   

55. Y= 76420.12  X= 42291.96   

56. Y= 76419.84  X= 42307.68   

57. Y= 76601.73  X= 42373.57   

58. Y= 76686.66  X= 42375.39   

59. Y= 77005.30  X= 42252.25   

60. Y= 76957.55  X= 41974.64   

61. Y= 76985.01  X= 41969.49   

62. Y= 77104.32  X= 41947.13   

63. Y= 77144.27  X= 42235.01   

64. Y= 77247.44  X= 42387.43   

65. Y= 77266.46  X= 42288.99   

66. Y= 77275.66  X= 42229.73   

67. Y= 77273.34  X= 42136.83   

68. Y= 77261.10  X= 41900.54   

69. Y= 77311.67  X= 42137.85   

70. Y= 77314.97  X= 42295.13   

71. Y= 77452.01  X= 42291.58   

72. Y= 77441.77  X= 42148.10   

73. Y= 77600.68  X= 42295.04   

74. Y= 77620.98  X= 42177.29   

75. Y= 77708.22  X= 41946.26   

76. Y= 77781.58  X= 42209.77   

77. Y= 77787.62  X= 42317.76   

78. Y= 77778.51  X= 42406.88   

79. Y= 77989.79  X= 42458.95   

80. Y= 77992.27  X= 42445.67   

81. Y= 78041.24  X= 42458.19   

82. Y= 78106.94  X= 42474.97   

83. Y= 78179.98  X= 42409.91   

84. Y= 78168.41  X= 42405.16   

85. Y= 78095.67  X= 42375.74   

86. Y= 78092.30  X= 42385.65   

87. Y= 78072.89  X= 42398.80   

88. Y= 78060.94  X= 42395.06   

89. Y= 78008.26  X= 42342.69   

90. Y= 78009.28  X= 42221.37   

91. Y= 77956.01  X= 42087.14   

92. Y= 78213.29  X= 42236.96   

93. Y= 78248.66  X= 42084.26   

94. Y= 78333.33  X= 42545.70   

95. Y= 78334.48  X= 42457.32   

96. Y= 78718.78  X= 42653.92   

97. Y= 78915.47  X= 42782.98   

98. Y= 79061.54  X= 42854.32   

99. Y= 79098.67  X= 42860.30   

100. Y= 79152.57  X= 42805.59   

101. Y= 79159.08  X= 42807.73   

102. Y= 79393.15  X= 42909.71   

103. Y= 79509.77  X= 42929.36 

104. Y= 79433.04  X= 42895.91 

105. Y= 79397.53  X= 42884.48   

106. Y= 79389.12  X= 42815.58   

107. Y= 79482.73  X= 42741.75   

108. Y= 79287.82  X= 42682.21   

109. Y= 78578.26  X= 42112.53  

110. Y= 79488.57  X= 42486.48   

111. Y= 78493.69  X= 41999.13   

112. Y= 78259.64  X= 41824.19   

113. Y= 77722.53  X= 41826.89   

114. Y= 77736.38  X= 41711.36   

115. Y= 77747.95  X= 41614.85   

116. Y= 77262.28  X= 41720.43   

117. Y= 77313.93  X= 41521.06   

118. Y= 77359.70  X= 41346.66   

119. Y= 76864.07  X= 41118.99   

120. Y= 76939.02  X= 41363.92   

121. Y= 76934.04  X= 41437.33 

122. Y= 76948.96  X= 41740.31   

123. Y= 76704.92  X= 41769.24   

124. Y= 76673.50  X= 41651.19   

125. Y= 76660.14  X= 41529.87 

126. Y= 76650.01  X= 41437.88   

127. Y= 76638.95  X= 41264.51   

128. Y= 76443.13  X= 41065.33   

129. Y= 76435.67  X= 41055.29   

130. Y= 76344.74  X= 41011.11   

131. Y= 76334.76  X= 41018.63   

132. Y= 76393.02  X= 41095.98   

133. Y= 76297.68  X= 41137.77   

134. Y= 76294.95  X= 41184.11   

135. Y= 76275.47  X= 41274.60   

136. Y= 76490.37  X= 41368.81   

137. Y= 76364.57  X= 41658.60   

138. Y= 76356.67  X= 41557.13   

139. Y= 76340.21  X= 41471.06   

140. Y= 76140.98  X= 41492.90   

141. Y= 76149.73  X= 41674.27   

142. Y= 76126.53  X= 41557.96   

143. Y= 76053.22  X= 41577.73  

144. Y= 76168.77  X= 41154.62 

145. Y= 75803.26  X= 41742.69 

146. Y= 78251.95  X= 41957.99 

147. Y= 78266.93  X= 41738.22 

148. Y= 78362.17  X= 41801.04 

149. Y= 77206.33  X= 42278.62
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ККООООРРДДИИННААТТЕЕ  ТТЕЕММЕЕННИИХХ  ТТААЧЧААККАА  

  

  

  
Т 1 Y= 75771.77  X= 41824.87   

Т 2 Y= 75815.13  X= 41849.12   

Т 3 Y= 75872.72  X= 41877.36   

Т 4 Y= 75929.85  X= 41922.20   

Т 5 Y= 75985.67  X= 41855.79   

Т 6 Y= 76002.75  X= 41942.02   

Т 7 Y= 76049.96  X= 41964.74   

Т 8 Y= 76110.99  X= 41971.38   

Т 9 Y= 76140.60  X= 41972.91   

Т 10 Y= 76122.74  X= 42081.59   

Т 11 Y= 76164.59  X= 42091.50   

Т 12 Y= 76182.73  X= 42041.85   

Т 13 Y= 76174.91  X= 41959.54   

Т 14 Y= 76205.80  X= 42121.90   

Т 15 Y= 76233.16  X= 42142.80   

Т 16 Y= 76288.79  X= 41933.79   

Т 17 Y= 76359.96  X= 42165.31   

Т 18 Y= 76360.36  X= 42049.52   

Т 19 Y= 76453.13  X= 41929.00   

Т 20 Y= 76524.01  X= 42001.23   

Т 21 Y= 76610.45  X= 42167.76   

Т 22 Y= 76685.84  X= 42296.99   

Т 23 Y= 76742.08  X= 42170.72   

Т 24 Y= 76756.54  X= 42210.21   

Т 25 Y= 76889.98  X= 42263.83   

Т 26 Y= 76978.12  X= 42110.24   

Т 27 Y= 77113.35  X= 41994.04   

Т 28 Y= 77250.00  X= 42336.50   

Т 29 Y= 77240.40  X= 42307.81   

Т 30 Y= 77276.95  X= 42281.42   

Т 31 Y= 77280.97  X= 42296.01   

Т 32 Y= 77734.86  X= 42319.23   

Т 33 Y= 77790.14  X= 42360.97   

Т 34 Y= 77819.41  X= 42316.87   

Т 35 Y= 77908.99  X= 42331.78   

Т 36 Y= 78035.49  X= 42345.68   

Т 37 Y= 78138.49  X= 42390.43   

Т 38 Y= 78148.87  X= 42485.69   

Т 39 Y= 78188.01  X= 42346.08   

Т 40 Y= 78264.04  X= 42470.08   

Т 41 Y= 78324.06  X= 42500.29   

Т 42 Y= 78652.11  X= 42537.17   

Т 43 Y= 78752.06  X= 42586.59   

Т 44 Y= 79166.02  X= 42800.96   

Т 45 Y= 79406.10  X= 42835.13   

Т 46 Y= 79351.60  X= 42772.36   

Т 47 Y= 79326.99  X= 42730.13   

Т 48 Y= 79433.04  X= 42895.91 

Т 49 Y= 79675.64  X= 42708.65   

Т 50 Y= 79543.71  X= 42539.15 

Т 51 Y= 79454.46  X= 42453.89 

Т 52 Y= 78716.90  X= 42255.05 

Т 53 Y= 78357.72  X= 42361.44 

Т 54 Y= 78334.02  X= 42053.90 

Т 55 Y= 78284.87  X= 42075.46   

Т 56 Y= 78383.05  X= 41850.80  

Т 57 Y= 78288.42  X= 41749.68  

Т 58 Y= 78253.58  X= 41895.59   

Т 59 Y= 78172.68  X= 41687.93   

Т 60 Y= 76847.42  X= 41431.45  

Т 61 Y= 76463.84  X= 41384.99   

Т 62 Y= 78166.10  X= 42090.29   

Т 63 Y= 78156.94  X= 42221.96   

Т 64 Y= 78092.76  X= 42085.90   

Т 65 Y= 78009.47  X= 42194.41   

Т 66 Y= 77881.88  X= 42216.18   

Т 67 Y= 77997.95  X= 42137.02   

Т 68 Y= 77953.03  X= 42083.60   

Т 69 Y= 77901.83  X= 42067.17   

Т 70 Y= 77719.46  X= 42205.79   

Т 71 Y= 77593.57  X= 42169.36   

Т 72 Y= 77713.08  X= 41946.68   

Т 73 Y= 77874.37  X= 41676.73   

Т 74 Y= 77567.09  X= 41526.32   

Т 75 Y= 77510.67  X= 41662.69   

Т 76 Y= 77337.16  X= 41488.79   

Т 77 Y= 77295.55  X= 41546.58   

Т 78 Y= 77311.40  X= 41721.93   

Т 79 Y= 77395.53  X= 41843.86   

Т 80 Y= 77381.98  X= 42139.72   

Т 81 Y= 77268.87  X= 41957.66   

Т 82 Y= 77239.79  X= 41909.52   

Т 83 Y= 77186.37  X= 41718.11   

Т 84 Y= 77132.28  X= 41941.89   

Т 85 Y= 77028.68  X= 41729.30   

Т 86 Y= 77229.17  X= 41460.05   

Т 87 Y= 77164.99  X= 41177.97   

Т 88 Y= 77047.21  X= 41154.87   

Т 89 Y= 76926.36  X= 41063.88   

Т 90 Y= 76825.71  X= 41078.42   

Т 91 Y= 76926.20  X= 41552.72   

Т 92 Y= 76874.44  X= 41740.25   

Т 93 Y= 76941.73  X= 41977.60   

Т 94 Y= 76896.28  X= 41981.01   

Т 95 Y= 76825.76  X= 42003.21   

Т 96 Y= 76749.91  X= 41988.27   

Т 97 Y= 76786.07  X= 41746.53   

Т 98 Y= 76692.68  X= 41985.57   

Т 99 Y= 76596.71  X= 41971.43   

Т 100 Y= 76509.60  X= 41947.26   

Т 101 Y= 76439.96  X= 41875.86   

Т 102 Y= 76479.01  X= 41855.14   

Т 103 Y= 76504.49  X= 41679.32   

Т 104 Y= 76554.31  X= 41451.65   

Т 105 Y= 76774.54  X= 41194.28   

Т 106 Y= 76726.99  X= 41217.45   

Т 107 Y= 76660.36  X= 41247.14   

Т 108 Y= 76552.72  X= 41334.47   

Т 109 Y= 76462.31  X= 40890.40   

Т 110 Y= 76410.84  X= 40877.86   

Т 111 Y= 76316.11  X= 40907.61   

Т 112 Y= 76255.40  X= 40987.41   

Т 113 Y= 76272.86  X= 41078.05   

Т 114 Y= 76417.56  X= 41084.33   

Т 115 Y= 76358.76  X= 41116.41   

Т 116 Y= 76302.51  X= 41149.03   

Т 117 Y= 76462.76  X= 41333.04   

Т 118 Y= 76266.69  X= 41315.39   

Т 119 Y= 76189.12  X= 41375.00   

Т 120 Y= 76338.74  X= 41472.08   

Т 121 Y= 76353.66  X= 41518.45   

Т 122 Y= 76303.76  X= 41648.17  

Т 123 Y= 76268.16  X= 41650.83  

Т 124 Y= 76368.70  X= 41827.59   

Т 125 Y= 77011.40  X= 42291.81  

Т 126 Y= 76130.63  X= 41804.00   

Т 127 Y= 76061.03  X= 41857.18   

Т 128 Y= 76080.93  X= 41803.88   

Т 129 Y= 76066.64  X= 41750.27   

Т 130 Y= 77047.04  X= 42293.71   

Т 131 Y= 76151.22  X= 41652.46   

Т 132 Y= 76173.33  X= 41532.37   

Т 133 Y= 76215.71  X= 41458.05   

Т 134 Y= 76135.61  X= 41495.40   

Т 135 Y= 76098.71  X= 41471.94   

Т 136 Y= 76120.34  X= 41537.61   

Т 137 Y= 76096.75  X= 41568.83   

Т 138 Y= 76026.69  X= 41583.15   

Т 139 Y= 76023.92  X= 41697.39   

Т 140 Y= 75953.08  X= 41676.73   

Т 141 Y= 75985.92  X= 41611.63   

Т 142 Y= 75763.53  X= 41778.38 

Т 143 Y= 75812.68  X= 41681.38 

Т 144 Y= 75824.79  X= 41661.72 

Т 145 Y= 75845.44   X= 41587.42 

Т 146 Y= 75999.18  X= 41500.29 

Т 147 Y= 76155.24  X= 41212.50 

Т 148 Y= 79067.71  X= 42835.08 

Т 149 Y= 77137.09  X= 42282.22 

Т 150 Y= 77165.24  X= 42285.97 

Т 151 Y= 77191.85  X= 42284.79
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* СТАТУС ЗЕМЉИШТА И ВЛАСНИШТВО 
 
Грађевинско земљиште, односно градско грађевинско земљиште, проглашено Одлуком о 

грађевинском земљишту (''Сл. Лист општине Краљево'', бр. 9/81; 1/87 и 16/87. 

 Планирано  грађевинско земљиште је подељено на: 

- Планирано земљиште за површине јавне намена;  

- Планирано земљиште за површине осталих намена. 

 

Власништво 
 

- Државна својина, 

- право коришћења: град Краљево, правна и физичка лица, 
- приватна својина. 

  

*АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

 
„Сијаће поље“ обухвата простор између реке Ибар на јужној страни и железничке пруге 

Краљево – Лапово на северној страни, а на источној страни до границе Генералног урбанистичког 

плана обухватајући део тока Западне Мораве и будући ауто – пут.  

На североисточној страни граница је улица 27. марта. У погледу конфигурације овај простор 

се може окарактерисати као ниска тераса изнад реке Ибар која је у ранијем периоду била 

углавном пољопривредно земљиште, неповољно за изградњу са присутном непланском 

изградњом. 
Овај простор карактеристичан је са два аспекта и то:  

- неповољни терени за изградњу у погледу геофизичких карактеристика тла; 
- изузетно велики број далековода различитог називног напона који представљају 

ограничавајући фактор у изградњи, пречистач отпадних вода и будући ауто – пут Појате – 

Прељина. 
 

Постојећа изграђеност простора 
 

На основу фактичког стања изграђености у граници Плана Генералне регулације насеља 

Сијаће поље, утврђен је карактер и намена простора, степен изграђености и степен 

искоришћености простора. 

У граници Плана изграђени су и уређени простори са индивидуалним стамбеним објектима, 
стамбено пословним објектима колективног становања, објектима школства, објектима мале 

привреде, објектима за снабдевање, пословним и угоститељским објектима и објектима других 

намена у знатно мањем броју. 
Од инфраструктурних објеката има неколико бензинских пумпи, две плинске станице, 

складиште ''Југопетрола''-а, локација градског пречистача, локација „Електродистрибуције“ са 

постојећом ТС 110/35/10kV и високо напонски водови (ваздушни и делом подземни), напонских 

нивоа 110 kV, 35 kV и 10 kV. 
 

Основне инжењерско-еколошке одлике терена 
 

У оквиру Извештаја о прегледу и синтези геолошко-геотехничких истраживања извршених у 

току претходних деценија у оквиру елабората рађених за потребе ГУП-а и потребе изградње 
објеката у зони ГУП-а Краљева, у оквиру ПГР-а „Сијаће Поље“, класификоване су најзаступљеније 

стене и стенски комплекси као гранулометријски неравномерни, променљиви, претежно повољних 

геомеханичких одлика местимично угрожених плављењем и дејством тока река.  
Утврђена је и граница појединих литолошко-генетских чланова што се тиче савремених егзогених 

појава на простору плана је  дефинисана граница ожиљка клизишта. У оквиру хидролошких и  
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хидрогеолошких појава јављају се стална плављења делова терена (јављају се мочваре услед 

сталних и честих изливања подземних вода).  
У делу ПГР-а извршена је рејонизација терена према степену стабилности на условно 

стабилне делове терена  и претежно нестабилни делови терена. Све речено је детаљно приказано 
и дефинисано у графичком прилогу бр.12- Инжињерско-геолошка компилацијска карта. 
 

Сеизмичност подручја 
 

Сеизмолошка карта СФРЈ из 1987. године има шест олеата, за временске периоде од 
50,100,200,500,1000 и 10000 година, са вероватноћом догађања интензитета од 63 %, и она 

омогућава коришћење сеизмичког ризика. 

 За шире подручје Краљева за повратни период земљотреса од 50 година, интензитет је I= 

7°, за период од 100 година I=7-8°,а за повратни период земљотреса од 500 година подручје 

припада интензитету  I=8°,  MSK-64. 

 Подручје Краљева сврстано је међу сеизмички угрожена подручја. 

Сеизмичност подручја са становишта безбедности грађења и експлоатације објеката, 
представља значајно питање, имајући у виду да је подручје града Краљева сврстано међу 

сеизмички угрожена подручја. Сеизмичка испитивања, која су рађена за потребе ГУП-а Краљево, 
налазе се у архивском фонду Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“ из Краљева. Фондовски 

материјал садржи сеизмичка испитивања из 1971., 1974/75 и 1982. године.  

С обзиром на то да је у току израда карте регионалног сеизмичког хазарда, а у плану је и 

израда карте сеизмичке микрорејонизације истражног подручја, неопходно је имати у виду временску 

дистанцу од 35 година од када су рађена наведена истраживања, као и неопходност поштовања 
савремених стандарда приликом будућег формирања карте регионалног сеизмичког хазарда, као и 

карте сеизмичке микрорејонизације. 

  

*ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 
 
            Након анализе целокупног простора у предложеним границама ПГР-а, задатак обрађивача 

је био да у складу са важећим Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009 и 24/2011) дефинише основне развојне правце, а то су: 
 

- близина градског центра, добра саобраћајна повезаност као и велике слободне 
површине које представљају највећи потенцијал за изградњу; 

- у потесима реализованим  према ранијој планској документацији неопходно је створити 

услове за легализацију бесправно изграђених породичних стамбених објеката и 
побољшати квалитет постојеће саобраћајне и инфраструктурне мреже; 

- реализација циљева предвиђених Генералним планом Краљево 2020; 

- одвајање површина јавне намене од осталог грађевинског земљишта; 

- правилна расподела расположивог простора и дефинисање нове изградње 
одговарајућим урбанистичким показатељима. 

  

ООппшшттии  ууссллооввии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  
 

Поштовањем овог Плана  биће створени предуслови за заштиту животне средине, јер су 
њене одреднице уграђене у све његове делове. 

Непоходно је за све објекте, односно радове који могу угрозити животну средину израдити 

елаборат о Анализи утицаја тог објекта на околину а у складу са Законом о заштити животне 

средине (''Сл. гласник РС''', бр. 66/91 ) и Правилником о анализи утицаја радова, односно објеката 

на животну средину ( ''Сл. гласник РС'',  бр. 61/92).  
Планирани садржаји по намени не представљају потенцијалну опасност за животну 

средину у било ком погледу. 
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*УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА СРЕДИНЕ 
 

Поштовањем овог Плана  биће створени предуслови за заштиту животне средине, јер су 

њене одреднице уграђене у све његове делове. 

Непоходно је за све објекте, односно радове који могу угрозити животну средину израдити 

елаборат о Анализи утицаја тог објекта на околину а у складу са Законом о заштити животне 

средине (Сл. гласник РС бр. 66/91 ) и Правилником о анализи утицаја радова, односно објеката на 

животну средину ( Сл. гласник РС бр. 61/92).  

Планирани садржаји по намени не представљају потенцијалну опасност за животну 
средину у било ком погледу. 

 

Заштита ваздуха 
 

- смањење емисије загађујућих материја у ваздух и концентрације штетних материја 

на подручју плана;  

- подизање имисионих, пољозаштитних, ветрозаштитних зона и појасева на правцима 
доминатног ветра, у зонама извора загађивања;  

- реконструкција градских и осталих саобраћајница за меродавно саобраћајно 

оптерећење; 
- подизање нивоа комуналне хигијене на подручју плана; 

- подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора 
енергије и увођење енергетске ефикасности; 

- смањење броја индивидуалних котларница, ширењем система централизованог 

снабдевања енергијом, ширење гасификационог система; 
- обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и 

озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа); 

- фазна реконструкција постојећих и планирање зелених површина свих категорија, 

према просторним, локацијским условима и рангу насеља у мрежи насеља; 

- спречавање даљег увођења ЕОП технологија (технологије третмана загађења на 

крају производног процеса) у процес производње и подстицање чистих тенологија; 

- планско и урбанистичко уређивање простора, целина и зона сагласно смерницама, 
мерама и условима стратешке процене утицаја планова на животну средину;  

- реконструкција постојећих и изградња планираних пројеката (објеката, технологија, 

инфраструктуре) потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је уз обавезан поступак 

процене утицаја на животну средину; 

- сви постојећи и планирани производни и други погони, који представљају изворе 

аерозагађивања у обавези су да примене најбоље доступне технике и технологије у 

циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја у животну 
средину; 

- обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва; 

- повећати број мерних места на којима се редовно мере тзв. "типични загађивачи" 
(таложне материје. ЦО2, чађ); 

- обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 
- редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим 

Законом; 

- стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 

животне средине. 

 

Заштита  вода 
 

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања из индустријских и 

комуналних извора отпадних материја неопходно је: 
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- Редовно праћење исправности вода за пиће у граду, уз доследну примену Закона о 

искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача 
- Довршити изградњу колектора кишне канализације, раздвојити фекалне од кишних 

вода и укључити их у главни фекални колектор 
- Употпунити водоводну и канализациону мрежу где ова не постоји и прикључити на 

њу сва домаћинства.  

- Забранити коришћење септичких јама  
- Приликом изградње нових или модернизације/реконструкције постојећих 

производних погона који могу да угрозе воде (или земљиште), дозволу за пуштање у 

рад условити свођењем штетних отпадних материја у границе одређене Правилником 

о опасним материјама у водама: 
- Евидентирати све загађиваче водотока на подручју града и спровести редовну 

контролу воде. 

 
Заштита земљишта од загађивања 

 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од 

загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште. Решавање 

одлагања и одношења комуналног отпада мора се планирати уз обавезну рециклажу смећа. 
Евакуацију отпадака такође врши у складу са важећим прописима. 

Посебну пажњу посветити озелењавању насеља. 

 

 Опште мере и критеријуми у организацији коришћења продуктивног земљишта: 
- обавезно је пошумљављње еродираних терена и терена отвореног вегетационог 

склопа; 

- забрањена је неконтролисана (чиста) сеча, прореда, отварање вегетацијског склопа 
и скидања шумског покривача;   

- повећање степена шумовитости до оптималног, пошумљавање еродибилних и 

осталих деградираних и девастираних шумских и осталих типова земљишта; 

- регулација водотокова у циљу заштите  од спирања и неповратног губитка 

педолошког слоја земљишта; 

- на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта у 

пољопривредно-продуктивне сврхе; 
- на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе;  

- на нагибима 10-12% на присојним странама, могу се гајити воћарске културе, а на 

осојним травне површине; 
- на земљиштима чији је биљни покривач девастиран или деградиран, а која се не 

користе за пољопривреду и шумарство, подиже се вегетација у складу са станишним 
условима терена; 

- очување плодности и поправљање бонитета, еколошко газдовање и унапређивање 

пољопривредних површина; 

- забрана, ограничење и прописивање услова за делатности које могу загадити 

земљиште; 

- успостављање система перманентне контроле стања, квалитета и плодности 

земљишта у зонама интензивне пољопривредне производње; 
- очување и унапређење постојећих природних и подизање вештачких вегетацијских 

покривача (пољозаштитних и шумских појасева, забрана, шумских фрагмента, 

живица) и пољопривредним зонама око насеља; 
- усвајање програма контроле квалитета пољопривредног земљишта;  

- регулација водотокова (посебно буичарских) и спровођење мера заштита од 

поплава; 

- антиерозионим радовима, пре свега пошумљавањем, спречавати и сузбијати ерозију 
земљишта у угроженим зонама, теренима и локацијама;  
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- за наводњавање користити воду која испуњава стандарде за коришћење воде у 

пољопривреди и за производњу хране; 
- усвајање програма перманентне едукације и промовисање правилне примене 

агротехничких мера у пољопривреди; 
- забрањено је коришћење биоцидних производа у пољопривреди који могу довести до 

промена основних карактеристика земљишта; 

- у заштитном појасу од 10m између границе пољопривредних парцела и обале 
водотока није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 

 
*ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ , ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ 

 

Подручје плана подељено је на четири урбанистичке зоне означене са 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4, 
који су према својим карактеристикама, изграђености, намени и сл. подељене на целине 6.1.1, 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, а целине на подцелине  А1 до А11; Б1 до Б13; В1 

до В5 и Г1 до Г6. 
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