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С А Д Р Ж А Ј    Е Л А Б О Р А Т АС А Д Р Ж А Ј    Е Л А Б О Р А Т А

AA.   Т Е К С Т У А Л Н И      Д Е О :       .   Т Е К С Т У А Л Н И      Д Е О :       
      

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. УВОД 

      1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

2. ГРАНИЦА И ПОДЛОГА

      2.1.  ОПИС ГРАНИЦЕ ЗА КОЈУ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН

      2.2.  ПОДЛОГА

      2.3.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

      2.2.  ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

3. ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНИ  КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА  И  ОСНОВНИХ

ОГРАНИЧЕЊА

3.1. ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

3.2.  ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ,  НАЧИН  КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА  И  ОСНОВНА

ОГРАНИЧЕЊА

3.3. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.4. ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО

3.5. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА, СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА

3.6. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.7. СЕИЗМИЧНОСТ ПОДРУЧЈА

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

I I ПЛАНСКИ ДЕО

5. ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ  ЗА  ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  ОБЈЕКТЕ  ЈАВНЕ

НАМЕНЕ

6. ПОДЕЛА  НА  УРБАНИСТИЧКЕ  ЗОНЕ  И  ЦЕЛИНЕ  ПРЕМА  УРБАНИСТИЧКИМ

ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

7. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА

8. ОПШТА  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  У  УРБАНИСТИЧКИМ  ЗОНАМА  И

ЦЕЛИНАМА
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8.1. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

      8.2. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ

     8.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ

  8.4.  ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ГРАЂЕЊЕ  ПРЕМА  ЛИТИЛОШКОМ  САСТАВУ  И

СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА

9. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И

ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ

       9.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

       9.2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

       9.3.  ВОДОВОДНА, ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА

       9.4.  ГРЕЈАЊЕ

10. ОПШТИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11.11 . УСЛОВИ  У  ПОГЛЕДУ  ПОТРЕБНИХ  МЕРА  ОД  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРАУСЛОВИ  У  ПОГЛЕДУ  ПОТРЕБНИХ  МЕРА  ОД  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА

12.12 . УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  ОД  ИНТЕРЕСА  ЗА  ОДБРАНУ  И  ЗАШТИТУ  ОДУРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  ОД  ИНТЕРЕСА  ЗА  ОДБРАНУ  И  ЗАШТИТУ  ОД

РАТНИХ  ДЕЈСТАВАРАТНИХ  ДЕЈСТАВА

13. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

14. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

15. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Б.  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О :     Б.  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О :         

1. ИЗВОД ИЗ ГУП-а КРАЉЕВА 2020.

-претежне,допунске и пратеће намене површина-

1:10000

2. ДИГИТАЛНА ОРТО-ФОТО ПОДЛОГА 1:2500

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 1:2500

4. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1:2500

5. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПОВРШИНА  И  ПОДЕЛА  ПРОСТОРА  НА

ПОСЕБНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

1:2500

6. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА 1:2500

7. ПЛАН САОБРАЋАЈА 1:2500

8. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 1:100

9. ПЛАН ОСОВИНСКЕ МРЕЖЕ 1:2500

10. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 1:2500

11a.

11b.

ПОСТОЈЕЋИ  И  ПЛАНИРАНИ  КОРИДОРИ  И  КАПАЦИТЕТИ

ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ

1:2500

12a.

12b.

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КОМПИЛАЦИЈСКА КАРТА 1:20 000

13a. ПЛАН  ВАЛОРИЗАЦИЈЕ  НАСЛЕЂА (предлог  Завода  за  заштиту

споменика)

1:2500

13b. ПРИХВАЋЕН ПЛАН ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НАСЛЕЂА 1:2500

14. КАРТА ЗОНЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСАЗА ОДБРАНУ И

ЗАШТИТУ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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Ц.   ДОКУМЕНТАЦИЈА   ПЛАНА   ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ    Ц.   ДОКУМЕНТАЦИЈА   ПЛАНА   ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ    

1. ОДЛУКА  О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  “ЦЕНТАР-

ЧИБУКОВАЦ“, БРОЈ 011-162/2015-III, ОД 02.10.2015. ГОДИНЕ;

2. ДОСТАВА  ГЕОДЕТСКИХ  ПОДЛОГА  ЗА  ИЗМЕНУ  ПГР  ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,

БР.27.11.2015.ГОДИНЕ 

3. ПИСМО  ИНИЦИЈАТИВЕ  ОДЕЉЕЊА  ЗА  УРБАНИЗАМ,  ГРАЂЕВИНАРСТВО  И

СТАМБЕНО-КИМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ,  БР.264/2014-VIII  ОД  ДАНА

18.11.2014.ГОДИНЕ 

4. ПИСМО  ЗАИНТРЕСОВАНОСТИ  АВИВ  ГРУПАЦИЕ,  БР.3202/15  ОД  ДАНА

28.10.2015.ГОДИНЕ

5. ПИСМО  ИНИЦИЈАТИВЕ  ДОМА  УЧЕНИКА  СРЕДЊИХ  ШКОЛА  У  КРАЉЕВУ,

БР.350-06-01 ОД ДАНА 23.03.2015.ГОДИНЕ

6. НАЛОГ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ ПГР ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ  НА

ОСНОВУ  ДОПИСА   ДОМА УЧЕНИКА  СРЕДЊИХ  ШКОЛА У  КРАЉЕВУ,  БР.1149-

1/15 ОД ДАНА 15.04.2015.ГОДИНЕ

7. ДОПИС ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАЉЕВУ, БР.583-06-01 ОД ДАНА

04.05.2015.ГОДИНЕ

8. ЗАКЉУЧАК  ОДЕЉЕЊА  ЗА  УПРАВЉАЊЕ  ИМОВИНОМ  И  ИНФОРМАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ГРАДА  КРАЉЕВА  О  ПРЕДМЕТУ  МИРЈАНЕ

ВУКОВИЋ, 465-3/2013-07 ОД ДАНА 19.03.2016.ГОДИНЕ

9. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПО ПРЕДМЕТУ БР.350-1-66/2013-

VI, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БР.108 ОД 06.12.2013.ГОДИНЕ

10. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ , БР.350-1-66/2013- VI

11. ЗАХТЕВ  ВУКОВИЋ  МИРЈАНЕ  ЗА  ИЗМЕНУ  ПГР  ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,

БР.2221/2015-08 ОД ДАНА 16.11.2015.ГОДИНЕ

12. ЗАХТЕВ ДРАГАНА РАЈИЧИЋА, СНЕЖАНЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋ И ЗВОНКА НОВИЋА

ЗА  ИЗМЕНУ  ПГР  ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,  БР.817/2016-08  ОД  ДАНА

09.05.2016.ГОДИНЕ

13. ОГЛАС ЗА ТРАЈАЊЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА

14. ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, БР.933/2016-08

ОД ДАНА 03.06.2016.ГОДИНЕ

15. ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, БР.ИНТ/2016-08

ОД ДАНА 03.06.2016.ГОДИНЕ

16. ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, БР.143/2016-08

ОД ДАНА 19.07.2016.ГОДИНЕ

17. ИЗЈАШЊЕЊЕ  ЈАВНОГ  ПРАВОБРАНИОЦА  ПОВОДОМ  ДОПИСА  МИРЈАНЕ

БИКОВИЋ, БР.4258/13 ОД ДАНА 15.07.2016.ГОДИНЕ

18. ДОСТАВЉАЊЕ  МИШЉЕЊА  ГРАДОНАЧЕЛНИКА  ГРАДА  КРАЉЕВА  ОДНОСНО

ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕМ  ГРАДСКОГ  ВЕЋА  КРАЉЕВА  О  ПРОШИРЕЊУ  ГРАНИЦЕ

ИЗМЕНЕ ПГР ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ, БР.176/2016-08 ОД ДАНА 22.08.2016.ГОДИНЕ

19. САГЛАСНОСТ РАДМИЛА ЈОВАНОВИЋА, БР.1244 ОД ДАНА 02.08.2016.ГОДИНЕ

20. ПРЕСУДА  УПРАВНОГ  СУДА,  ОДЕЉЕЊЕ  У  КРАГУЈЕВЦУ,  БР.1721/14  ОД  ДАНА

02.06.2016.ГОДИНЕ

21. ЗАПИСНИК  СА  18 (ОСАМНАЕСТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ  ГРАДА

КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 30.06.2016.ГОДИНЕ;

22. ЗАПИСНИК СА  19 (ДЕВЕТНАЕСТЕ) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА
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КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 21.07.2016.ГОДИНЕ;

23. ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕНОМ  РАНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ  ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ,   БР.06-132/2016-08  ОД  ДАНА

21.07.2016.ГОДИНЕ

24. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ

ПОСЛОВЕ – ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР, ОПШТИ И ПОСЕБНИ САНИТАРНИ

УСЛОВИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ИЗРАДЕ  КОНЦЕПТА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ

“ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“ , БР. 530-53-01033/2010-04, ОД 25.06.2010. ГОДИНЕ;

25. МИНИСТАРСТВО  УНУТРАШЊИХ  ПОСЛОВА,  СЕКТОР  ЗА  ВАНРЕДНЕ

СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КРАЉЕВУ, БР.217-10266/16

ОД ДАНА 11.10.2016.ГОДИНЕ

26. ЈАВНО  ЕНЕРГЕТСКО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ТОПЛАНА  КРАЉЕВО,  БР.4377  ОД  ДАНА

10.10.2016.ГОДИНЕ

27. ЕЛЕКТОПРИВРЕДА, БР.265491/2-16 ОД ДАНА 11.10.2016.ГОДИНЕ

28. ЈКП  "ВОДОВОД"  ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ВОДОВОДНУ,  ФЕКАЛНУ  И

АТМОСФЕРСКУ  КАНАЛИЗАЦИЈУ  НА ПОДРУЧЈУ  ИЗМЕНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“, ОД 03.11.2016. ГОДИНЕ; 

29. ЗАВОД  ЗА  ЗАШТИТУ  СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ,  УСЛОВИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ИЗРАДЕ

ПРОГРАМА  ЗА  ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА  УРБАНИСТИЧКИХ  ЗОНА

ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ - ПРВА ФАЗА, ЈУН 2009;

30. УСЛОВИ ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ",,БР. I0-1-353/1 ОД 27.12.2016. ГОДИНЕ;

31. ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД;

32. ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ У ТОКУ ЈАВНОГ УВИДА;

33. ИЗВЕШТАЈ ОБРАЂИВАЧА О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ;

34. ОДЛУКА  О  ДОНОШЕЊУ  ИЗМЕНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ЦЕНТАР-

ЧИБУКОВАЦ, БРОЈ 011-162/2015-III, ОД 02.10.2015. ГОДИНЕ;
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Т Е К С Т У А Л Н И     Д Е ОТ Е К С Т У А Л Н И     Д Е О
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                                         1.  У В О Д 

1.1   ПРАВНИ И  ПЛАНСКИ ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА

 По  објављивању  Одлуке  о  изради  Измене  Плана  генералне  регулације  "Центар-

Чибуковац''  под  бр.  011-157/2015-III од  02.10.2015.  године  ("Службени  лист  Града

Краљева" бр.22/15) приступило  се изради  Измене  Плана генерелне регулације  "Центар-

Чибуковац'' у утврђеним границама Плана, у површини од око  11.07 хa,  а израда Плана

поверена је Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”..

У складу са чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,  24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да се по објављивању

Одлуке  о  изради  планског  документа  приступа  изради  Раног  јавног  увида.  За  потребе

израде  Раног  јавног  увида носилац  израде  плана  организује  упознавање  јавности  са

општим  циљевима  и  сврхом  израде  плана,  могућим  решењима  за  развој  просторне

целине, могућим решењима и ефектима планирања.

У  складу  са  Програмом  уређивања  грађевинског  земљишта  за  2016.  годину

(бр.011-243/2015/III), на позицији В.1.25 – специјализоване услуге, предвиђена је израда

Измене Плана генералне регулације ''Центар-Чибуковац''.

      Плански  основ  за  израду  Измене  Нацрта  Плана  генералне  регулације  ''Центар-

Чибуковац'' је Генерални урбанистички план Краљево 2020., бр.011-49/2013-III од  05.јула

2013. године, (''Сл. Лист града Краљева бр. 13/2013 и 24/2013). 

          Комисија за планове Града Краљева први пут је разматрала материјал за рани јавниКомисија за планове Града Краљева први пут је разматрала материјал за рани јавни

увид  увид  за  за  ИзменИзменуу ПГР „Центар и  Чибуковац“ на својој 18. седници одржаној  30.06.2016. ПГР „Центар и  Чибуковац“ на својој 18. седници одржаној  30.06.2016.

године.  године.  На  наведеној  седници  подручје  измене  плана  је  проширено  на  локацију другогНа  наведеној  седници  подручје  измене  плана  је  проширено  на  локацију другог

градског прстена и КП бр.3115 КО Краљево.градског прстена и КП бр.3115 КО Краљево.

        План  није  дат у  даљу  процедуру  због  примедбе  Мирјане  Вуковић,  а  на  моје

претходно скретање пажње да се за катастарску парцелу број 2410 КО Краљево, а која је

иначе  и  била предмет  примедбе  води  управни  поступак  пред  Управним  судом  у

Крагујевцу. 

 Материјал за рани јавни увид поводом израде Измене ПГР „Центар и Чибуковац“

је  поново  разматран на  19.седници  одржаној  дана  21.07.2016.  године  у  просторијама

Градске управе града Краљева.

        Мишљење правобраниоца  је била да треба сачекати исход управног спора који се

води  пред  Управним  судом  у  Крагујевцу  под  бројем  1-12.У.1721/2014, јер  је  поступак
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утврђивања  јавног  интереса  за  експропријацију,  односно  административни  пренос

непокретности у свему спроведен по закону.

Након разматрања Комисија је донела закључак о давању позитивног мишљења за

даљи наставак на изради Измене ПГР-а „Центар и Чибуковац“ на две одлуком предвиђене

локације, као и на делу Другог градског прстена  и и КП бр.3115 КО Краљево. Донет је

закључак  да  је  потребно  да  се  Градско  веће  изјасни  о  могућности  проширења  границе

планског  документа  у  делу  који  се  односи  на  планирану  јавну  саобраћајницу  преко

парцеле КП бр. 2411 КО Краљево. 

       25.08.2016.године достављено је мишљење Градоначелника Града Краљева, односно

председавајућег  Градског  већа  Краљева  о  проширењу  границе  Измене  ПГР  Центар-

Чибуковац у делу који се односи на планирану јавну саобраћајницу преко КП бр.2411 КО

Краљево. 

       

Правни основ за израду  Нацрта Измене Плана генералне регулације ''Центар-Чибуковац''''Центар-Чибуковац''

представљају:

• Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-

испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука

УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

•• Одлука о изради Измене Плана генерелне регулације ''Центар-Чибуковац''''Центар-Чибуковац'' бр. 011-

162/2015-III од 02.10. 2015. године (" Службени лист Града Краљева" бр. 22);

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

урбанистичког планирања (''Сл. Гласник РС'', бр. 64/2015);

•• Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу,(''Сл.

Гласник РС'', бр. 22/2015 од 27.02.2015.год.).

Правни  основ  за  доношење  Плана  генералне  регулације  насеља ''Центар-Чибуковац''

произилази  из  одредби  чланова  25.  и  35.  Закона  о  планирању  и  изградњи (''Службени

гласник  РС'',  број  72/2009, 81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12, 42/2013-

одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Скупштина Града Краљева, на седници  одржаној 5.маја 2017.године, донела је Одлуку о

доношењу Измене плана генералне регулације Центар и Чибуковац.

2.     ГРАНИЦА  И ПОДЛОГА 

2.1.     ОПИС ГРАНИЦА  ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН 

Локација 1:Локација 1:  

Граница  креће  од  осовинске  тачке  број  170  (Y=7473584.83,  X=4842460.94), на  осовини

Карађорђеве улице и пратећи осовину саобраћајнице иде у правцу истока, пролази кроз

осовинску тачку број 169 (Y=7473661.83, X=4842455.06) и долази до осовинске тачке број

168 (Y=7473719.31,  X=4842450.58), све  на осовини  Карађорђеве  улице,  затим скреће  ка

југу  до  осовинске  тачке  163  (Y=7473705.73,  X=4842261.17)  на  осовини  планиране

саобраћајнице,  где  мења  правац  ка  западу  до  осовинске  тачке  175  (Y=7473569.00,

X=4842240.10),  такође  на  осовини  планиране  саобраћајнице,  у  којој  граница  окреће  ка
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северу и пролазећи кроз осовинску тачку 174 (Y=7473576.78,  X=4842348.59) на осовини

планиране саобраћајнице, долази до осовинске тачке 170 од које је и кренула.  

Локација   2  :   

Граница обухвата катастарске парцеле број 2832/1 и 2834 КО Краљево.Граница обухвата катастарске парцеле број 2832/1 и 2834 КО Краљево.  

Локација 3:

Граница измене зоне бр. 3 обухвата читаве парцеле 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2373/7,

2373/5 све КО Краљево.
 

Локација 4:

Граница измене зоне бр. 4  почиње од тромеђе кп. 3120/2, 3119, 4199/1 у ул. Карађорђевој.

Захвата  део  Карађорђеве  улице  дефинисан  контурним  тачкама  са  координатама

Y=7473182.66 X=4842339.27, Y=7473178.65 X=4842360.90, Y=7473196.26 X=4842369.65,

Y=7473196.71 X=4842368.49,  Y=7473198.61 X=4842367.09, Y=7473229.67 X=4842383.93,

Y=7473237.52 X=4842369.44,  па наставња према југу источним границама  парцела 3105,

3107/2  све  КО  Краљево.  Ту  сече  парцеле  3107/1  и  3108,  правом  линијом,  до  источне

границе  парцеле  3109  наставља  према  југу  источном  границом  парцела  3109  и  3111.

Скреће  према  југозападу  јужном  међом  парцеле  3111  и  3112,  наставља  према  југу

источном границом парцеле 3137, сече 3126 па наставља источном страном 3136 и 3135.

Ту сече  реку Ибар и улази  у КО Ковачи  где  даље линија иде према  југу  координатама

Y=7473369.72 X=4842020.81, Y=7473373.52 X=4841997.41, Y=7473400.20 X=4841980.75,

Y=7473422.77 X=4841955.49, Y=7473476.73 X=4841966.79, Y=7473489.81 X=4841916.81,

Y=7473473.48 X=4841912.25, Y=7473425.31 X=4841898.78, Y=7473479.95 X=4841851.96,

Y=7473509.61 X=4841825.05 Y=7473488.88 X=4841821.07, Y=7473475.31 X=4841818.62,

до пута 18/2. Путем 18/2 иде према западу до старог корита Жичке реке. Ту излази из КО

Ковачи и улази у КО Чибуковац па наставља према западу путем 853/3 до западне међе

парцеле 505/1. Западном границом парцеле 505/1 иде према северу  до 505/6 где скреће ка

истоку и северном границом 505/6, 505/12, 505/11 долази до 504/2. Скреће према северу

западним међама 504/2, 506/3 до реке Ибар. Прелази реку ка северу и долази до западне

међе  кп  3140 КО  Краљево.  Наставља  према  северу  западним  границама  парцела  3140,

3139, 3138, 3112, 3115, 3116/2, 3119 до почетне тачке.   

Попис катастарских парцела у обухвату Нацрта Измене ПДР Центар-Чибуковац

Локација 1

Целокупне катастарске парцеле:

3173 КО Краљево

Делови катастарских парцела:

3165,3170,3178,3191/1 и 4199/1 КО Краљево

Локација 2
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Целокупне катастарске парцеле:

2832/1 и 2834 КО Краљево2832/1 и 2834 КО Краљево

Локација 3Локација 3

Целокупне катастарске парцеле: Целокупне катастарске парцеле: 

2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2373/7, 2373/52406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2373/7, 2373/5  све КО Краљево.све КО Краљево.

Локација 4Локација 4

3105, 3107/2, 3107/1 део, 3108 део, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116/(1, 2,

3,4), 3117, 3118, 3119, 3126 део, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 4199/1 део, 4299 део,

КО Краљево.

13 део, 14/1 део, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 16/(1, 2, 3, 4, 5, 6), 17/(1, 2), 18/1 део, 19/(1, 2, 3,

4) део,  19/(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 765/1 део, 765/3 део, 778/1 део, 778/2, 778/3, 779 део,

КО Ковачи.

504/2, 505/(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 506/3, 865/2, 865/3, 854/22 део, 853/3 део КО504/2, 505/(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 506/3, 865/2, 865/3, 854/22 део, 853/3 део КО

Чибуковац.Чибуковац.

НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: Попис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарскихПопис катастарских парцела је ажуран са даном добијања катастарских

подлога  од  стране  надлежне  Службе  за  катастар  непокретности  Краљево  за  потребеподлога  од  стране  надлежне  Службе  за  катастар  непокретности  Краљево  за  потребе

израде овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарскихизраде овог урбанистичког плана. Обзиром да су могуће промене бројева катастарских

парцела услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребнопарцела услед спровођења парцелације и препарцелације у току израде плана, потребно

је  да  се  надлежној  Служби  за  катастар  непокретности  Краљево  уз  овај  пописје  да  се  надлежној  Служби  за  катастар  непокретности  Краљево  уз  овај  попис

катастарских  парцела,  достави  и  граница  плана  (обухват)  у  државном  координатномкатастарских  парцела,  достави  и  граница  плана  (обухват)  у  државном  координатном

систему  да  би  се  избегла,  могућа  неажурност  бројева  катастарских  парцела  за  које  јесистему  да  би  се  избегла,  могућа  неажурност  бројева  катастарских  парцела  за  које  је

потребно извршити пренамену из пољопривредног у грађевинско земљиште у складу сапотребно извршити пренамену из пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са

овим планским актом.овим планским актом.

2.2.     ПОДЛОГЕ 

        Приликом  израде  Измене  Плана  генералне  регулације  "Центар-Чибуковац''

коришћене су  подлоге у дигиталном облику  којима Служба за геодезију  Дирекције  за

планирање  и  изградњу  «Краљево»  располаже,  допуњене  подацима  добијеним  након

снимања  насеља  Чибуковац  за израду Планова  детаљне регулације  дела  урбанистичких

зона "Центар" и "Чибуковац"- прва фаза и друга фаза, као и за потребе израде Програма

Плана детаљне регулације дела урбанистичких зона "Центар" и "Чибуковац"- треће фаза

из крајем 2009. године.

        У складу са чл. 40. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'', број

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,  24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-

одлука  УС,  98/2013  –  одлука  УС,  132/2014  и  145/2014) 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.
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    За  потребе  израде  Измене  Плана  генералне  регулације  "Центар"  и  "Чибуковац"

коришћене  су  дигиталне  растерске  подлоге  добијене  од  Службе  за  катастар

непокретности под бројем 95-63/2015 од дана 11.05.2015.године. Поред тога, коришћен је

и дигитални орто-фото.

2.3.   ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА2.3.   ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

                  

Измена  Плана  генералне  регулације    Центар  -Чибуковац,    бр.  011-162/2015-  III    од

02.октобра 2015.године 

 

    Измена  Плана  генералне  регулације  Центар-Чибуковац  по  Одлуци  о  изради

обухвата  две  локације   дефинисане  Одлуком  о  изради планског  документа.  Обе

локације  се  налазе  у  оквиру  границе  Генералног  урбанистичког  плана  Краљево  2020.

Након стручне контроле плана обухват измене је проширен и на локације 3 и 4.  

      Према својим карактеристикама развоја, густини насељености, стратегији развоја саме

територије  Генералног урбанистичког плана Краљева 2020., бр. 011-49/2013-III од 05.

јул 2013.године и  урбанистичким показатељима, Измена   Плана генералне регулације

Центар-Чибуковац сврстана је у прву групу планова: 
                 
                 1. План генералне регулације ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ

                      План генералне регулације СИЈАЋЕ ПОЉЕ
                      План генералне регулације РАТАРСКО ИМАЊЕ

ПРВА ГРУПА ПЛАНОВА

Вишепородично становање са пословањем

Урбанистички показатељи:

− однос  становања  и  пословања :  80 до  90% стамбене  површине  према  20

-10% површине за пословање;

− максимални  индекс изграђености:  2.4-3.2,  односно  3.6  за  зоне  урбане

обнове; 

− 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, односно 12м    за објекте у непрекинутом низу.  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, ширина уличног

фронта може бити мања;

− минимално  растојање  између  регулационе  и  грађевинске  линије  за  нове

објекте  је  3,0м,  осим  објеката  у  низу  и  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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− слободна површина треба да износи око 20 м2/становнику; 

− 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.

Породично становање са пословањем

Урбанистички показатељи:

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

површине за пословање;

− максимални 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.

− Типови  пословања  које  је  могуће  остварити  у  овим  зонама  су искључиво

оне делатности које не изазивају буку,  било какву врсту загађења животне

околине-односно оне за које се може рећи да су компатибилне са наменом

становања.

Пословање са становањем

Урбанистички показатељи:

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

површине за пословање;
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− максимални  индекс изграђености:  2.8 -3.2,  односно  3.6  за  зоне  урбане

обнове;

− 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;

− при реконструкцији појединих целина морају се поштовати услови службе

заштите културних добара;

− У  изузетним  случајевима  спратност  објеката  може  бити  П+14  и  тада  ће

важити следећи показатељи:

− минимална површина грађевинске парцеле је 2000 м2 

− индекс заузетости: до 30%

− 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.

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.
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Спортски центар (са пословањем) 

Урбанистички показатељи:

− однос спорта и пословања :70% спорта и рекреације према 30% површине

за пословање;

− максимални индекс изграђености: 2.0; 

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

− 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  користан  простор  за  40

гледалаца; 

− 1  паркинг  место/70м2 пословног  простора,  у  случају  веће  површине

пословног  простора  по  једно  паркинг  место  до  сваких  наредних  30м2

пословног простора.

Посебна подручја (сервиси и магацини)

Урбанистички показатељи:

− максимални 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.

− У  оквиру  посебних  подручја  дозвољено  је  планирати  и  производњу,  под

истим  условима  када  су  у  питању  максимални  индекси  заузетости  и

изграђености;

− спратност нових производних објеката максимум је П+1;

− минимална површина грађевинске парцеле је 1000 м2;

− површина слободног простора по радном месту 15 м2

− површина слободних функција по радном месту 2 м2

− површина паркинга по радном месту 3 м2.

ЛОКАЦИЈА 1 

– налази се у оквиру урбанистичке зоне 1.3, односно  урбанистичке целине 1.3.2 (у односу

на ГУП 2020.)
  

Препоручена намена 
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Урбанистичка

зона

Урбанистичка 

целина Претежна Допунска Пратећа

1.3 1.3.2 Пословање; Пословање са 
становањем;

Породично 

становање са 

пословањем;

Вишепородично 

становање са 
пословањем;

Спортски центар са 
пословањем;

ЛОКАЦИЈА 2

– налази се у оквиру урбанистичке зоне 1.4, односно  урбанистичке целине 1.4.1

Урбанистичка

зона
Урбанистичка 

целина

Препоручена намена 

Претежна Допунска Пратећа

1.4 1.4.1 Вишепородично 
становање са 

пословањем;

Пословање;
Породично 

становање са 

пословањем;

Посебна подручја

(сервиси и 

магацини);
Пословање са 

становањем;

Ј1-основно  и  средње
образовање;

Ј3-дечија заштита;

Ј6- верски објекти;

• школство
         У оквиру урбанистичке целине 4.2 постоји Шумарска школа "Душан Пено" и Дом

ученика.  

- планирана реконструкција и  изградња нових објеката – Шумарске  школе и Дома- планирана реконструкција и  изградња нових објеката – Шумарске  школе и Дома

ученика;ученика;

- максимална спратност П+2;- максимална спратност П+2;

      - индекс изграђености 0.45;      - индекс изграђености 0.45;

      - индекс заузетости парцеле 15%;

−− норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизацијенорматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације

−−
1 садржај

или

тип објекта

1 паркинг место на:
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основна и

средња

школа

70м2 корисног простора

Средња Шумарска школа је објекат старије градње и у доста лошем стању. Овакво стање

је додатно угрожено земљотресом који је захватио регију Краљева 3.11.2010.године.  

План  генералне  регулације  Центар-Чибуковац  за  овај  објекат  предвиђа  реконструкцију

објекта и доградњу, евентуалну нову изградњу.   

Дом ученика је објекат новије градње. На њему је дозвољена, осим текућег одржавања,

реконструкција и доградња. 

Према  важећем  Плану  генералне  регулације  Центар-Чибуковац,  бр.  011-51/2013-III од

05.07.2013.  године  дефинисана је саобраћајна инфраструктура  и као таква задржана и у

измени плана, сем на локацији 3 где је предмет измене унутарблоковска саобраћајница,

односно  њена  дужина.  У  Нацрту  измене  долази  до  скраћења  наведене,  односно  она  у

предлогу Нацрта не прелази преко КП бр.2411 КО Краљево.

ЛОКАЦИЈА 3

− налази се у оквиру урбанистичке зоне 1.3, односно  урбанистичке целине 1.3.1

Урбанистичка

зона
Урбанистичка 

целина

Препоручена намена 

Претежна Допунска Пратећа

1.3 1.3.1 Вишепородично 

становање са 
пословањем;

Пословање;

Породично 
становање са 

пословањем;

Вишепородично 

становање са 

пословањем;

Ј1-основно  и  средње

образовање;
Ј3-дечија заштита;

ЛОКАЦИЈА 4

Локација  4. налази  се  у  оквиру  урбанистичких  зона  1.3 и  1.4, односно   урбанистичких

целина 1.3.3, 1.4.2 и 1.4.3. 

Урбанистичка

зона
Урбанистичка 

целина

Препоручена намена 

Претежна Допунска Пратећа
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1.3 1.3.3 Заштитно 

зеленило;

Отворени 

спортски терени;

Заштитно зеленило;

1.4 1.4.2 Породично 

становање са 
пословањем;

Пословање;

Вишепородично 
становање са 

пословањем;

Ј10-пијаца;

Комунални објекти;

1.4 1.4.3 Зона заштите уз 

водотокове;

Зона заштите уз 

водотокове;

Зона  заштите  уз

водотокове;

2.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

    Општи  циљ  је  стварање  услова  за  реализацију  садржаја  планираних  Генералним

урбанистичким планом Краљево 2020.,  бр. 011-49/2013-III од 05. јул 2013. године, као и

усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама и елементима

Закона  о  планирању  и  изградњи  (Службени  гласник  РС'',  број  72/2009, 81/2009-испр.,

64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука  УС,  98/2013 –

одлука УС, 132/2014 и 145/2014);) и то кроз: 

(локација 1) :

• дефинисање и  приспитивање постојеће  површине јавне  намене  и  анализа

оправданости за истом,

• дефинисање нове намене након сагледавања простора и потреба Града, а у складу

са смерницама датим Плановом вишег реда,

• дефинисање нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима,

• формирање саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница која ће

омогућити  добру  саобраћајну  повезаност,  као  и  мрежу  за  бициклистичка  и

пешачка кретања,

• унапређење развоја инфраструктурног система, 

• комплетно  остваривање  просторних  и  техничких  мера  на  унапређењу  заштите

животне средине и заштитног зеленила.

(локација 2) :

• дефинисање и  приспитивање постојеће  површине јавне  намене  и  повећање

капацитета исте,

• дефинисању нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима, а у складу

са смерницама датим Плановом вишег реда,

• унапређење развоја инфраструктурног система, 

• комплетно  остваривање просторних  и  техничких  мера  на  унапређењу  заштите

животне средине и заштитног зеленила.

(локација 3) :

• дефинисање и  приспитивање планиране  површине јавне  намене  (саобраћајнице)

преко  катастарске  парцеле  бр.2411  КО  Краљево  из  важећег  Плана  генералне
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регулације Центар-Чибуковац, бр.011-51/2013-III  од 05.јула2013.године и анализа

оправданости за истом,

(локација 4) :

• корекција регулационих линија другог градског прстена, а у циљу имплементације

Идејног  пројекта  за  изградњу  новопланиране  саобраћајнице  од  раскрснице  са

кружним током „Црквине“ у Рибници до улице Карађорђеве у Краљеву.

Водопривредна инфраструктура (локација 1 и 2 ) 

Побољшање снабдевања водом свих корисника. Усаглашавање развоја система водовода

и  канализације  са  потребама  корисника.  Комплетирање  система  за  одвођење  и

пречишћавање  отпадних  вода.  Осигурање  повољног  режима  коришћења  и  заштите

подземних  вода.  Заштита  квалитета  подземних  и  површинских  вода.  Заштита  будућих

објеката од атмосферских вода.

3.  ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА3.  ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА,  НАЧИНА  КОРИШЋЕЊА

ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊАПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

3.1. Положај и природне карактеристике подручја3.1. Положај и природне карактеристике подручја

Простор обухваћен планом налази се  западно од центра града са којим је повезан преко

Карађорђеве улице. 

Локација 1 се налази на потезу са леве стране Карађорђеве улице и у паду је, а локација 2

са десне на терену исте надморске висине као и улица. Локација 3 у урбанистичком блоку

кога окружују улице Јована Дерока, Ђуре Даничића, Борачка улица и Вука Караџића., док

локација 4 највећим делом обухвата трасу Македонске улице са граничним парцелама.

Обухват плана налази се у подручју умерено континенталне климе. 

Доминатни ветрови се јављају из правца исток-југоисток..

3.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења

       Грађевинско подручје

Све четири локације се налазе у оквиру грађевинског подручја које се иначе поклапа са

обухватом важећег Плана генералне регулације Центар-Чибуковац, бр. 011-51/2013-III од

05.07.2013. године.

      Начин коришћења простора

Локацију  1 карактерише  велика  површина  неуређених  површина  са  спонтано  насталим

пешачким стазама, део фудбалског терена и одређени број стамбених објеката породичне

градње, као и помоћних објеката  На подручју локације 1 не постоје објекти јавне намене,

осим делова саобраћајница које представљају јавне инфраструктурне објекте. 

Локацију  2  карактерише  површина  постојеће  Шумарске  школа  "Душан  Пено"  са

спортском  салом,  Дом  ученика и неуређена катастарска  парцела бр. 2834 КО Краљево

која  припада  Граду  Краљеву.  Цела  локација  у  важећем  Плану  генералне  регулације
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Центар-Чибуковац представља површину јавне намене, сем наведене катастарске парцеле

бр.  2834  КО  Краљево која  је  овим  планским  документом  опредељена  за  производњу.

Измена  плана  подразумевала  би  припајање  катастарске  парцеле  бр.2834  КО  Краљево

комплексу који чини Шумарска школа "Душан Пено" и Дом ученика, а ради омогућавања

изградње отворених спортских терена. 

Локацију 3 карактерише  породично становање  са  објектима  ниже  градње  и  нерешеним

прилазима парцелама, како због нелегалне градње, тако и због карактеристичног терена,

односно  приступна  улица  јделимично  изграђена  без  одговарајућег  појаса  регулације  и

елемената трасе и попречног профила.

Локацију 4 карактерише саобраћајница једним делом нерегулисана.

          Основна ограничења

У  границама  Измене  Плана  Генералне  регулације  Центар-Чибуковац  не  постоје

ограничења за коришћење простора.

3.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

       

Саобраћајнице и саобраћајне површине

Улична мрежа

Улична мрежа у границама плана рангирана је на :

• Примарне саобраћајнице

• Секундарне саобраћајнице

• Стамбене саобраћајнице

• Колско-пешачке стазе

• Пешачке стазе

Примарне саобраћајнице у границама Плана су улице:

► Улица Ђуре Ђаковића до раскрснице са државним путем првог реда број 22 (Ибарска

магистрала) и државног пута другог реда број 226, што према референтном систему  ЈП

“Путеви Србије“ представља саобраћајни чвор  0266, 

►  Део  државног  пута  првог  реда  број  22 (Ибарске  магистрале)  од  саобраћајног  чвора

0266 до границе плана према Ушћу,

► Карађорђева улица од Трга Светог Саве до раскрснице  државним путем  првог реда

број 22,

► Улица  Војводе  Степе  од  улице  Олге  Милутиновић  до  раскрснице са  улицом  Зелена

гора, која представља део трасе првог градског прстена,

► Македонска улица која представља део трасе другог градског прстена.

         

Секундарне  саобраћајнице  чине  сабирне  улице  које  опслужују  мање  градске  целине  и

служе као веза између основне уличне мреже и улица нижег ранга, а на подручју плана то
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су  постојеће  улице:  Олге  Јовичић-Рите,  Чика  Љубина,  IV  Kраљевачког  батаљона,

Чибуковачки  партизани,  Хајдук  Вељкова,  Зелена  Гора,  улица  Вука  Караџића  са  делом

улице Ђорђа Радића и делом улице Милунке Савић са изласком на улицу Загребачку (ул.

Војводе Мишића), Васе Пелагића, Ивана Милутиновића у продужетку Руђера Бошковића,

Ђуре  Салаја  и  Његошева,  Чеде  Васовића  у  продужетку  Равни  гај  и  Војводе  Мишића,

Рударске Чете у продужетку Радничка.

Стамбене улице су улице које опслужују мање блокове и омогућавају приступ  до сваке

парцеле,  а  значајније  су:  Милована  Глишића,  Нушићева,  Боре  Стефановића,  Рада

Вилотијевића, Поцерска, Драгослава Богавца.

Колско-пешачке стазе  су краће улице и улице унутар блокова које омогућавају приступ

објектима и парцелама, а које могу бити  проточне или да се завршавају са окретницом.

Пешачке  стазе  намењене  искључиво  кретању  пешака  са  интензивним  саобраћајним

токовима  представљају  пешачке  зоне.  До  сада  реализоване  пешачке  зоне  су  у  улици

Омладинској  до  улице  Хајдук  Вељкове,  Трг  Светог  Саве,  улица  Топлице  Милана,  а

формирање  пешачке  зоне  планирано је у улици  Октобарских  жртава  која је делимично

реализована  у  склопу  реконструкције  улица  Цара  Лазара  и  Цара  Душана. У  делу

Карађорђеве  улице  између  Трга  Светог  Саве  и  парка  код  Васиног  конака  планирана  је

промена  режима  саобраћаја  и  реализација  пешачке  зоне,  а  по  изградњи  моста  у

Скопљанској улици.

Остале  пешачке  стазе  (тротоари)  налазе  се  у  оквиру  регулационих  профила

саобраћајница,  а  ширине  тротоара  дефинисане  су  на  основу  интензитета   пешачких

токова и просторних могућности регулационих профила. 

Стационарни саобраћај

Проблем паркирања је врло изражен и у овом тренутку на простору Плана паркирање се

највећим  делом  обавља  на  паркиралиштима  у  блоковима  вишепородичних  стамбених

објеката.  Паркирање  возила  се  одвија  на  коловозним  површинама  или  слободним

површинама дуж коловоза, у индивидуалним парцелама у зонама породичног становања

и унутар блокова у зонама вишепородичног становања.

Пешачки саобраћајПешачки саобраћај

Примарну  уличну  мрежу  прате  површине  за  пешачки  саобраћај,  тротоари  који  су

најчешће недовољне ширине за неометано одвијање пешачког саобраћаја.

Услед  недовољне  изграђености  пешачких  површина  на  секундарним  саобраћајницама,

пешачки саобраћај се у мањем обиму обавља по тротоарима, који прате уличну мрежу, а у

већем обиму по ивици коловоза.

Бициклистички саобраћај
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Бициклистички  саобраћај  одвија  се  на  већем  делу  уличне  мреже  комбиновано  са

моторним саобраћајем уз  десну ивицу коловоза. Посебне бициклистичке траке постоје у

профилу Карађорђеве улице.

Јавни превоз путника

 

На подручју плана постоје линије јавног градског и приградског саобраћаја које углавном

прате  примарну  уличну  мрежу.  Главни  коридори  јавног  градског  превоза  путника  на

подручју  плана  су  трасе  Карађорђеве  улице,  Браће  Јевремовић,  Ђуре  Ђаковића,  Зелена

гора,  Димитрија  Туцовића,  Војводе  Путника,  Пљакина.  Градски  саобраћај  одвија  се  и

унутар  централног  градског  језгра  улицама  Хајдук  Вељковом,  Обилићевом,  Олге

Јовичић-Рите,  Октобарских  жртава,  Чика  Љубином  и  IV  краљевачког  батаљона.  Поред

линија  градског  превоза  на  подручју  плана  постоје  и  линије  приградског  саобраћаја

Краљево-Матарушка бања (преко Конарева), Краљево-Ружића брдо и Краљево–Јарчујак,

па се може констатовати да је простор обухваћен овим планом добро покривен линијама

јавног превоза путника, а аутобуска стајалишта су лоцирана по принципу „15 минутног

пешачења“.

   Железнички саобраћај

 

Краљево  представља  један  од  значајнијих  железничких  чворова  на  мрежи  Железница

Србије, јер се у овом службеном месту спајају/раздвајају четири пружна правца: Лапово,

Сталаћ,  Лешак  и  Пожега.  На  подручју  плана  налази  се  део  једноколосечне

неелектрифициране  железничке  пруге  Лапово-Краљево-Ђенерал  Јанковић-граница

Македоније.  Железничка  пруга  на  подручју  плана  дели  градско  језгро  на  два  дела  и

представља  препреку  у  развоју  тог  дела  града  и  саобраћајној  повезаности.  Посебан

проблем представља велики број недовољно опремљених путно-пружних прелаза. 

Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

Водовод 

Чибуковац

У  насељу  Чибуковац  већим  делом  постоји  изграђена  водоводна  мрежа  која  је  у

интеграцији  ЈКП-а  ''Водовод''  Краљево.  Ово  подручије  Плана  генералне  регулације  се

снабдева водом из више правца и то :

• извориште ''Конарево'' одакле је изграђен цевовод ДЛ Ø400мм

• пумпна станица ''Чибуковац'' одакле је је изграђен цевовод АЦ 200, и

• резервоар у Дракчићима, одакле је изграђен цевовод ДЛ Ø700мм.

Примарна  мрежа  је  у  већини  изграђена  и  на  исту  су  прикључени  сви  становници  тог

насеља.  Материјал  који  доминира  у  овом  делу  насеља  је  ПЕ  ХД  (полиетилен  високе

густине)  профила  НП  (400,  225,  110,  90,  63,  50,  40),  АЦ  (азбестцемент)  различитих
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профила (Ø350мм, Ø80мм, Ø50 мм), ПОЦ(поцинковане цеви) профила (Ø80, Ø40) и ПВЦ

профила (Ø80 и мањег профила).

Центар

Ово  подручије  Плана генералне  регулације  се  такође  снабдева  водом  из  више  праваца.

Поред горе наведених снабдевања за Чибуковац, Центар се снабдева водом још из :

- извориште ''Жичко поље'' одакле је изграђен цевовод ПЕ 560,

- резервоар ''Шумари'' одакле је изграђен цевовод Ч Ø700мм и

- пумпна станица ''Ђениз'' одакле је изграђен цевовод  Ø 200мм.

Примарна  мрежа  је  изграђена  и  на  исту  су  прикључени  сви  становници  тог  насеља.

Материјал  који  доминира  у  овом  делу  насеља  је  ПЕ  ХД  (полиетилен  високе  густине)

профила  НП  (  450,  225,  180,  110,  90,  63,40 ),  АЦ  (азбестцемент)  различитих  профила

(Ø200мм,  Ø100мм,  Ø150мм,  Ø80 мм) и   ПОЦ(поцинковане  цеви) профила  (Ø50),  ПВЦ

профила (Ø200, Ø150, Ø100) и Ч профила (Ø500, Ø300, Ø200, Ø125, Ø100, Ø80).

Фекална канализациона мрежа :

Чибуковац 

У  насељу  постоји  већим  делом  изграђена  фекална  канализациона  мрежа.  Секундарни

краци су углавном изведени цевима профила Ø200мм, Ø300 мм. Кроз ово насеље пролази

и фекални колектор Ø 500мм и Ø 600мм, који употребљену воду транспортује до градског

постројења за третман отпадних вода, који се налази у насељу Сијаће поље.

Центар

Кроз  ову  урбанистичку  зону  постоји  изграђена  фекална  канализациона  мрежа.

Секундарни краци су углавном изведени цевима профила Ø200мм, Ø300 мм и Ø400 мм.

Кроз  ову урбанистичку зону пролази  и  фекални  колектор Ø 1000мм,  који употребљену

воду  транспортује  до  градског  постројења  за  третман  отпадних  вода,  који  се  налази  у

насељу Сијаће поље.

Атмосферска канализациона мрежа :

Атмосферска  каналитација  је  углавном  развијена  у  централном  делу  града  и  у  насељу

Чибуковац. Иста је урађена цевима профила Ø300 мм, Ø400 мм, Ø500 мм, Ø600 мм, Ø700

мм, Ø800 мм, Ø1000 мм и Ø1200 мм. Колектори у појединим улицама су предвиђени за
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одводњавање саобраћајница и  немају довољан капацитет да прихвате кишни отицај који

се слива са околног терена. Такође постоји проблем мешања атмосферске и фекалне воде

на више локација у центру.

У самом центру града, код кеја, где је уређен простор за шетњу и рекреацију, постоје три

излива атмосферске воде у природне водотокове, која нарушавају услове за рекреацију на

том  подручју.  И  не  само  у  центру  већ  и  насељу  Чибуковац  јављају  се  исти  проблеми

упустања атмосферске воде у природне водотокове.

У  деловима  у  којима  не  постоји  изграђена  атмосферска  канализација  све  воде  се

разливају  по  околном  терену  или  слободно  отичу  до  канала  и  депресија.  Део

атмосферских  вода  је  прикључен  на  постојеће  фекалне  колекторе,  што  посебно  у

кишним данима омета функционисање фекалне канализације и доводи до изливања

отпадних вода тј до запушења цевовода. 

 

Електроенергетска мрежа

Постојеће стање електроенергетских објеката на подручју обухваћено планом је да преко

подручја пролазе далеководи 10 KV, каблови   и ТС 10/0,4 KV. Постојећа нисконапонска

дистибутивна  мрежа   је  у  највећој  мери   реконструисана  и  налази  се  на  бетонским

стубовима.

Грејање

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

топле  потрошне  воде и  технилошке  потребе.  Потрошачи  гаса  су  индивидуална

домаћинства, домаћинства у колективним зградама и технолошки потрошачи.

Овај  план  генералне  регулације  обухвата  део  челичног  градског  гасовода  средњег

притиска и више зоне гасификације широке потрошње.  зоне гасификације широке потрошње. 

Челични гасовод који припада овом плану је:Челични гасовод који припада овом плану је: део будућег прстена који ће спајати крак I и

крак II (од моста на Ибру до раскрсниве улица Танаска Рајића и Зелене горе), затим грану

која ће напајати локацију Стари Јасен, где је предвиђен намена спорта са пословањем у

оквиру урбанистичке целине 3.3. Траса будућег гасовода средњег притиска (спајање крака

I и  крака II)  полази  од  раскрснице  улица  Зелена  Гора  и  Танаска  Рајића  (крај  крака  I),

наставља улицом Танаска Рајића, делом улице Војводе Степе, затим зеленом површином

кроз парк дуж Чика Љубине улице долази до кеја и наставља до ибарског моста, где се

спаја  са  краком II.  Крак  за  прикључење  локације  Стари  Јасен  долази  од улице  Ђуре

Ђаковића  (од  крака  I)  низ улицу Војводе  Мишића  до  Карађорђеве  и  и  испод  ње  до

предметне локације. Могућа је и друга варијанта за прикључење ове ове локације, што у

коначном  зависи  од  услова  дистрибутера  ''Србијагас''-а.   Ова  друга  варијанта  би  била

прикључење из улице Зелена Гора (код надвожњака) па би гасовод ишао делом те улице,

онда  Карађорђевом  до  локације. На  локацији  би  била  предвиђена  посебна  мерно  –

регулациона станица.

Гасификација широке потрошње обухвата следеће зонеГасификација широке потрошње обухвата следеће зоне: Стару чаршију, Чибуковац, као и

део зоне Сијаће поље. Ради сигурности у снабдевању гасом за сваку зону је предвиђена
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сложена  прстенаста  дистрибутивна  мрежа,  везана  за  независне  Мерно  регулационе

станице (МРС).

Део зоне Сијаће поље, ко и део зоне Стара чаршија је описан  у плану Центар (део око

улице Олга Јовичић Рита, затим део иза бензинске пумпе у Обилићевој улици и деонице

које напајају аутобуску станицу, електрокдистрибуцију  и ложионицу).

У овом делу плана биће обухваћена цела зона гасификације Чибуковац, као и већи део

зоне гасификације Стара чаршија.

Као што је већ речено дистрибутивни гасовод зоне Стара чаршија већим делом припада

овом плану генералне регулације.  Простор је подељен  у више функционалних блокова,

који су коришћени као основ за формирање прстенасте дистрибутивне мреже, где год је

то  густина  конзума  дозвољавала.  На  траси  гасовода  су  предвиђени  вентили  на  вези

између  појединих  целина  насеља,  који  омогућавају  секционисање  мреже  и  стварање

потрошачких блокова, као и могућност етапне градње мреже.

Мрежно подручје мерно регулационе станица МРС 1.2. за широку потрошњу зоне Стара

чаршија  у  оквиру  овог  плана  дефинисано  је  следећом  границом:  горња  страна  пруге

Краљево – Скопље (недалеко од МРС), затим пут Краљево – Чачак (односно улица Ђуре

Ђаковића)  са  доње  странеу  све  до  улице  Војводе  Мишића,  а  потом  том  улицом  до

Карађорђеве. Граница је даље река Ибар све до чика Љубине улице, а потом улицом Олга

Јовичић-Рита  до  бензинске  пумпе,  затим  улица  Зелена  гора  до  надвожњака,  односно

железничке пруге одакле је опис и почео.

МРС 1.2. за зону Стара чаршија МРС 1.2. за зону Стара чаршија лоцирана је на раскрсници улица Зелена Гора и Танаска

Рајића. Капацитет ове МРС је 3.000 м3/h. Прикључни гасовод за ову МРС је са крака I, од

шахте Ш  – 4 у непосредној близини (постављен у зеленом појасу између улице Танаска

Рајића  и  улице  Зелена  Гора).  Са  ове  МРС  предвиђено  је  и  напајање  градске топлане

"Зелена гора".  

Траса  полиетиленског  дистрибутивног  гасовода  од  МРС  1.2  креће  ка  северној  страни

одакле почиње рачвање  дистрибутивне мреже у два правца: ка улици  Зелена Гора и ка

западу.  Први  правац  се  код  надвожњака  дели  на  два  огранка:  на  северо-исток  прелази

улицу Војводе Степе, обухвата област испред гробља, затим прелази улицу Зелена Гора,

води до Ватрогасног дома, Епархије, односно даље ка Ложионици, Електрокомбинату и

Аутобуској  станици.  Други  огранак  првог  правца  снабдева  улицу  Курсулину,  улицу

Танаска Рајића, улицу Нушићеву и друге и спушта се ка Карађорђевој. Западни правац се

такође дели на два огранка: први огранак након преласка пруге креће дуж улице Танаска

Рајића тј. дуж  пута Чачак-Краљево ка западу. Други огранак креће ка југо-западу преко

улице  Танаска  Рајића,  па  поред  улице  Зелена  Гора  гасовод  креће  на  запад  (дуж

Карађорђеве  улице),  прелази  Карађорђеву  улицу  и  поред  те  улице  води  ка  Суду  и

Обданишту (ту је предвиђено и прикључење Дома војске).

Дистрибутивни  гасовод  зоне  Чибуковац  комплетно  припада  овом  плану  генералне

регулације.  Локација  МРС  3 за  ову  зону  је  ван  овог  плана  и  припада  плану  генералне

регулације Ратарско имање. Простор је подељен у више функционалних блокова, који су

коришћени  као  основ  за  формирање  прстенасте  дистрибутивне  мреже,  где  год  је  то

густина конзума дозвољавала. На траси гасовода су предвиђени вентили на вези између

појединих  целина  насеља,  који  омогућавају  секционисање  мреже  и  стварање

потрошачких блокова, као и могућност етапне градње мреже.

Мрежно  подручје  мерно  регулационе  станица  МРС  3  за  широку  потрошњу  зонеМрежно  подручје  мерно  регулационе  станица  МРС  3  за  широку  потрошњу  зоне

Чибуковац  у  оквиру  овог  плана  дефинисано  је  следећом  границом:  Чибуковац  у  оквиру  овог  плана  дефинисано  је  следећом  границом:  са  северне  стране
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ограничено је  улицом  Ђуре  Ђаковића  све  до  Ибарске  магистрале,  затим  Ибарском

магистралом наставља према југозападу до бензинске пумпе,  обухвата је и наставља ка

Ибру  левом  обалом  до  замишљеног  правца  улице  Војводе  Мишића,  па  том  улицом  се

враћа до улице Ђуре Ђаковића где је граница и почела.

Прикључни шахт за МРС 3 постављен је у зеленом појасу дворишта конфекције ''Рудник''

(ван  ове  зоне  регулационог  плана,  припада  плану  Ратарско  имање).  На  тој  локацији  је

постављена и МРС 3. Капацитет ове МРС је 2.000 м3/h.

Од  ове  МРС  траса  полиетиленског  дистрибутивног  гасовода  прелази  улицу  Ђуре

Ђаковића  (прелаз  испод  улице  је  у  челичној  заштитној  цеви),  одакле  почиње  рачвање

дистрибутивне мреже на три главна правца.

Први  правац  ка западу води  дуж  улице  Ђуре  Ђаковића  у зеленом појасу,  прати  линију

улице,  скреће  ка истоку и  води  дуж  улице  Чибуковачки  партизани, све  до  Македонске

улице, а затим ка северу дуж те улице образује прстен. На овај начин даљим повезивањем

обухваћен је конзум изнад пруге Краљево – Рашка, испод улицу Ђуре Ђаковића и западно

од Македонске улице.

Други  правац  ка  истоку  од  МРС,  води  дуж  улице  Ђуре  Ђаковића  до  улице  Војводе

Мишића. Западном страном ове улице гасовод води ка прузи, а затим улицом Светозара

Марковића  иде до Македонске улице,  чиме  се  затвара и овај прстен.  са источне стране

Македонске улице до рачвања.

Правац ка југу од МРС, води са источне стране Македонске улице до рачвања. Гасовод на

месту код тунела прелази преко пруге  за напајање јужног дела области. Након рачвања

мрежа  води  ка  западу  северном  страном  Карађорђеве  улице  и  поново  код  Македонске

улице затвара прстен. 

Гасовод даље прелази Карађорђеву улицу и рачва се ка западу и истоку и на тај начин се

снабдева јужни део испод Карађорђеве улице, а до Ибра.

           Телекомуникациона мрежа

На  подручју,  које  је  предмет  израде Плана  генералне регулације  "Центар-

Чибуковац",   телекомуникациона инфраструктура Телеком Србија је заступљена кроз:

1. Комутационе објекте:

ЕWСD централа  Краљево-Host  смeштене  у  ТК  центру  Ратaрско

имање у  Ул.  Ђуре  Ђаковића,  је  ранга  главне  централе  за  подручје

општина Краљево, Рашка и Врњачка Бања. 

Централа  Краљево-Host,   половином  свог  локалног  капацитета

покрива подручје у обухвату овог плана. 

Инсталиран је дизелагрегат као резервни извор напајања.

a. Истурени  степен   EWSD централе и Мултисервисни  чвор  (MSAN)

смештен у згради поште у Улици Цара Лазара 37. 

Инсталиран је дизелагрегат као резервни извор напајања.

2. Главну кабловску канализацију:

a. дуж свих улица централне градске зоне, изузев:

- Хајдук Вељкове улице; 

- Обилићеве, између Хајдук Вељкове и Војводе Путника;

-  Димитрија  Туцовића  од  раскрснице  са  Хајдук  Вељковом

до аутобуске станице;

- Улица у насељу Француска колонија до техничке школе.
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b. дуж улица:

- Ђуре  Ђаковића  од  раскрснице  са  Ибарском   магистралом

до зграде Водоторња;

- Цара  Душана,  па  кроз  стамбени  блок  код  Мале  пијаце

према Војводе Степе; 

- Танаска  Рајића  од  Трга  Светог  Саве  до  бивше  рампе,  па

преко пруге према Пољопривредној школи; 

- Олге Милутиновић;

- Карађорђеве до полигона за обуку возача;

- Зелена  Гора  од  раскрснице  са  Карађорђевом  до  блока

зграда Симкине Ливаде;

- Војводе Мишића од Карађорђеве до Ђуре Ђаковића..

3. Транспортну  телекомуникацону  мрежу  реализовану  оптичким  кабловима

увученим  у  главну  кабловску  канализацију. Неки  од  каблова  су

регионалног и националног ранга.

По  влакнима  оптичких  каблова  ради  више  дигиталних  система  за

повезивање телефонских централа и други телекомуникациони саобраћај.

4. Чвориште  транспортне  мреже  за  дигиталне  системе  преноса,  смештено  у

ТКЦ  Ратарско имање. Поред локалноих система чвориште је значајно за

регионалне и националне прстенове транспортне мреже.

5. Приступну телекомуникацону мрежу грађену у периоду 1980-2009. године.

ТК мрежа је уведена у:

- ТКЦ  Ратарско имање са капацитетом од 8.900 парица, али  је у

оквирима плана екипирано 5.960 парица. 

-  ТКЦ  Центар   са  капацитетом  од  21.200 парица,  од  чега  је  на

подручју плана екипирано 20.040 парица.  

6. Примарна  дистрибутивна   мрежа  је  подземна,  реализована  са  бакарним

кабловима:

Увученим у цеви главне и приводне канализације.
◦ Положеним  у  ров  дубине  80  цм.  На  прелазима  преко

➆саобраћајница  кабл  је  увучен  у  заштитну  PVC цев   110  мм

постављену на дубини  од 1м. У истом рову  ( за мреже  грађене

после 1995.) ➆је ПЕ цев  40 мм, намењена за оптичке каблове у

приступној  мрежи  који  ће,  по  потреби,  бити  увлачени  у

наредном периоду.

◦ Изводи примарне мреже, на којима се врши прелаз са примарне

на разводну мрежу, су:
▪ Унутрашњи, у пословним и стамбеним објектима.
▪ Спољашњи,  постављени на  бетонске стубиће,  бетонске или

дрвене стубове. 
◦ Трасе  подземних  каблова  и  локације  изводних  стубова  су

геодетски снимљене,  али у катастар   подземних инсталација су

картиране само оне изграђене после 2004.

7. Разводна мрежа је:
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◦ Надземна  на  највећем  делу  подручја  плана,  реализована

самоносивим  кабловима  постављеним  по  бетонским  или

дрвеним стубовима;

◦ Подземна на подручју оивиченом Ул. Ђуре Ђаковића, Ибарском

магистралом, пругом и Ул. Војводе Мишића.

Водоводна,   фекална и атмосферска мрежа 

Водоводна мрежа

Водоводна  мрежа  је  изграђена  на  целој  територији  зона  Центар  и  Чибуковац  и  сви

потрошачи су прикључени на исту. Од материјала најзаступљенији су цевоводи од азбест

– цемента и челика, а мање од ПВЦ , ТПЕ и поцинковане цеви. Главни цевовод којим је

резервоар у згради Водоторањ  повезан са пумпном  станивом  у Конареву је од азбест  –

цементних цеви профила Ø350 и Ø300 у улицама Карађорђев, Војводе Мишића и Ђуре

Ђаковића.  Исти  је  делом  реконструисан  дуктилним  цевима  профила  Ø400  почев  од

пумпне  станице  у  Конареву.  У  истој  зони  се  налази  бунар  са  пумпном  станицом

Чибуковац  на  левој  обали  реке  Ибар  и  повезан  је  челичним  цевоводом  Ø200  са

резервоаром у згради Водоторањ.

Дуж Ибарске магистрале и у улици Ђуре Ђаковића изграђен је ливено гвоздени цевовод

профила Ø700.

У Карађорђевој улици је реконструисан цевовод од улице Војводе Мишића до Главашеве

са ТПЕ цевима профила DN225.

У Борачком насељу изграђена водоводна мрежа је од ПВЦ и ТПЕ материјала, од Ø50 до

Ø150 mm.

У улицама С.Марковића, Лоле Рибара, Радничка и Македонска изграђена водовода мрежа

је од азбест – цементних цеви профила Ø80.

Постојећи  објекти  и  насеља  на  десној  страни  Карађорђеве  улице  до  реке  Ибар

прикључени  су  на  дистрибутивни  цевовод  у  Карађорђевој  улици.  На  левој  обали  реке

Ибар  до  Карађорђеве  улице  предвиђа  се  изградња  нових  улица  у  склопу  стамбено  –

пословних  објеката  за  спорт  и  рекреацију.  У  свим  новопројектованим  улицама  се  има

изградити нова водоводна мрежа од ТПЕ цеви минималног профила Ø100мм.

У зони центар дистрибутивни цевоводи се налазе у улицама  IV  краљевачки Батаљон од

моста на реци Ибар до раскрснице са Карађорђевом улицом и даље улицом Војводе Степе

до  раскрснице  код  Мале  Пијаце.  Овај  цевовод  је  ливено  гвоздени  профила  Ø500  мм.

Истог материјала и профила налази се цевовод у улици Пљакиној и Војводе Путника до

раскрснице са улицама Доситејева и Димитрија Туцовића. Још два магистрална азбест –

цементна цевовода су реконструисана у овој зони дуктилним цевима профила Ø400 и то:

у улици Зелена Гора и Димитрија Туцовића од Мале Пијаце до Аутомото Друштва и даље

Доситејевом улицом до раскрснице са улицом Проте Ненадовића.

У зони центар, у осталим улицама, најзаступљенији су цевоводи профила од Ø80 до Ø200.

Фекална канализација

Фекална канализација у зони Центар изграђена је у свим постојећим улицама. Постојећа

канализација  је  изграђена  од  бетонских,  азбестних,  керамичких  ПВЦ  и  ПЕ  цеви.

Димензија колектора задовољавају садашње и будуће потребе за одвођењем.
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У зони Чибуковац фекалне воде се из насеља одводе путем два примарна колектора који

су изграђени у улици  Карађорђева профила   и између улице Чибуковачки  партизани и

железничке  пруге  профила  Ø500мм.  На  ова  два  колектора  прикључени  су  сви  улични

цевоводи, сем насеља Браће Јевремовић. Највећи профили примарног колектора пречника

Ø400 су  изграђени  од  азбестних  цеви  који  су  дуже  време  у  функцји.  Најзаступљенији

материјал је азбест – цемент и ПВЦ са 90%, Димензије главних колектора задовољавају

садашње и будуће потребе за одвођењем отпадних фекалних вода.

За насеље Браће Јевремовић урађен је Главни пројекат за изградњу фекалне канализације,

на Плану генералне регулације приказане су будуће трасе цевовода, преузете из Главног

пројекта.

Атмосферска канализација

У  централној  зони  је  изграђена  атмосферска  канализација  и  она  покрива  85% укупне

површине  целе  зоне  Центар.  Најзаступљенији  материјал  је  азбест  цемент  и  ПВЦ.  У

улицама  Цара  Лазара  и  Цара  Душана  не  постоји  атмосферска  канализација  у  целој

дужини улица.

Димензије колектора задовољавају садашње и будуће потребе за одвођењем.

У  зони  Чибуковац  атмосферске  воде  се  одводе  са  улица:  Карађорђева  (бетонске  цеви

профила Ø350мм), Македонска (Ø1000 и Ø600(, Др. Драгомира Карајовића (Ø500), Ђуре

Ђаковића, Зелена Гора и Вука Караџића. Прикупљене воде се изливају у реку Ибар преко

два  излива.  Постојећа  канализација  се  има  користити  за  прикључење  свих  будућих

пројектованих цевовода како би се користили постојећи изливи у реку Ибар.

3.4. Јавно и друго зеленило

Локација 1

Постојеће зеленило у границама локације 1, у основи чини неуређени део са самониклом

високом вегетацијом, и већи део који чини делимично уређена или неуређена вегетацијом

ливадског типа. 

Локација 2

Постојеће  зеленило  у  границама  локације  2, чини уређени  део  са  високом  вегетацијом

претежно  бора,  и  мањи  део  који  чини  делимично  уређена  или  уређена  травната

вегетација. 

Локација 3 и 4

У границама локација 3 и 4 не постоји јавно и остало зеленило. 

3.5.  Преглед  евидентираних  и  заштићених  објеката,  споменика  културе   и

амбијенталних целина

На  подручју  плана  не  постоје  евидентирани  заштићени  објекти,  споменици  културе  и

природе,  као  ни  амбијенталне  целине,  што  може  бити  документовано  Елаборатом

добијеним  из  Завода  за  заштиту  споменика  Краљево  за  потребе  израде  важећег  Плана

генералне регулације Центар-Чибуковац, бр.011-51/2013-III од 05.07.2013.године.
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ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ

Локација 1

претежна намена површина 

(ха) 

површина 

(%) 

1 спорт и рекреација 2.52 89 

2 породично становање 0.21 7.6

3 део приступне саобраћајнице 0.09 3.4

укупно 2.82 100 

Локација 2

претежна намена површина 

(ха) 

површина 

(%) 

1 школство 3.31 96.2

2 производња 0.13 3.8

укупно 3.44 100 

Локација 3

претежна намена површина 

(ха) 

површина 

(%) 

1 породично становање 0.36 100

укупно 0.36 100 

Локација 4

претежна намена површина 

(ха) 

површина 

(%) 

1 породично становање 1.05 17.7

2 спорт и рекреација 0.13 2.2

3        заштитно зеленило             0.45 7.6

4        њиве             3.87            65.1

5        саобраћај             0.44               7.4

укупно 5.94 100 

3.6. Природне карактеристике простора3.6. Природне карактеристике простора

Према извештају о критичком прегледу и синтези резултата геолошких, геотехничких и

грађевинско-геолошких  истраживања  извршених  у  току  претходних  деценија  у  оквиру

Елабората  извођених  за  потребе  ГУП-а,  као  и  других  доступних  елабората  везаних  за

потребе  изградње  објеката  у  зони  ГУП-а  Краљева,  у  графичким  прилозима  Нацрта

Измене  ПГР  Центар-Чибуковац  бр.  12.а  и  12.б  -  Инжењерско-геолошка  компилацијска

карта, приказана је класификација  стена и стенских комплекса према њиховим основним

карактеристикама. 
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У  посматраним  границама  плана  доминирају  терасни  седименти  прве  и  друге  речне

терасе (шљункови, пескови и лесолике глине). Они су претежно повољних геомеханичких

и  инжењерско-геолошких  одлика,  средње  су  до  слабо  стишљиви,  са  дубоким  нивоом

издани,  изграђују  претежно  стабилне  делове  терена  са  минималним  нагибом  падина,

условно су стабилни до нестабилни на терасним одсецима.

Заступљени  су  и  лимнички  квартарни  седименти(  алевролит  глине  и  шљункови),  који

имају геомеханичке карактеристике сличне терасним седиментима, на одсецима стрмијих

нагиба су условно стабилни до нестабилни делови терена.

3.7. Сеизмичност подручја3.7. 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.

4  . ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

           Након анализе целокупног простора у предложеним границама, задатак обрађивача

је био да у складу са важећим Законом о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'',

број  72/2009, 81/2009-испр.,  64/2010-одлука  УС,  24/2011,  121/12,  42/2013-одлука  УС,

50/2013-одлука  УС,  98/2013  –  одлука  УС,  132/2014  и  145/2014) дефинише  основне

развојне правце, а то су :

- близина градског центра, добра саобраћајна повезаност, као и велике површине

и  оквиру  плана  које  су  покривене  старим  грађевинским  фондом,  тако  да

пружају  могућност  реализације  новог  дела  града  и  представљају  највећи

потенцијал за изградњу,

- одвајање површина јавне намене од осталог грађевинског земљишта,

- правилна  расподела  расположивог  простора,  и  дефинисање  нове  изградње

одговарајућим урбанистичким параметрима. 
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                                                                                          II    II    ПЛАНСКИ ДЕОПЛАНСКИ ДЕО

5  . ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

   5   5.1.1. . ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Све четири локације се налазе у оквиру грађевинског подручја, које се иначе поклапа са

обухватом важећег Плана генералне регулације Центар-Чибуковац, бр. 011-51/2013-III од

05.07.2013. године.

55..22. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И

ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЛОКАЦИЈА 2

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 4

Целина 4.2  

• школство

• У оквиру ове локације постоји Шумарска школа "Душан Пено" и Дом ученика.  

•• планирана реконструкција и изградња нових објеката – Шумарске  школе и Домапланирана реконструкција и изградња нових објеката – Шумарске  школе и Дома

ученика;ученика;

   максимална спратност П+2;   максимална спратност П+2;

   индекс изграђености 0.45;   индекс изграђености 0.45;

   норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације   норматив за утврђивање броја паркинг места - степен моторизације

1 садржај

или

• тип објекта

• 1 паркинг

место на:

• средња

школа

• 70м2

корисног

простора

Средња Шумарска школа је објекат старије градње и у доста лошем стању. Овакво стање

је додатно угрожено земљотресом који је захватио регију Краљева 3.11.2010.године.  

План  генералне  регулације  Центар-Чибуковац  за  овај  објекат  предвиђа  реконструкцију

објекта и доградњу, евентуалну нову изградњу.   

Дом ученика је објекат новије градње. На њему је дозвољена, осим текућег одржавања,

реконструкција и доградња. 

На локацији 2 дозвољена изградња отворених спортских терена које ће бити искључиво у

функцији претежне планиране намене, односно школска са смештајем ученика. 
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ЛОКАЦИЈА 2

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3

Целина 3.1  

Важећим  Планом  генералне  регулације  „Центар-Чибуковац“,бр.011-162/2015-III  од

02.октобра  2015.године,  предвиђена  је  улица  са  основном  приступном  функцијом  и

елементима  трасе  и  попречног  профила  који  омогућавају  приступ  свим  грађевинским

парцелама и промену смера кретања возила, односно маневрисање меродавних возила.

Изменом  ПГР  „Центар-Чибуковац“  извршена  је  корекција  трасе  улице.  Улица  са

основном приступном функцијом планирана је са истим елементима попречног профила.

Планирана је од саобраћајне везе са Борачком улицом до КП 2411 КО Краљево, тако да

јавне  саобраћајне  површине  улице  не  заузимају  КП  2411  КО  Краљево.  Свим

грађевинским парцелама је омогућен приступ на јавну саобраћајну површину.

У оба наведена плана саобраћајница која је иначе предмет измене у граници локације 2

представља земљиште за јавну употребу.

ЛОКАЦИЈА 4

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 4

Целина 3.4

Планом  генералне  регулације  „Центар-Чибуковац“,  бр.011-162/2015-III  од  02.октобра

2015.године, предвиђено је саобраћајно решење  другог градског прстена  са  елементима

трасе  који  одговарају  категорији  саобраћајнице.  Траса  и  елементи  попречног  профила

планирани су према смерницама Генералног урбанистичког плана Краљево 2020.

Изменом  ПГР  „Центар-Чибуковац“ извршена  је  корекција  регулационих  линија  другог

градског прстена. У циљу имплементације Идејног пројекта за изградњу новопланиране

саобраћајнице  од  раскрснице  са  кружним  током  „Црквине“  у  Рибници  до  улице

Карађорђеве  у  Краљеву  извршена  је  корекција  регулационих  линија.  Планом  је

предвиђена  фазна  реализација  другог  градског  прстена,  тако  да  прва  фаза  подразумева

саобраћајно  решење  из  Идејног  пројекта, односно изградњу улице  са  коловозом са  две

саобраћајне траке и површинама за немоторизоване учеснике у саобраћају. Изменом ПГР

„Центар-Чибуковац“ планирана  је  кружна  раскрсница  на  десној обали  Ибра.  Детаљном

разрадом,  пре  свега  нивелационог  положаја  улице,  утврђено  је  да  саобраћајно  решење

денивелисане  раскрснице  из  ПГР  „Центар-Чибуковац“  није  оправдано.  Саобраћајно

решење кружне раскрснице преузето је из Идејног пројекта.

У оба наведена плана саобраћајница која је иначе предмет измене у граници локације 4

представља земљиште за јавну употребу.

6.   ПОДЕЛА  НА  УРБАНИСТИЧКЕ  ЗОНЕ  И  ЦЕЛИНЕ  ПРЕМА

УРБАНИСТИЧКИМ  ПОКАЗАТЕЉИМА  И  ДРУГИМ

КАРАКТЕРИСТИКАМА

Зона 3,  површине око 104.27 ха, обухвата подручје  које је ограничено улицама Зелена

гора,  новопројектованом  саобраћајницом  дуж  бедема,  катастарским  парцелама  које
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належу  на  План  детаљне  регулације  Црквине,  затим  Карађорђевом  улицом  и

Македонском.

Зона  4,  површине  око  139.65  ха,  обухвата  насеље  ограничено  Македонском  улицом,

катастарским  парцелама  на  десној  обали  реке  Ибар,  затим  Ибарском  магистралом  и

завршава се улицом Ђуре Ђаковића.

Зона 3:

Урбанистичка зона 3 подељена је на четири (4) урбанистичке целине: 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4.

Локација  1  налази  се  у  оквиру  урбанистичке  целине  3.3,  локација  3  у  оквиру

урбанистичке целине 3.1, локација 4 у урбанистичким зонама 3.3 и 3.4. 

Опис је дат само за наведене целине, а табела прегледа површина за целу зону.

3.1  –  површине  око  31.07  ха,  обухвата  простор  ограничен  улицама  Ђуре  Ђаковића,

Македонском и железничком пругом. У овој целини планира се као претежна намена:

• вишепородично становање са пословањем

• породично становање са пословањем

• објекат дечје заштите – вртић.

3.3  – површине  око  22.41 ха,  обухвата  простор  дуж  Карађорђеве  улице,  затим  улицом

Његошевом, према реци Ибар до корита реке 150 м низводно обалом и наставља с левом

обалом терасе реке Ибар. У овој целини планира се као претежна намена:

• пословањем са становањем

• пословање

• спорт и рекреације са пословањем

• вишепородично становање са пословањем

• породично становање са пословањем.

3.4 – површине око 37.66 ха, обухвата простор дуж доње терасе реке Ибар, између реке и

горње терасе. У овој целини планира се као претежна намена:

•• заштитно зеленилозаштитно зеленило

•• заштитно зона уз водотоковезаштитно зона уз водотокове

•• спорт и рекреација са пословањем.спорт и рекреација са пословањем.

ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ОДНОСУ

НА ПГР

104х 27а 23,8%

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ 3 

НАМЕНА
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА

УКУПНА НАМЕНА
(у односу на

урбанистичку
зону)

УКУПНА НАМЕНА

(у односу на

ПГР у% )

1 2 3 4

ха ха ха ха ха %
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ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ СА 

ПОСЛОВАЊЕМ

16,41 5,90 1,60 23,91 22,93 5,47

ПОРОДИЧНО 
СТАНОВАЊЕ СА 

ПОСЛОВАЊЕМ

4,85 2.04 5,11 12,00 11,53 2,74

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 1,10 1,50 2,60 2,49 0,60

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

0,43 0,43 0,41 0,10

ШКОЛСТВО 1,3 1,30 1,25 0,29

ПОСЛОВАЊЕ СА 

СТАНОВАЊЕМ

1,49 1,49 1,43 0,37

ПОСЛОВАЊЕ 4,07 4,07 3,90 0,93

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

СА ПОСЛОВАЊЕМ

2,40 4,88 7.28 6.98 0,18

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 1,50 15,87 17,37 16,65 3,97

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 0,07 0,07 0,07 0,02

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ 8,93 8,93 8,56 2,04

ЗАШТИТНИ ПОЈАС УЗ 

НАСИП

0,29 0,29 8,56 2,04

ЗАШТИТНА ЗОНА УЗ 
ВОДОТОКОВЕ

3,90 3,90 3,74 0,89

САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ

8,28 4,09 6,62 3,01 22,00 21,10 5,10

СВЕГА 31,07 13,32 22,41 37,66 104,27 100 23,84

Зона 4:

Урбанистичка зона 4 подељена је на три (3) урбанистичке целине:  4.1, 4.2 И 4.3. Локација

2 налази  се  у  оквиру  урбанистичке  целине  4.2,  тако  да  је  опис  дат  само  за  наведену

целину, а табела прегледа површина за целу зону.

4.2  –  површине  око  40.51  ха,  обухвата  простор  ограничен  улицама  Македонском,

железничком  пругом,  Ибарском  магистралом  и  Карађорђевом  улицом.  У  овој  целини

планира се као претежна намена:

• вишепородично становање са пословањем

• породично становање са пословањемса пословањем

• дечја заштита – вртић

• школство 

• пословање

• производња

• комуналне површине

• верски објекат.

ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ОДНОСУ

НА ПГР

139х 65а 31,9%
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БИЛАНС ПОВРШИНА ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ 4 

НАМЕНА
УРБАНИСТИЧКА

ЦЕЛИНА УКУПНА НАМЕНА
(у односу на

урбанистичку
зону)

УКУПНА НАМЕНА

(у односу на

ПГР у% )

1 2 3 4

ха ха ха ха ха %

ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ СА 

ПОСЛОВАЊЕМ

6,72 6,26 12,98 9,29 2,97

ПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ СА 
ПОСЛОВАЊЕМ

22,57 12,69 6,76 41,86 29,97 9,57

ПОСЛОВАЊЕ СА 

СТАНОВАЊЕМ

0,22 0,22 0,15 0,05

ПОСЛОВАЊЕ 4,01 2,92 6,93 4,96 1,58

ПРОИЗВОДЊА 2,63 2,63 1,88 0,60

ПАРКОВСКЕ 

ПОВРШИНЕ

1,01 1,01 0,72 0,23

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

1,69 1,69 1,21 0,38

ШКОЛСТВО 3,31 3,31 2,37 0,76

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0,34 0,34 0,24 0,08

ВЕРСКИ  ОБЈЕКАТ 0,74 0,74 0,53 0,17

ПИЈАЦА СА 

ТРГОВИНСКО-

ЗАНАТСКИМ ЦЕНТРОМ

0,34 0,34 0,26 0,78

ГРОБЉА 0,94 0,94 0,67 0,21

КОМУНАЛНЕ 
ПОВРШИНЕ

0,20 0,20 0,14 0,04

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 0,37 15,40 15,77 11,29 3,60

ЗАШТИТНИ ПОЈАС УЗ 

НАСИП

4,71 4,71 3,37 1,08

ЗАШТИТНИ ЗОНА УЗ 

ВОДОТОКОВЕ

4,80 4,80 3,44 1,10

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ 11,40 11,40 8,16 2,61

САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ

8,58 9,96 2,96 21,50 15,39 4,91

СВЕГА 40,57 40,51 58,57 139,65 100 31,9

7.  ПРАВИЛА  ИЗГРАДЊЕ  У  ОКВИРУ  УРБАНИСТИЧКИХ  ЗОНА  И

ЦЕЛИНА

Урбанистички  показатељи  (Урбанистички  показатељи  (индекс изграђености  и  индекс заузетости земљишта))

приказани  су  за  планиране  намене  површина, у оквиру урбанистичких  зона  и  целинаприказани  су  за  планиране  намене  површина, у оквиру урбанистичких  зона  и  целина

одређених Планом.одређених Планом.
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• БРУТО  РАЗВИЈЕНА  ГРАЂЕВИНСКА  ПОВРШИНА  јесте  збир  површина  свих

надземних  етажа  објекта,  мерених у нивоу подова  свих делова објекта-спољне мере

ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

• ИНДЕКС  ИЗГРАЂЕНОСТИ  парцеле  јесте  однос(количник)  бруто  развијене

грађевинске  површине  изграђеног  или  планираног  објекта  и  укупне  површине

грађевинске парцеле

• ИНДЕКС  ЗАУЗЕТОСТИ  парцеле  јесте  однос  габарита  хоризонталне  пројекције

изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен

у процентима.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3

Целина 3.3

намена: пословање

врста и намена објеката који се могу градити врста и намена објеката који се могу градити 

- Дозвољена је изградња трговачко-пословни објекат.

- Дозвољене су све групе делатности, које не утичу негативно на становање и реализоване

намене  у  контактним подручјима,  посебно  у  погледу  стварања  буке,  вибрација,  гасова,

мириса, отпадних вода и других штетних дејстава.

компатибилне наменекомпатибилне намене

        - Дозвољена је изградња објеката и садржаја компатибилних намена: 

•• помоћних објеката (надстрешнице за паркинг места,  трафостанице), 

•• посебних објеката (билборди, рекламни панои, рекламни стубови, јарболи).

− Посебни објекти се не урачунавају у корисну БРГП и морају бити позиционирани

у  оквиру  грађевинске  парцеле. Дозвољено  их  је  постављати  и  појасу  између

регулационе и грађевинске линије,  али под условом да не представљају опасност

по  безбедност  и  да  не  ометају  значајно  сагледљивост  објеката  или  комуналну

инфраструктуру.

− У  појасу  између  грађевинске  и  регулационе  линије  дозвољено  је  и  постављање

отворених  паркинг  места  за  путничка  и  теретна  возила,  пејзажно  уређење,

мобилијар и урбана опрема.

       намена објеката чија је изградња забрањена         намена објеката чија је изградња забрањена  

• Забрањује  се  изградња  објеката  који  су  у  супротности  са  наменом  утврђеном

планом. 

•  Забрањена је изградња на свим постојећим и планираним јавним површинама или

коридорима постојеће и планиране инфраструктуре. 

• Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на реализоване

намене у контактним подручјима..

             Ј ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” страна  37



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ

      правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката      правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

•• Постојећи  објекти  на  парцели   морају  бити  уклоњено  до  почетка  реализације

простора. 

услови за формирање грађевинске парцеле, минимална површина парцелеуслови за формирање грађевинске парцеле, минимална површина парцеле

• Минимална површина парцеле за реализацију планираних садржаја је 2500м2. 

• Минимална ширина парцеле је 30м.

      уређење и организација на парцели

•• Основно  уређење  обухвата  нивелацију,  партер,  зелену  површину  парцеле  и
одводњавање ван суседа. 

•• Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%.

положај објекта у односу на регулацијуположај објекта у односу на регулацију

• Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је задато у оквиру

графичког прилога бр.6 – Урбанистичка регулација.

•• Планирани објекат/објекти се постављју предњом фасадом на грађевинску линију,

односно унутар простора у оквиру које је могућа изградња. 

•• У  простору  између  регулационе  и  грађевинске  линије  могу  се  постављати

отворени паркинг простори, рекламни стубова и  јарболи.

положај објекта у односу на границе грађевинске парцелеположај објекта у односу на границе грађевинске парцеле

• Минимално  растојање  од  бочних  и  задње  границе  парцеле  је  половина  висине

вишег  објекта,  а  не  мање  од  6,0м  због  противпожарног  пута.  Постављање

грађевинске  линије  на  графичком  прилогу  бр.6  је  омогућило  да  се  испуне  ови

услови,  односно  не  угроже  се  задати  параметри,  јер  оквирна  удаљеност

грађевинских линија од регулационих линија са задње и бочних страна је око 10м

(овај  податак  проистиче  из  постављања  у  односу  на  дефинисане  осовине

саобраћајница). 

највећи дозвољен индекс заузетостинајвећи дозвољен индекс заузетости

• Максимални индекс изграђености парцеле је 1.6. 

            типологија објеката            типологија објеката

•  Основни тип изградње је слободностојећи објекат. Основни тип изградње је слободностојећи објекат.

•  Максимална дозвољена спратност је П+2. Максимална дозвољена спратност је П+2.

            вертикална регулацијавертикална регулација

• Највећа  дозвољена  висина  објекта  је  15,0м  у  односу  на  завршну  коту  интернихНајвећа  дозвољена  висина  објекта  је  15,0м  у  односу  на  завршну  коту  интерних

саобраћајница унутар комплекса.саобраћајница унутар комплекса.
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кота пода приземљакота пода приземља

• -Кота пода приземља се одређује у односу на коту нивелете јавног пута, односно

према нултој коти објекта. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне

осе објекта.

• Кота  приземља  нових  објеката  на  равном  терену  не  може  бити  нижа  од  коте

нивелете јавног пута на који се комплекс прикључује.

• Кота  приземља  може  бити  највише  1,2м  виша  од нулте  коте  објекта  уколико  не

постоје посебни техничко-технолошки захтеви.

• Уколико постоји потреба  за већом висином коте пода приземља услед  посебних

техничко-технолошки  захтеви  (  утоварно-истоварне  рампе,  транспортне  траке  и

лифтови, посебни захтеви због технологије и опреме у производњи и сл.) иста ће се

утврдити накнадно за сваки конкретни случај.

услови за изградњу других објеката на парцелиуслови за изградњу других објеката на парцели

• Дозвољена  је  изградња  помоћних  објеката  (надстрешнице  за  паркинг  места,  и

трафостанице).

• Дозвољена је изградња  посебних објеката које се не урачунавају у корисну БРГП,

као што су: рекламни стубови, билборди и јарболи.

услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирањуслови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирањее

• Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. 

• Обавезно  је  обезбедити  противпожарни  пут  минималне  ширине  3,5м  за

једносмерну комуникацију, односно минимално 6,0м за двосмерно кретање.

• Потребне саобраћајне и манипулативне површине у оквиру комплекса могу бити

различите у зависности од врсте објеката и примењене технологије. Параметри за

планирање ових површина је 30% у односу на површину парцеле. 

• Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности и

то по једно паркинг место (ПМ) на следећи начин: 

1ПМ на 70м2 корисног простора

• паркирање је дозвољено и у подземној етажи 

услови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуреуслови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуре

• Прикључивање  објеката  на  комуналну  и  осталу  инфраструктуру  реализоваће  се

према  условима  надлежних  комуналних  предузећа  односно  имаоца  јавних

овлашћења.

• Планом  су  одређене  трасе  планираних  инфраструктурних  водова,  а  њихова

међусобна  удаљеност  и  место  полагања  дефинисаће  се  главним  пројектом  уз

поштовање параметара датих Планом.

          услови за уређење зелених и слободних површина на парцелиуслови за уређење зелених и слободних површина на парцели

• Уређење парцеле највећим процентом, поред изградње објекта,  биће опредељено

саобраћајним површинама – колско-пешачке комуникације. Нивелационо решење

треба ускладити са контактним површинама јавних намена. 

• Минимални проценат зелених површина предвидети 20%.
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  правила за архитектонско обликовање објеката  правила за архитектонско обликовање објеката

• Основни  захтеви  у  погледу  архитектонског  обликовања  објеката,   степен

разуђености габарита објекта, тип крова, кровна конструкција, материјал за обраду

спољних  делова  објекта,  обрада  спољних  отвора  и  сл.  препуштају  се  избору

инвеститора.

• Планираном  изградњом  остварити  урбану  и  архитектонску  хармоничност

комплекса.

• зовано у оквиру објекта.

• Применити  начела  унапређења  енергетске  ефикасности,  применом  техничких

мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објеката, у складу са

наменом објеката и карактером локације.

• Избор  и  врста  крова  (коси,  раван),  кровне  конструкције  и  кровни  покривач

прилагодити условима изградње и намени објеката. 

• Обавезна  је  примена  одговарајућих  стандарда,  техничких  прописа  и  система  за

грађевинску структуру и конструкцију.

ограђивање парцелеограђивање парцеле

•• Ограда парцеле се поставља на регулациону линију,  односно по граници парцеле

тако да ограда, стубови ограде и капије буду на земљишту власника ограде.

•• Грађевинска  парцела  може  да  се  ограђује  зиданом  или  транспарентном

оградом висине до 2.2м.

•• Зидане и друге  врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи,

ограда, стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.

•• Капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

          Посебна напомена:

•• обавезна  израда  урбанистичког  пројекта  на  локацији  трговинско-пословног

објекта

8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ

ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

88.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ .1.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Општа  правила  парцелације  и  препарцелације су  елементи  за  одређивање  величине,

облика и површине грађевинске парцеле која се формира. 

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 

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

са  решењима  из  планског  документа,  као  и  са  правилима  грађења  и  техничким

прописима. 

Грађевинска  парцела  може  се  укрупнити  препарцелацијом  и  може  се  делити

парцелацијом  до  минимума  утврђеног  планом  за  одговарајућу  намену  и  урбанистичку

целину,  односно  подцелину,  за  шта  је  потребна  израда  пројекта  парцелације,  односно

пројекта препарцелације. 
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Исправка  границе  суседних  катастарских  парцеле  врши  се  спајањем  суседних

катастарских  парцела  истог  власника,  као  спајање  суседних  парцела  на  којима  је  исто

лице  власник  или  дугорочни  закупац  на  основу ранијих  прописа,  а  врши  се  на  основу

елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела. 

Приликом  израде  пројекта  препарцелације  мора  се  поштовати  правило  да  катастарска

парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну

грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

Свака  грађевинска  парцела  мора  имати  излаз  на  јавну  површину  односно  улицу,

непосредно или преко приступног пута. 

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката уколико испуњава

услове:

• да се налази на простору на којем је планирана изградња,

•  да  има  приступ  на  јавну  површину  (улица,  трг,  сквер)  у  најмањој  ширини  од  3,5  м

(противпожарни  и  евакуациони  приступ)  за  једносмерну  комуникацију,  односно  6м  за

двосмерни саобраћај,

• да је површине и облика који омогућавају изградњу објекта у складу са решењима из

плана, правилима о грађењу и техничким прописима.

Грађевинска парцела одређена је регулационом линијом према јавном простору.

Свака  катастарска  парцела  може  се  мењати  и  у  складу  са  Законом  и  урбанистичким

планом путем мера парцелације и препарцелације до минимума одређене планским актом.

Парцелација – на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских

парцела под следећим условима:

• подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;

• све новообразоване парцеле морају имати приступ на јавни простор;

• нове парцеле се образују на основу урбанистичких параметара везаних за одређени тип

изградње и намену.

Препарцелација  –  на  већем  броју  катастарских  парцела  може  се  образовати  једна  или

више грађевинских парцела под следећим условима:

•  спајање  се  може  вршити  у  оквиру  граница  целих  парцела,  с  тим  да  граница

новообразоване парцеле обухвата све парцеле које се спајају;

• за нову грађевинску парцелу важе урбанистички показатељи одређени за одређени тип

изградње и намену.

Поступаци  парцелације  и/или  препарцелације  (деобе  и  укрупњавања  парцела)  врше  се

путем израде пројекта препарцелације и/или парцелације.

- Најмања  површина  грађевинске  парцеле  за  изградњу  Најмања  површина  грађевинске  парцеле  за  изградњу  трговинско-пословногтрговинско-пословног

објекта  је 2500м2.објекта  је 2500м2.  

- Најмања  ширина грађевинске парцеле  за изградњу  за изградњу  трговинско-пословног објектатрговинско-пословног објекта

је 30м.је 30м.

- Новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну

површину намењену за саобраћај.

Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила 
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•• Смештај  возила  решавати  у  оквиру  сопствене  парцеле,  изван  површине  јавног

пута, изградњом паркинга по условима претходно наведеним. 

•• Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле. 

88.2. ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ.2. ОПШТА ПРАВИЛА  РЕГУЛАЦИЈЕ
                        

          Систем  елемената  регулације  заснива  се  на  урбанистичким  мрежама  линијаСистем  елемената  регулације  заснива  се  на  урбанистичким  мрежама  линија

(регулациона  линија,  грађевинска  линија,  осовинска  линија  саобраћајнице,  гранична(регулациона  линија,  грађевинска  линија,  осовинска  линија  саобраћајнице,  гранична

линија зоне).линија зоне).

        

• Регулациона линијаРегулациона линија је линија   је линија  која раздваја површину одређене јавне намене одкоја раздваја површину одређене јавне намене од

површина предвиђених за друге јавне и остале наменеповршина предвиђених за друге јавне и остале намене..

• Грађевинска линија  јесте  линија  на,  изнад  и  испод површине  земље  и  воде  до

које је дозвољено грађење основног габарита објекта. 

Грађевинске линије у оквиру Грађевинске линије у оквиру Измене  Измене  Нацрта Плана генералне регулације Центар-Нацрта Плана генералне регулације Центар-

Чибуковац  су задате на одређеном растојању од регулационе  линије. У највећемЧибуковац  су задате на одређеном растојању од регулационе  линије. У највећем

проценту та удаљеност износи проценту та удаљеност износи 1010м, што омогућава могућност постојања просторам, што омогућава могућност постојања простора

за паркирање. за паркирање. 

Када  је  у  питању  дефинисање  грађевинске  линије  у  оквиру  плана  генералнеКада  је  у  питању  дефинисање  грађевинске  линије  у  оквиру  плана  генералне

регулације  битно  је  нагласити  да  се  грађевински  објекат  се  поставља  предњомрегулације  битно  је  нагласити  да  се  грађевински  објекат  се  поставља  предњом

фасадом на грађевинску линију.фасадом на грађевинску линију.

• Висинска  регулација  је  одређена  означеном  спратношћу,  где  се  за  један  ниво

(спрат) трговинско-пословног објекта рачуна просечна висина до 5 м. 

• Нивелација  је  планом  одређена  код  јавних  површина  из  које  произилази

нивелација  простора  за изградњу  грађевина,  у  свему  према  графичком  прилогу

„План нивелације“.                        

88.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ

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

односу  на  регулацију  и  у  односу  на  границе  грађевинске  парцеле,  удаљеност  објекта,односу  на  регулацију  и  у  односу  на  границе  грађевинске  парцеле,  удаљеност  објекта,

висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели,висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели,

постављање  ограде,  начин  обезбеђивања  приступа  парцели,  паркирање  и  гаражирање  ипостављање  ограде,  начин  обезбеђивања  приступа  парцели,  паркирање  и  гаражирање  и

др.,  а  исказује  се  системом  урбанистичких  правила  и  показатеља  (намена,  индексдр.,  а  исказује  се  системом  урбанистичких  правила  и  показатеља  (намена,  индекс

изграђености  или  индекс  односно  степен  искоришћености) и  односе  се  на  појединачнеизграђености  или  индекс  односно  степен  искоришћености) и  односе  се  на  појединачне

грађевинске парцеле.грађевинске парцеле.

ВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИВРСТЕ И НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

УСЛОВИ  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ,  ДОГРАДЊУ  И  НАДГРАДЊУ  ПОСТОЈЕЋИХ

ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

На  површинама  намењеним  изградњи  -  локација  1, већ  се  налази  велики  број

постојећих објеката, које је потребно порушити ради привођења намени.
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За постојеће стамбене, стамбено-пословне објекте и пословне објекте, у зависности од

њиховог положаја у простору, планиране намене и мреже саобраћајница предвиђа се:

•• Уклапање какви јесу Уклапање какви јесу 

•• Изградња нових објеката према плану намене површина и правилима грађењаИзградња нових објеката према плану намене површина и правилима грађења

• Рушење  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.)

ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТАГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКАТА

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулационуГрађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону

линију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), илинију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и

то:то:

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

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

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

ширини објекта са висином изнад 3,0мширини објекта са висином изнад 3,0м

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1.0 м од спољне ивице-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  условиматротоара  на  висини  изнад  3,0  м,  а  у  пешачким  зонама  према  конкретним  условима

локацијелокације

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

          

Испади  на  објекту  не  могу  прелазити  грађевинску  линију  више  од  1.60м,  односноИспади  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.хоризонталнарегулациону 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.пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

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

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

регулациону линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекцијерегулациону линију( рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције

испада), и то:испада), и то:

-на  делу  објекта  према  предњем  дворишту-1.20м,  али  укупна  површина  грађевинских-на  делу  објекта  према  предњем  дворишту-1.20м,  али  укупна  површина  грађевинских

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземљаелемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља

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

растојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећирастојања од 1.50м )-0.60 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи

30% бочне фасаде изнад приземља30% бочне фасаде изнад приземља

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

растојања од 2.50м )-0.90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећирастојања од 2.50м )-0.90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи

30% бочне фасаде изнад приземља30% бочне фасаде изнад приземља

-на делу објекта према задњем дворишту ( најмањег растојања од стражње линије суседне-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 неграђевинске парцеле од 5.0 м ) -1.20 м, али укупна површина грађевинских елемената не

може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

                              

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинскаОтворене 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. Залинија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м. За
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висину преко 0,90м степенице улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају нависину 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.бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

                                

Грађевински  елементи  испод  коте  тротоара-подрумске  етаже-могу  прећи  грађевинску,Грађевински  елементи  испод  коте  тротоара-подрумске  етаже-могу  прећи  грађевинску,

односно регулациону линију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталнеодносно регулациону линију (рачунајући  од основног габарита објекта до хоризонталне

пројекције испада), и то:пројекције испада), и то:

-стопе темеља и подрумски зидови -0.15 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара,-стопе темеља и подрумски зидови -0.15 м до дубине од 2,60м испод површине тротоара,

а испод те дубине-0.50ма испод те дубине-0.50м

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

                            

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

или корисника парцеле.или корисника парцеле.

ПАРКИРАЊЕПАРКИРАЊЕ

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

свих  врста  треба  да  обезбеде  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  извансвих  врста  треба  да  обезбеде  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели,  изван

површина јавног пута, и то-1 паркинг или  гаражно место на 1 стан.површина јавног пута, и то-1 паркинг или  гаражно место на 1 стан.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују просторЗа паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор

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

• пословање -1пословање -1 ПМ на 70 м ПМ на 70 м22 корисног простора корисног простора

На подручју измене плана (локација 1) дозвољена је искључиво  изградња гараже  На подручју измене плана (локација 1) дозвољена је искључиво  изградња гараже  исподиспод

објекта у габариту објекта у габариту и и подземно изван габарита објекта грађевинској парцели.подземно изван габарита објекта грађевинској парцели.

ПовршинПовршинаа подземне  гараже  се  не  урачунава  при  утврђивању  индекса  изграђености, подземне  гараже  се  не  урачунава  при  утврђивању  индекса  изграђености,

односно односно индексаиндекса искоришћености грађевинске парцеле. искоришћености грађевинске парцеле.

Подземне гараже вишепородичних објеката могуће је градити до регулационе линије безПодземне гараже вишепородичних објеката могуће је градити до регулационе линије без

подизања коте тротоара.подизања коте тротоара.

ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈАОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА

              

Одводњавање површинских вода утврђује се тако да се оне са парцела одводе слободнимОдводњавање површинских вода утврђује се тако да се оне са парцела одводе слободним

падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.падом према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%.

Површинске  воде  са  једне  грађевинске  парцеле  не  могу  се  усмеравати  према  другојПовршинске  воде  са  једне  грађевинске  парцеле  не  могу  се  усмеравати  према  другој

парцели.парцели.

АРХИТЕКТОНСКО  ОБЛИКОВАЊЕ,  МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА,  ЗАВРШНЕАРХИТЕКТОНСКО  ОБЛИКОВАЊЕ,  МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА,  ЗАВРШНЕ

ОБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГООБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГО

Спољни  изглед  објекта,  облик  крова,  примењени  материјали,  боје  и  други  елементиСпољни  изглед  објекта,  облик  крова,  примењени  материјали,  боје  и  други  елементи

утврђују се идејним архитектонским пројектом.утврђују се идејним архитектонским пројектом.

УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ ИУСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И

ИНВАЛИДНИХ ОСОБАИНВАЛИДНИХ ОСОБА

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

објектима  за  јавно  коришћење,као  и  посебних  уређаја  у  њима,  морају  се  применитиобјектима  за  јавно  коришћење,као  и  посебних  уређаја  у  њима,  морају  се  применити
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одредбе   одредбе   Правилника  о  техничким  стандардима  приступачности  Правилника  о  техничким  стандардима  приступачности  («Сл.гласник  РС»,  бр.(«Сл.гласник  РС»,  бр.

19/201219/2012), ),   као и као и   осталим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.осталим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.

88..44.  .  ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ГРАЂЕЊЕ  ПРЕМА  ЛИТОЛОШКОМ  САСТАВУ  ИПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ГРАЂЕЊЕ  ПРЕМА  ЛИТОЛОШКОМ  САСТАВУ  И

СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА 

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

која је саставни део документације плана,  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  Центар-Чибуковац  постоје  све  три  категоријеНа  подручју  Плана  генералне  регулације  Центар-Чибуковац  постоје  све  три  категорије

терена.терена.

• 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 ову категорију улазе следеће инжењерскогеолошке групе стена:

- старији алувијални наноси (2),

- терасни седименти (5, 6, 7),

- језерски седименти (9, 10), и

- ултрабазичне стене (12, 13) а које учествују у грађи терена под раније наведеним
условима.

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

Међутим,  оваква  општа  оцена  подобности  терена  за  градњу  не  искључује  потребу
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детаљног испитивања микролокација сваког објекта и тачног утврђивања услова његове

градње.

• 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.

У  грађи  терена  који  улазе  у  ову  категорију  учествују  следећи  инжењерскогеолошки

комплекси:

- старији алувијални нанос (2), уколико је дубина до подземне воде мања од 3,0  m

или је повремено плављен терен,

- пролувијални нанос (3), подложан повременом засипању бујичним токовима,

- делувијални нанос (4), условно-стабилан терен, са нагибом падина од        10 - 30º,

- лимнички квартарни седименти (8), условно-стабилан терен, са нагибом падина

од 10 - 30º,

- млађе језерски седименти (9), условно-стабилни делови терена, са нагибом падина

од 10 - 30º,

- пирокластичан материјал (11), условно-стабилан терен,

- серпентинити  и  серпентинисани  перидотити  (12,  13),  условно-стабилни  делови

терена, нагиба падина од 10 - 30º.

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.

➱➱ 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.

Ове  терене  изграђују  следећи  инжењерскогеолошки  комплекси,  са  напред  наведеним

карактеристикама:

- савремени алувијални наноси (1), мочварни или стално олављени површинским или

подземним водама,

- старији алувијални наноси (2), мочварни или стално плављени, слабо носиви,

- пролувијални наноси (3), угрожени бујичним плављењем и засипањем,

- делувијални наноси (4), нестабилни терени, нагиба већег од 30º,

- терасни седименти (6) деформисани терасни одсеци, нестабилни делови терена,

- лимнички квартарни седименти (8), нестабилни делови падина, нагиба преко 30º,
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- млађе језерски седименти (9), нестабилни делови терена, нагиба падина преко 30º.

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. 

9.  МРЕЖА  ОБЈЕКАТА  И  ПОСТРОЈЕЊА  САОБРАЋАЈНЕ,

ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ДР. ИНФРАСТРУКТУРЕ

9.9.    1.   1.       саобраћајна инфраструктурасаобраћајна инфраструктура

Локација 3 – Приступна улица на делу КП 2411 КО Краљево

Постојеће  стање  -  Приступна  улица  је  делимично  изграђена  без  одговарајућег  појаса

регулације и елемената трасе и попречног профила.

Планом  генералне  регулације  „Центар-Чибуковац“  предвиђена  је  улица  са  основном

приступном  функцијом  и  елементима  трасе  и  попречног  профила  који  омогућавају

приступ  свим  грађевинским  парцелама  и  промену  смера  кретања  возила,  односно

маневрисање меродавних возила.

Изменом  ПГР  „Центар-Чибуковац“  извршена  је  корекција  трасе  улице.  Улица  са

основном приступном функцијом планирана је са истим елементима попречног профила.

Планирана је од саобраћајне везе са Борачком улицом до КП 2411 КО Краљево, тако да

јавне  саобраћајне  површине  улице  не  заузимају  КП  2411  КО  Краљево.  Свим

грађевинским парцелама је омогућен приступ на јавну саобраћајну површину.

Локација 4 – Део саобраћајнице други градски прстен

Постојеће  стање  –  Део  саобраћајнице  други  градски  прстен  у  границама  Плана  није

изграђен.

Планом  генералне  регулације  „Центар-Чибуковац“  предвиђено  је  саобраћајно  решење

другог градског прстена са елементима  трасе  који одговарају категорији саобраћајнице.

Траса  и  елементи  попречног  профила  планирани  су  према  смерницама  Генералног

урбанистичког плана Краљево 2020.

Изменом  ПГР  „Центар-Чибуковац“ извршена  је  корекција  регулационих  линија  другог

градског прстена. У циљу имплементације Идејног пројекта за изградњу новопланиране

саобраћајнице  од  раскрснице  са  кружним  током  „Црквине“  у  Рибници  до  улице

Карађорђеве  у  Краљеву  извршена  је  корекција  регулационих  линија.  Планом  је

предвиђена  фазна  реализација  другог  градског  прстена,  тако  да  прва  фаза  подразумева

саобраћајно  решење  из  Идејног  пројекта, односно изградњу улице  са  коловозом са  две

саобраћајне траке и површинама за немоторизоване учеснике у саобраћају. Изменом ПГР

„Центар-Чибуковац“ планирана  је  кружна  раскрсница  на  десној обали  Ибра.  Детаљном

разрадом,  пре  свега  нивелационог  положаја  улице,  утврђено  је  да  саобраћајно  решење

денивелисане  раскрснице  из  ПГР  „Центар-Чибуковац“  није  оправдано.  Саобраћајно

решење кружне раскрснице преузето је из Идејног пројекта.

             Ј ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ”КРАЉЕВО””КРАЉЕВО” страна  47



ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ

Начин обезбеђивања приступа парцели

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 3.5 метара. Објекти морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који

не  може  бити  ужи  од  3.5  метара  за  једносмерну  комуникацију,  односно  6  метара  за

двосмерно кретање возила.

Стационарни саобраћај

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе,  власници  објеката  обезбеђују  простор  наЗа  паркирање  возила  за  сопствене  потребе,  власници  објеката  обезбеђују  простор  на

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

• пословање -1пословање -1 ПМ на 70 м ПМ на 70 м22 корисног простора корисног простора

На подручју измене плана (локација 1) дозвољена је искључиво  изградња гараже  На подручју измене плана (локација 1) дозвољена је искључиво  изградња гараже  исподиспод

објекта у габариту објекта у габариту и и подземно изван габарита објекта грађевинској парцели.подземно изван габарита објекта грађевинској парцели.

ПовршинПовршинаа подземне  гараже  се  не  урачунава  при  утврђивању  индекса  изграђености, подземне  гараже  се  не  урачунава  при  утврђивању  индекса  изграђености,

односно односно индексаиндекса искоришћености грађевинске парцеле. искоришћености грађевинске парцеле.

Подземне гараже вишепородичних објеката могуће је градити до регулационе линије безПодземне гараже вишепородичних објеката могуће је градити до регулационе линије без

подизања коте тротоара.подизања коте тротоара.

Пешачки саобраћајПешачки саобраћај

Планом  је  предвиђено  проширење  мреже  тротоара  који  прате  уличну  мрежу.  Ширина

тротоара  планирана  је  према  категорији  саобраћајница  и  према  интензитету  пешачких

токова. У највећем делу уличне мреже планирани су тротоари ширине 1.5 метара са обе

стране коловза који омогућавају мимоилажење два пешака.

Услови за кретање хендикепираних особаУслови за кретање хендикепираних особа

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

објектима за јавно коришћење, морају се применити одредбе Правилника о условима за

планирање  и  пројектовање  објеката  у  вези  са  несметаним  кретањем  деце,  старијих  и

хендикепираних лица («Сл.гласник РС», бр. 18/97) и то:

- Тротоари и пешачки прелази потребно је да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно

8.3% (1:2);

- Највећи попречни нагиб тротоара на правац кретања износи 2%;

- За савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб

закошеног дела може износити 20% (1:5);

- Прилаз до објекта предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена,

или је мање уздигнут у односу на терен.

Бициклистички саобраћај

Планирано стање
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Планирано  је  да  се  бициклистички  саобраћај  одвија  дуж  планираних

бициклистичких  коридора  и  то  у  оквиру  регулационих  профила  саобраћајница,  где  су

предвиђене  бициклистичке  стазе   као  и  на  коловозним  површинама  где  нема  места  за

посебне  бициклистичке  стазе.  Планирана  је  изградња  бициклистичко-пешачког  моста

преко реке Ибар чиме ће се омогућити безбедно одвијање  бициклистичког саобраћаја у

овом делу града.

Јавни превоз путника

Планирано је да се траса градске линије Шумарска школа-Магнохром измести на трасу

улице Димитрија Туцовића и улицом Олге Милутиновић поново укључи  у Карађорђеву

улицу.  То подразумева измештање аутобуског саобраћаја из улица Октобарских жртава,

Обилићеве  и  улице  Олге  Јовичић-Рите.  Реализација  планираних  траса  линија  јавног

градског превоза условљена је изградњом аутобуских стајалишта у Карађорђевој улици, у

улици  Димитрија  Туцовића  и  у  улици  Ђуре  Ђаковића,  а  према  локацијама  које  су

приказане у графичком  прилогу План саобраћаја. 

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.

99    .2. телекомуникацион.2. телекомуникацион    аа     инфраструктур инфраструктур    аа

Даљи развој телекомуникација на подручју ПГР ће се развијати на слећи начин:

− Децентрализација  ТК  мреже  увођењем  нових  мултисервисних  чворова  за

чији смештај треба обезбедити локацију за контејнере:

 У насељу Моше Пијаде. 

 У зони раскрснице Танаска Рајића и Курсулине. 

 У зони локације Стари Јасен у Карађорђевој улици.

 У зони обданишта у насељу Чибуковац.

Контејнер  је  димензија  3,2х4,5  метра  и  висине  3,0  метра.  Мора  имати

прикључак на нисконапонску електроенергетску мрежу.  Потребна снага је

око  20  kW. Алтернатива  контејнеру  је  обезбеђење  просторије  од  10м2 у

некој од зграда.

− Изградња  нове  дистрибутивне  кабловске  канализације  тамо  где  сада  не

постоји, а постоји потреба за њеном изградњом. Планови Телекома су:

 Дуж Хајдук Вељкове, од раскрснице са Цара Лазара до Обилићеве.

 Дуж Обилићеве, између Хајдук Вељкове и Војводе Путника.

 Дуж улица Јована Сарића и Мирка Луковића.

 Између Југ Богданове и Јелене Ћетковић.

 У зони новог MSAN-а у насељу Моше Пијаде.

 Продужетак дуж Олге Јовичић према раскрсници са Обилићевом па

затим  укрштање са Димитрија Туцовића према комплексу аутобуске

станице.

 Повезивање  канализације  дуж  леве  стране  Олге  Јовичић  са

канализацијом дуж бочних улица Хероја Маричића и Југ Богданове.
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 Дуж  Курсулине  од  раскрснице  са  Танаска  Рајиће  преко  Војводе

Степе до постојеће канализације.

 Преко будућег моста на Ибру у Скопљанској, од Карађорђеве према

насељу Црквине.

 Повезивање канализације у улицама Зелена Гора и Танаска Рајића.

 Дуж Ђуре Салаја, Чибуковачких партизана и Његошеве.

 Дуж Хероја Мише, Александра Белића и Ивана Мештровића.

Дистрибутивна  канализација  се  гради  PEHD цевима ➆  110мм  са  окнима

димензија  2,00 x 1,50 и дубине 1,90м. Зависно од капацитета канализације,

цеви се полажу у ров у слојевима по 3 на   дубини завршног слоја  цеви  од

1,00м са заштитним слојем песка од 0,15м изнад завршног слоја. Поклопци

на окнима су у равни тротоара или уређене површине терена.

− Изградња нове приводне кабловске канализације за сваки нови објекат ради

повезивања  са  постојећом  дистрибутивном  канализацијом  и  циљу

прикључења  објеката  на  јавну  телекомуникациону  мрежу.  Приводна

➆канализација је по правилу капацитета три PEHD цеви  50мм са окнима на

правцу и скретањима, димензија  0,60x0,60м и дубине 1,00м, а на местима

рачвања окнима димензија  0,60 x 1,20 и дубине 1,00м. Цеви  се полажу у

ров дубине 1,00м са заштитним слојем песка од 0,15м. Поклопци на окнима

су у равни тротоара или уређене површине терена.

− Реконструкција постојеће или градња  нове подземне ТК приступне мреже

тамо  где  сада  не  постоји..  Време  грађења  је  када  се  укаже  потреба  због

увођења  нове  технологије, градње  објеката корисника  који  се  прикључују

на ТК мрежу, или када се укаже потреба за децентрализацијом ТК мреже.

Тамо где постоје ТК каблови максимално ће се користити постојеће трасе за

полагање нових каблова.  Каблови се полажу у ров дубине 0.8м.

− Реконструкција  постојеће  ваздушне  разводне  мреже  за  индивидуалне

објекте,  у  смислу  замене  дрвених  изводних  стубова  бетонским  и  замене

постојећих  изводних  каблова  кабловима  већих  капацитета.  Нови  изводни

стубови су бетонски висине 8м. 

На графичком прилогу су приказане новопланиране:

−  локације MSAN-ова;

−  трасе ТК канализације  и 

−  трасе  ТК каблова.

2. Технички услови

Израда  новог  ПГР-а,  и  његово  привођење  намени,  када  су    питању

телекомуникације мора обезбедити:

α. Заштиту  постојеће  кабловске канализације,  подземних  каблова  и  надземне

мреже:

− У фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других

инфраструктурних  објеката  које  неће  угрозити  теклекомуникационе

објекте. 
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− У  случајевима  када  то  није  могуће  избећи,  предвидети  измештање

телекомуникациони објеката или посебне мере заштите.

− У  фази  пре  почетка  радова  на  другим  објектима  у  зони  постојеће

телекомуникационе  инфраструктуре,  утврђивањем  њеног  тачног  положаја

на  терену  микролокацирањем на  основу  геодетског  снимка,  трагачем

каблова или шлицовањем и,  по потреби, измештање пре почетка радова.

β. Услове да се приликом реконструкције улица изврши реконструкција постојеће

или изградња нове кабловске мреже  где  већ  постоји кабл положен директно у

земљу или  је  потребно  полагање  новог  кабла.  Посебно  је  значајно  полагање

PVC или  PEHD цеви  ➆ 110 мм  за прелазе ТК кабла на другу страну улице.

Тамо  где  постоје  каблови  максимално  ће  се  користити  постојеће  трасе  за

полагање  нових  каблова.  Нове  трасе  ће  се  заузимати  само  у  изузетним

случајевима.

Код  свих  планова  и  радова  у  зони  телекомуникационе  инфраструктуре  је  нужна

израда  синхрон  плана  са  коридорима  осталих  ималаца  инфраструктуре,  да  би  се

обезбедила могућност постављања свих инсталација у расположивим коридорима. 

Обавезно је поштовање техничких норми везаних за одстојања  при паралелном

вођењу и укрштању:

Ред.

број
Врста подземног или

надземног објекта

Паралелно

водјење или

приближавање

(м)

Укрштање

(м)

1. Водоводне цеви 0.6 0.5

2. Цевоводи одводне канализације 0.5 0.5

3. Цевоводи  топловода 0.5 0.8

4. Цеви гасовода 0.4 0.4

5.

Од енергетских каблова

- до 10 kV

преко 10 kV

0.5

1.0

0.5

0.5

6. Од регулационе линије зграда у насељу 0.5 0.5

7.
Од доње ивице насипа железничких пруга, 

путева и аутопутева 5.0

8.
Од инсталације и резервоара са запаљивим и 

експлозивним горивом 1.5

9. Од блокова ТК канализације 0.5 0.2

10. Од упоришта енергетских водова до 1 kV
0.8

без

механичке

заштите

''
0.3

са

механичком

заштитом

11.
Од упоришта енергетских водова преко 1 kV 

без непосредног уземљења 0.8

12. Код неуземљених дрвених упоришта 0.5
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13. Код бетонских и челичних уземљених 

упоришта преко 1 kV са непосредним 

уземљењем

15.0

14. Гасовод - дистрибутивна мрежа 0,5 (0,3) мин. 0,5 (0,3) мин.

α. У објектима корисника је потребна уградња успонских и хоризонталних канала

за  унутрашње  инсталације,  евентуално  цеви,  како  би  се  у  њих  по  потреби

постављали бакарни или оптички каблови са свођењем у тачку концентрације у

којој ће се прикључити на јавну мрежу  Телекома или неког другог оператора.

За веће објекте тачку концентрације сместити у посебну просторију површине

6-9м2 са обезбеђеним нисконапонским ЕЕ приључком. У њој ће бити смештени

различити   електронски  телекомуникациони  уређаји.  У  истој просторији  је  и

завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман за

телекомуникационе уређаје минималних димензија 1,0x1,0 и дубине 0,35м.

β. За прикључак стамбених и пословних објеката на телекомуникациону мрежу се

морају пре добијања Локацијске дозволе тражити услови Телекома:

 Приводна  канализација  или  кабл  положен  у  земљу  подлежу

прибављању одобрења за градњу.

 Телеком мора утврдити на којој тачки своје мреже може задовољити

потребу корисника.

χ. Пројекти свих објеката у зони  постојеће телекомуникационе инфраструктуре

морају доћи у Телеком ради усаглашавања.

Графички  прилог  овог  текста је  ситуациони  цртеж постојеће  и  новопланиране

телекомуникационе  инфраструктуре.  Сви  телекомуникациони  објекти  су  приказани  као

посебни слојеви чије се особине (дебљина и тип полилиније, боја слоја, ... ) могу мењати

ради усаглапшавања са графичким приказом осталих објеката ПДР-а.

Телекомуникационе  инсталације  других  оператора  (Теленор,  ВИП,  СББ  и

Телемарк) и  других  ималаца  (Електросрбија,  Железнице  Србије,  МУП,  ВЈ,  Радио  и  ТВ

станице, интернет провајдери ... ), нису биле предмет ове обраде.

9.3. В9.3. В    одоводнодоводн    а, а,      фекалн фекалн    аа     и атмосферск и атмосферск    аа     инфраструктур инфраструктур    аа

водоводна мрежа

Новим планским актом предвиђа се изградња нових улица, које ће довести до повећања

броја  становника  тј.  до  густине  насељености  на  целом  подручју  урбанистичке  зоне.  У

овом случају постојећи цевоводи пречника мањих од ДН 110 мм не би могли да задовоље

потребе  у  погледу уредног  снабдевања  становништва  као и потребом  за изгадњу и рад

уређаја за гашење  пожара. Из овог разлога потребно је предвидети радове на изградњи

будућих цевовода и пратеће опреме. Такође, како је већ горе напоменуто, већи део мреже
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је  од  АЦ  и  поцинкованог  материјала,  који  је  услед  старости  дотрајао  и  потребно  је

предвидети реконструкцију оваквих уличних водова. 

Све радове је потребно извршити у складу са свим важећим правилима и прописима за ту

врсту радова.

Фекална канализациона мрежа

Како један део насеља нема изграђену фекалну канализациону мрежу, то је исту потребно

испројектовати и  изградити. Такође,  потребно  је  предвидети  и  изградњу  фекалних

колектора  у  новоформираним  улицама.  Новопројектовану  канализацију  изградити  од

цевима  од  ПВЦ/ПП/ПЕ минималног  профила  Ø200  мм без  обзира  на  хидраулички

прорачун.  Осим  цевовода  потребно  је  изградити  и  пратеће  објекте  попут  ревизионих

силаза, каскада и пумпних станица уколико има потребе за истим. Ови објекти се имају

изградити од готових армирано бетонских прстенова кружног пресека, светлог отвора 1,0

м и завршног прстена у који се у нивоу будуће нивелете има уградити ливено гвоздени

шахт поклопаци за тежак саобраћај.

Све радове је потребно извршити у складу са свим важећим правилима и прописима за ту

врсту радова.

Атмосферска канализациона мрежа

Обзиром  да  је  канализациона  мрежа  града  Краљева  сепаратног  типа,  то  је  потребно

предвидети  пројектовање  и  изградњу  комплетне  независне  атмосферске  канализационе

мреже.  Неопходно  је  искључити  све  прикључке  атмосферске  канализације  који  су

прикључени на фекалне колекторе у целој третираној зони.

За део урбанистичке зоне у којој не постоји изграђена атмосферска канализација потребно

је урадити пројектну документацију одвођења атмосферских вода и изградњу довољног

броја  сливника  за  прихватање  исте  и  одвођења  до  реципијента  за  прихватање

атмосферских вода.

Као и код фекалне канализације и овде је потребно да се канализација пројектује у свим

улицама  планираним  овим  регулационим  планом  и  у  том  циљу  потребно  је  да  нам

доставите нивелациони план. Од општих услова потребно је предвидети следеће:

• Атмосферску  канализацију  изградити  од  ПВЦ/ПП/ПЕ  материјала,  минималног

профила   Ø 300 мм  без  обзира  на  хидраулички  прорачун.  За  прикупљање  воде  са
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улица и тротоара користити сливнике, који се имају изградити од бетонских цеви Ø

400 мм 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 1,0 м и завршног прстена у који

се  у  нивоу  будуће  нивелете  има  уграити  ливено  гвоздени  шахт  поклопци  за  тежак

саобраћај.

На  местима  изливања  атмосферске  канализације  у  реципијенте,  имају  се  пројектовати

уливне грађевине и  узводну и низводну регулацију потока на месту изливања.

9.4. Грејање 

локација 1- пословање

За потребе грејања објекта пословања тренутна могућност је индивидуално грејање.

Котларница   би  била  смештена  у  самом  објекту,  предвиђена  у  складу  са  прописима

везаним  за  ову  врсту  инсталација,  а  у  зависности  од  горива,  које  би  се  користило  као

основни енергент.

локација 2 - школство

Објекат Шумарске школе и објекат Дома ученика, снабдевају се топлотном енергијом из

заједничке котларнице,која је смештена у објекту Дома ученика.

За  потребе  грејања  уграђен  је  један  котао  ложен  течним  горивом  (лако  лож  уље)

капацитета Q=1.1 MW. У истој котларници је котао “heat master”  Q=100 кW за загревање

топле потрошне воде. 

локација 1 - пословање  

    

У  склопу  гасификације  Краљева,  предвиђено  је  снабдевање  објекта  гасом,  у  оквиру

широке потрошње. Снабдевање гасом врши се са предвиђене МРС 1.2  “Стара чаршија”.

локација 2 - школство

     Предвиђена је изградња спортског објеката са пратећим садржајем, чији је топлотни

капацитет  цца.  Q=150  кW.  Прикључење  овог  објекта  извршиће  се  на  постојећем

разделнику/сабирачу  ,за  то  предвиђеном  прикључку.  Није  предвиђено  повећање

топлотног капацитета котларнице.

     Обзиром да се објекат налази на подручју за које је планирана гасификација, у смислу

широке  потрошње,  када  гас  буде  на  располагању  могуће  је  предвидети  да  то  буде  и

основни  енергент за  потребе  ових  објеката.  У том  случају  постојећа  котларница  се  не

може користити,јер је укопана , а ради се о објекту у коме се сакупља већи број лица.
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Свака  измена  у  односу  на  тренутно  стање  захтева  целокупну  техничку  документацију

урађену у складу са прописима и законима везаним за ову врсту инсталација.

      МРС  1.2. за  зону Стара  чаршија        МРС  1.2. за  зону Стара  чаршија  лоцирана је на раскрсници  улица  Зелена  Гора  и

Танаска Рајића. Капацитет ове МРС је 3.000 м3/h. Прикључни гасовод за ову МРС  је са

крака I, од шахте Ш – 4 у непосредној близини (постављен у зеленом појасу између улице

Танаска  Рајића  и  улице  Зелена  Гора).  Са  ове  МРС  предвиђено  је  и  напајање  градске

топлане "Зелена гора".  

    Изградња гасоводне инфраструктуре има економске ,социјалне и еколошке ефекте на

развој.  Природни  гас  је  еколошки  најпогодније  гориво  ,које  се  једноставно  и  лако

транспортује до потрошача.

       Код  пројектовања  и  изградње,  обавезно  је  поштовање  и  примена  свих  важећих

техничких прописа и норматива из ове области.

Општа правила градње за челични градски и дистрибутивни гасовод

Општа правила градње за градски и дистрибутивни гасовод односе се на: изградњу

гасовода  од  полиетиленских цеви  за радни  притисак до 4 бара и  изградњу гасовода  од

челичних цеви за радни притисак до 13 бара.

Саставни  делови  гасовода  су:  мерно  регулационе  станице,  арматуре,  уређаји

катодне  заштите,  цевоводи,  телекомуникациона  мрежа  која  служи  за  потребе  гасовода,

остала пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода.

Гасовод се мора трасирати тако да:

− буде у сагласности са ситуацијом на терену и углавном се води тротоарима 

или у зеленом појасу, са обе стране улице, а на местима где то није могуће 

или су улице незавршене, траса се води у коловозу. Полагање гасовода у 

коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење 

и са посебним мерама заштите;

−− уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити

границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.

−− не  угрожава  постојеће  или  планиране  објекте,  као  и  планиране  намене

коришћења земљишта;

−− да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;

−− да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;

−− да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.

Гасовод  се  по  правилу  полаже  испод  земље,  без  обзира  на  његову  намену  и његову  намену  и

притисак гаса.притисак гаса. Полагање г Полагање гасовод се  врши  у рову просечне дубине око 1 м и ширине око

0,5 м (0,7 х 0,4 за прикључке). Цеви гасовода се  постављају на слој песка дебљине око 0,1

м а са сваке стране цеви је потребан слободан простор (до ивице ископа) од око 0,15 м

ради полагања цеви. Гасовод се такође затрпава песком (0,1 м изнад горње ивице цеви) а

изнад  тога  се  ров  затрпава  земљом  из  ископа  или  шљунком.  Минимална  дубина

укопавања мора бити 0,8 м. На краћим деоницама може се дозволити дубина укопавања

мања од 0,8 м али не испод 0,6 м. 

У исти ров, паралелно са гасоводом може се полагати  и оптички кабл за пренос

података и управљање режимом транспорта гаса и друге потребе, онда су димензије рова

1,0х(D+0,5 m). D означава спољашњи пречник цеви.
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Изнад  гасовода  (на  око  0,3  м)  поставља  се  жута  трака  упозорења  са  натписом

''ОПАСНОСТ ГАСОВОД''.

Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање

од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1,0 м.

У изузетним случајевима вођења гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не

сме бити мања од 0,8 м. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине

зида гасовода за 25% од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у

заштитну  цев. У  случајевима  када  се  гасовод  не  може  поставити,  односно  укопати  на

дубину  прописану  у  претходном  ставу,  дубина  укопавања  од  0,6 м  може  се  дозволити

само  ако се  предвиђа  заштита гасовода  помоћу цеви, помоћу армирано  бетонске  плоче

или на неки други одговарајући начин.

Минимална  дозвољена  растојања  челичног  гасовода  (од  ближе  ивице  цеви

гасовода  до  ближе  ивице  темеља)  износи  3  м.  Дато растојања  можу  бити  и  мања  уз

предузимање  повећаних  заштитних  мера  (већа  дебљина  зида  гасовода,  квалитетнији

материјал, постављање гасовода у заштитну цев, итд).

Минимално дозвољена растојања при укрштању и паралелном вођењу гасовода са

другим гасоводом, техничким инфраструктурама и др дата су у следећој табели:

Минимално дозвољено растојање (м)

Укрштање Паралелно воћење

Гасоводи међусобно

Од гасовода до даљинских 

топлодалековода, водовода 

и канализације

Од гасовода до проходних 

канала топлодалековода

Од гасовода до 

нисконапонских и 

високонапонских ел. 

каблова

Од гасовода до 

телефонских каблова

Од гасовода до водова 

хемијске индустрије и 

технолошких флуида

Од гасовода до бензинских 

пумпи

Од  гасовода  до  шахтова  и

канала

Од гасовода до високог 

зеленила

0,2

0,2

0,5

0,3

0,3

2,0

-

0,2

-

0,6

0,3

1,0

0,6

0,5

0,6

5,0

0,3

1,5

Минимална  дозвољена  растојања  при  укрштању  и  приближавању  гасовода  са

високонапонским електричним водовима дата су у следећој табели: 
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Минимално дозвољено растојање од осе гасовода (м)

Називни напон (кЊ)
Од осе стуба

паралелно вођење
До темеља стуба укрштање

до 1

1 - 10

10 - 35

> 35

1,0

5,0

8,0

10,0

1,0

5,0

10,0

10,0

            По правилу се гасовод код укрштања поставља испод водовода, електро и ТТ

каблова а изнад осталих инсталација. Пожељно је код постављања гасовода испод других

инсталација  на  полиетиленску  радну  цев  навући  још  једну  полиетиленску  цев  већег

пречника, која радну цев штити од огреботина ручним алатом приликом ревизије горње

инсталације.

Укрштање гасовода са железничким пругама, путевима и улицама се изводи тако

да  не  угрожава,  оштећује  или  функционално  омета  већ  постојеће  објекте  са  којима  се

гасовод  укршта,  као  и  друге  објекте  у  њиховој  непосредној  близини. За  укрштање

гасовода са железничком пругом или јавним путем потребна је сагласност одговарајуће

организације.

Када  се  гасовод  поставља  испод  јавних  путева  и  када  се  укршта  са  јавним

путевима  и  железничким  пругама,  исти  мора  бити  заштићен  (заштитна  цев,  бетонски

канал, бетонска плоча или друга одговарајућа заштита).

При  преласку  гасовода  преко  улица  и  пруга  полиетиленска  цев  се  поставља  у

заштитној цеви. Заштитне цеви су челичне бешавне цеви. 

При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу води под

углом од 900 у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла

од  750,  уз  документовано  образложење. Минимална  дубина  укопавања  гасовода  при

укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви

до горње ивице прага. Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод

скретнице и раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10

м.

При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом

од  900 у  односу  на  осу  јавног  пута.  У  колико  то  није  могуће  извести,  дозвољена  су

одступања до угла од 600. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 600

може  се  дозволити  само  изузетно  уз  документовано  образложење. Минимална  дубина

укопавања  гасовода при укрштању са јавним путевима  или  изузетно при вођењу испод

коловозне  површине,  мора  се  одредити  према  дебљини  коловозне  конструкције  и

саобраћајном оптерећењу, а да осигура “заштитни слој“ између коловозне конструкције и

заштитне  цеви  или  горње  површине  бетонске  плоче  канала  дебљине  0,3  -  0,5 м  (у

зависности  од  категорије  саобраћајнице). Дубина  између  горње  површине  коловоза  и

горње површине заштитне цеви, плоче и др не сме бити мања од 1,0 м.
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      Материјал за израду цеви гасовода  је полиетилен  средње  или високе густине и са

дебљинама  зида  цеви  предвиђеним  за  гасоводе  надпритиска  до  4 бара.  Полиетиленске

цеви морају да буду минималних квалитета и димензија према JUS стандардима.

електроенергетска мрежа

локација 1 - пословање  
         
      Концепција  развоја  енергетског  система  заснована је  на  обезбеђењу  сигурности  и

економичности  снабдевања  привреде  и  становништва  енергијом  и  успостављање  нових

квалитетних  услова  рада,  пословања  и  развоја  у  производњи,  преносу,  дистрибуцији  и

потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој, заштиту животне

средине. 

За планиране потребе, будућих комерцијалних делатности  потребно је планирати

изградњу будућe ТС 10/0,4  KV која ће у зависности од потребне инсталисане снаге бити

типска монтажно бетонска, предвиђена за инсталисану снагу 2х1000  KVА (2х630  KVА) .

За напајање новопредвиђене ТС потребно је предевидети и далековод 10  KV.

До планиране ТС 10/0,4 KV потребно је планирати приступни пут за тешка возила,

око целе ТС да буде слободан појас ширине 2,5 метара, а да се појас ширине 1,5 метара

око ТС асфалтира.

Прикључење новоизграђе ТС 10/0.4kV предвидети кабловима 10kV, положеним у

енергетску кабловску канализацију.

Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:

− енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде   од  ПЕ

цеви са минимално осам отвора унутрашњег пречника 100мм;

− минимална дубина полагања је 0.8м од површине тла до горње површине

кабловица или цеви;

ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0.8м;

Објекти планирани за изградњу у зони постојећих далековода 10  KV морају имати

посебно  одређене  услове  изградње  и  прикључења  на  електроенергетску  мрежу,  што

подразумева  да  ће  се  при  изградњи  објекта  испоштовати  прописана  растојања  од

најближих проводника. У супротном би постојеће далеководе 10  KV требало изместити

или каблирати, а прикључак оваквих објеката требало би извести подземним кабловима.

Ширина зоне за енергетске каблове износи 0,7 метара, номинална дубина  рова у

који се полаже кабл износи 0,8 метара

Трасе за каблове 0,4  KV и каблове јавног осветљења биће одређене кроз појрдиначна

одобрења  за  прикључење  и  кроз  услове  за  изградњу  објеката  појединачних  потрошача.

Доминантан вид прикључака би требало да буде надземни.

локација 2 - школство

Концепција  развоја  енергетског  система  заснована  је  на  обезбеђењу  сигурности

иекономичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових

квалитетних  услова  рада,  пословања  и  развоја  у  производњи,  преносу,  дистрибуцији  и

потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој, заштиту животне

средине. 
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Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:

− енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде   од  ПЕ

цеви са минимално осам отвора унутрашњег пречника 100мм;

− минимална дубина полагања је 0.8м од површине тла до горње површине

кабловица или цеви;

ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0.8м;

Објекти планирани за изградњу у зони постојећих далековода 10  KV морају имати

посебно  одређене  услове  изградње  и  прикључења  на  електроенергетску  мрежу,  што

подразумева  да  ће  се  при  изградњи  објекта  испоштовати  прописана  растојања  од

најближих проводника. У супротном би постојеће далеководе 10  KV требало изместити

или каблирати, а прикључак оваквих објеката требало би извести подземним кабловима.

Ширина зоне за енергетске каблове износи 0,7 метара, номинална дубина  рова у

који се полаже кабл износи 0,8 метара

Трасе  за  каблове  0,4   KV  и  каблове  јавног  осветљења  биће  одређене  кроз

појрдиначна одобрења за прикључење и кроз услове за изградњу објеката појединачних

потрошача. Доминантан вид прикључака би требало да буде подземни.

10. ОПШТИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 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.

Појединачне мере заштитеПојединачне мере заштите

Заштита ваздуха

➱➱ спровести предвиђени програм топлификације и гасификације свих делова насеља

• фаворизовати бициклистички  саобраћај  и  проширење  пешачких  зона,  што

доприноси повећању квалитета живљења и рада

• повећати број мерних места на којима се редовно мере тзв. "типични загађивачи"

(таложне материје. ЦО2, чађ).

• предвидети максимално озелењавање  свих  слободних површина, ради заштите од

прашине, буке, неугодних мириса, итд. првенствено сађењем дрвећа са крошњом

• приликом  изградње  нових  или  модернизације  (реконструкције)  постојећих

производних погона који могу да угрозе ваздух  насеља, дозволу за рад условити

прилагањем одговарајуће  документације о утицају грађења, употребе објекта или

технологије  рада  на  стање  животне  средине  са  мерама  њене  заштите  и  то  пре

опредељења за одређену локацију
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Заштита вода

У  циљу  заштите  површинских  и  подземних  вода  од  загађивања  из  индустријских  и

комуналних извора отпадних материја неопходно је:

• 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 .

11.  11.  УСЛОВИ  У  ПОГЛЕДУ  ПОТРЕБНИХ  МЕРА  ЗАШТИТЕ  ОДУСЛОВИ  У  ПОГЛЕДУ  ПОТРЕБНИХ  МЕРА  ЗАШТИТЕ  ОД

ПОЖАРА 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.111/09,

и 20/15),

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима  и

запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката

од пожара („Сл.лист СФРЈ“, бр. 7/84 и „Сл.гласник РС“,бр. 86/2011)

-  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 СРПС ТП 21:2003

- обезбедити  потребну  отпорност  на  пожар  конструкције  објекта  (зидова,  међуспратне

таванице, челичних елемената..), сходно СРПС 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

и 52/90), уз  претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно

регулационе станице од стране Одељења за ванредне ситуације, сходно чл. 6 и 7 Закона о

запаљивим  и горивим течностима и  запаљивим  гасовима („Сл.гласник СРС“, бр.  54/15),

Правилником  о  условимаза  несметану  и  безбедну  дистрибуцијуприродног  гаса

гасоводима  до  16  бара  („Сл.гласник  РС“,  бр.  86/15)  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.

МИШЉЕЊЕ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ СКЛОНИШТАМИШЉЕЊЕ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ СКЛОНИШТА

Према  условима  добијеним  за  потребе  израде  концепта  од  стране  Министарства

унутрашњих  послова-Сектор  за  ванредне  ситуације,  Одељење  за  ванредне  ситуације  у
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Краљеву, План склањања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама израђује

се на основу следећих елемената:

➱ процене угрожености Републике Србије, коју утврђује и доноси влада

➱ процене угрожености  територије града  Краљева,  коју утврђује  и  доноси  Градско

веће

➱ законских прописа, ГУП-а, Детаљних урбанистичких планова

Процена

Процена угрожености Републике Србије није донета, а по нашем сазнању биће до краја 

2010. године. На основу те процене урадиће се Процена угрожености локалне самоуправе,

односно града Краљева. Ова процена даће одговор на питање које мере заштите и 

спасавања и услове уређења и припреме територије за потребе одбране треба уградити у 

планове.

Законски прописи

Применити Закон о ванредним ситуацијама, од чл. 60-67 (Сл.гласник РС, бр. 111/2009).

Ближе  прописе  о  техничким  нормативима  за  изградњу  и  одржавање  склоништа  и

прилагођавање  комуналних,  саобраћајних  и  других  подземних  објеката  потребама

склањања  донеће Министар(чл.62, став2 Закона о ванредним ситуацијама, „Сл. гласник

РС“, бр. 111/2009).

Планови:

Просторним односно урбанистичким планом обезбедити изградњу склоништа или других

објеката  за  заштиту  и  склањање.Део  Детаљног  урбанистичког  плана  представља  План

изградње  склоништа  по  основу  рада,  становања  и  јавног  места,  који  поред  локације

садржи означене врсте и величине склоништа, као и другу намену( мирнодопску). С тим у

вези,  а  по  доношењу  Процене,  у  циљу  стварања  услова  обезбеђења  потребног  броја

објеката  за  заштиту  грађана  од  могућих  разорних  напада,  утврђује  се  граница  реона  у

зони  највеће  угрожености,  предвиђеног  за  изградњу  склоништа  основне  и  појачане

заштите по основу рада, становања и јавног места. Ван утврђене границе реона склањање

људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама планира се у складу са Планом за

ванредне ситуације Града.

Како  је  територија  града  Краљева  била,  према  републичким  смерницама,  сврстана  у

категорију првог степена-зоне, предлаже се планирање изградње склоништа кроз планове.

Након  доношења  Процене  и  других  подзаконских  аката  биће  накнадно  достављени

посебни услови којима се утврђују урбанистичке мере заштите.

12.  УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  ОД  ИНТЕРЕСА  ЗА  ОДБРАНУ  ИУРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  ОД  ИНТЕРЕСА  ЗА  ОДБРАНУ  И

ЗАШТИТУ  ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВАЗАШТИТУ  ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА

     Битан критеријум за уређење простора је, осим обезбеђивања развоја града у мирнодопским

условима, и усклађивање свих просторних елемената развоја града са потребама одбране.

     Склоништа подразумевају двонаменски или посебан објекат за заштиту људи и материјалних

добара.

        Израда склоништа  на  територији  Генералног  урбанистистичког  плана,  односно   Плана

генералне регулације Центар-Чибуковац  обавезна је за: 
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• 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.

  
        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
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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. 

13.   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.

За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће: За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће: 

1. o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз 

поштовање принципа енергетске ефикасности; 

2. o детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима индустрије саобраћаја, зградарства и комуналних 

услуга); 

3. o формирање и развој тржишта услуга енергетске ефикасности; 

4. o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање 

привредних субјеката и становништва да примењују мере енергетске ефикасности; 

5. o развој даљинског грејања, развој гасоводне мреже (када се за то буду стекли 

услови), која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и 

класичних фосилних енергената; 

6. o утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње 

енергије. 

7. o унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за праћење

енергетске ефикасности. 

8. o развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама 

заштите животне средине и унапређења стања, 

9. o коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији и 

коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање 
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простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве 

енергије), 

10. o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у 

стамбеном и терцијарном сектору, 

11. o подршка локалне управе. 

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:

1.1. замена  спољних  прозора  и  врата  столаријом  од  Al  или PVC вишекоморних

профила са термопрекидом;

2.2. термичка изолација спољних зидова зграде (полистирен, стиродур и др.)

3.3. термичка изолација кровова (минерална вуна и др.)

4.4. обрада шпалетни, израда и монтажа спољних и унутрашњих солбанка;

5.5. уградња ролетни;

6.6. замена  обичних  (волфрамових)  сијалица  флуоресцентним  (штедним)  сијалицама

или цевима;

7.7. редовно одржавање система за грејање према упутствима произвођача;

8.8. коришћење соларних система за припрему топле воде у домаћинствима (соларни

колектори 3-4 m2 постављени на јужно оријентисан кров);

9.9. замена  дотрајалих  котлова  на  чврата  горива  котловима  на  природни  гас  са

прикључењем објеката на мрежу гасовода;

10.10. 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.)

14.   СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење плана вршиће се на следећи начин:

1.1. Директно  из  плана,  за  све  намене  и  површине  које  нису  обухваћене

урбанистичким  пројектом,  могу  се  издати  информације  о  локацији,

локацијске дозволе и израдити пројекти парцелације и препарцелације;

2.2. Израдом урбанистичких пројеката

На графичком прилогу бр.5 приказане су локације предвиђене за израду урбанистичког

пројекта,  а  њихова  израда  ће  бити  у  складу  са  правилима  уређења  и  грађења  датих  у

текстуалном делу плана.

15.  ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
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      Ступањем на снагу овог ПГР-а престаје да важи:

− План  генералне  регулације  Центар-Чибуковац,  бр.  План  генералне  регулације  Центар-Чибуковац,  бр.  011-011-5151/2013-III  /2013-III  од  данаод  дана

05.07.2013.  05.07.2013.  године  године  у  деловима  који  су  у  Измени  Плана  генералне  регулацијеу  деловима  који  су  у  Измени  Плана  генералне  регулације

Центар-Чибуковац описани као локације 1, 2, 3 и 4.Центар-Чибуковац описани као локације 1, 2, 3 и 4.                    

                                                                                                        Измена Измена ПланПланаа генералне регулације  генералне регулације Центар-ЧибуковацЦентар-Чибуковац подлеже стручној контроли у подлеже стручној контроли у

складу  са  Законом  о  планирњу  и  изградњи  ('складу  са  Законом  о  планирњу  и  изградњи  ('''''Службени  гласник  РССлужбени  гласник  РС'''',  број  72/,  број  72/20200909,,

81/81/20200909-испр.,  64/2010-одлука  УС-испр.,  64/2010-одлука  УС,  ,  24/2011,  24/2011,  121/12121/12,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-одлука

УС,  98/2013 – одлука  УС,  132/2014 и  145/2014УС,  98/2013 – одлука  УС,  132/2014 и  145/2014)  )  и  Правилником  о  садржини,  начину  ии  Правилником  о  садржини,  начину  и

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирањапоступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (' ('''''Службени гласникСлужбени гласник

РСРС'''', број , број 6464//2015).2015).                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  С А С Т А В И Л А    С А С Т А В И Л А  

                                                               Тијана Аксентијевић Адамовић, дипл.инж.арх. 
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      Г Р А Ф И Ч К И      Д Е О      Г Р А Ф И Ч К И      Д Е О
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