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На основу члана 25. 26. и 35. ст. 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – Одлука, УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 –
Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС и 54/13 – решење УС
РС), члана), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007), члана
12. 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08) и члана 54. Пословника Скупштине
општине Осечина („Општински службени гласник“, број
10/08), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 03.09.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОСЕЧИНА (ВАРОШИЦА)

Члан 1.
УСВАЈА СЕ План генералне регулације насељеног
места Осечина (варошица).

Члан 2.
Планом генералне регулације из члана 1. ове Одлуке
одређене су: границе Плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, претежну
намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и
грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструк-
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туру, мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених породичних целина, зоне за које се обавезно
доноси план детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације и друге елементе значајне за спровођење
плана.
Члан 3.
План генералне регулације насељеног места Осечина
(варошица) је саставни део ове Одлуке и састоји се из
текстуалног и графичког дела..
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се организациона
јединица Општинске управе надлежна за послове урбанизма и грађевинарства.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.г. бр. 060-29/2014

Председник Скупштине,
Златија Миличић,с.р.
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I - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.

ПРИРОДНИ И ДРУШТВЕНИ ЧИНИОЦИ РАЗВОЈА НАСЕЉА

Општина Осечина, као територијална целина, налази се у западном делу средишње Србије у Колубарској
области, на површини од 319.00 км2 (318.87 км2). Граничи се са: на северу – општина Коцељева, на истоку град Ваљево, на западу – општина Крупањ, и на југу - општина Љубовија.
Насеље Осечина припада Подгорини и саставни је део Колубарског округа који се налази у северозападном
делу Србије. Званични статус и проглашење за варошицу Осечина је добила 1904. године. Од јавних објеката
у то време у варошици су постојале стара школа, црква полубрвнара и општински суд, а гробље је
формирано на месту где се и сада налази, на брегу изнад цркве. Непосредно по проглашењу Осечине за
варошицу, основана је Осечинска задруга која је одмах по оснивању 1907. године примљена у Савез
земљорадничких задруга.
Осечина као насеље настаје постепено, захваљујући географском положају на саобраћајном правцу Лозница
– Осечина – Ваљево – Лајковац – Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац (државни пут IБ реда број 27). Са леве
и десне стране пута градиле су се прве куће и све до Другог светског рата постојала је само још једна
дефинисана улица која се од овог пута одвајала и водила према школи и цркви са гробљем.
Осечина се простире обострано дуж реке Јадар, и то на месту улива десне и леве њене притоке - Ловачке и
Остружањске реке, на југозападним падинама планине Цер и североисточним падинама Соколских планина,
односно на брежуљкасто-брдовитом терену. Насеље се пружа подужно у правцу северозапад - југоисток уз
реку Јадар и у смеру североистока уз Ловачку реку и југозапада уз реку Остружањку.
Највећи део насеља је изграђен у равници, на речним терасама Јадра, а поједини стамбени објекти су
изграђени и на побрђу уз Ловачку и Остружањску реку.
Захват Програма се простире на подручју између 193,0m надморске висине и 325,0m надморске висине.
Подручје где је насеље Осечина формирано се простире на релативно равном терену од око 193,0m
надморске висине до 201,0m надморске висине дуж магистралног пута Ваљево – Лозница, док на простору
према школи и цркви достиже и 210,0m надморске висине.
У време проглашења насеља Осечине за варошицу становништо се углавном бавило земљорадњом, док се
незнатан број бавио трговином и занатством. Гајење и прерада воћа је било главно занимање становника, а
имућнија домаћинства су и извозила воће и прерађевине од воћа. После Другог светског рата у Осечини се
подиже и једна од најзначајних фабрика за прераду воћа у земљи - «Подгорка».
Осечина са околним насељима је претрпела знатне промене крајем XX века првенствено у домену
расељавања лица са територије Босне и Херцеговине. Такође овај крај, као и до тада неразвијен, осетио је
знатне промене привредне транзиције и преласака на тржишни начин привређивања и промене власничких
структура.

2.

СТАНОВНИШТВО КАО ФАКТОР РАЗВОЈА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Према попису и методологији пописа из 2011. године број становника за подручје Плана генералне регулације
насељеног места варошица Осечина, које обухватају насеља Осечина Варош, Осечина Село и део насеља
Остружањ (85%), износи 3 898.
Промене у демографској структури битно утичу на привредни развој, на изграђеност и опремљеност
објектима инфраструктуре, супраструктуре и друштвеног стандарда.
Пројекције становништва представљају моделирање демографске будућности на основу одређених
предпоставки у моменту израде пројекције. Приликом предвиђања будућег развитка становништва неопходно
је у разматрање узети и дугорочне тенденције из прошлости и све чиниоце који условљавају промене, као и
претпоставке економског, социјалног и културног развоја.
Обзиром на величину захвата, као и на карактеристике које прате исти, приликом израде пројекције коришћен
је математички метод – аналитичка прогресија.
Кретање броја становника на територији Плана генералне регулације
са пројекцијом до 2030. год.
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Укупан број становника
2011.
2015.
2020.

2025.

2030.

16542

15135

12571

11431

10007

8582

7158

4538

4616

3898

3580

3180

2780

2383

2844

3172

2730

2534

2288

2043

1797

1177
517

944
500

752
416

667
379

560
332

454
286

347
239

Стални пад броја становника, како на нивоу Општине, тако и у захвату Плана генералне регулације и
насељима која су у његовом обухвату, наставиће се и у наредном периоду, као последица увећања броја
старог становништва. Интензивно одвијање процеса старења условило је да се почетком 1990- тих година
становништво нашло у стадијуму дубоке демографске старости.
Постојећа старосна структура је неповољна с аспекта рађања, што уз претпоставку о даљем опадању
плодности становништва нужно условљава брзо снижавање стопе наталитета и даље интензивно старење.
Према тренутним тендецијама друштва које се налази у транзицији могуће је очекивати повећање учешћа
пољопривредног становништва у укупном активном становништву на нивоу Општине. Требало би образовати
становништво за пољопривредне делатности и на тај начин зауставити исељавање са села. Привредни
развој заснивати на развоју пољопривреде по моделу вишефункционалне пољопривреде и на увођењу
допунских делатности, којима ће се не само задржати постојеће, већ и привући ново становништво.

3.

ПРЕДВИЂАЊЕ ПРАВАЦА, СМЕРНИЦА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ЦИЉЕВА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА

Сагледавање могућности и тенденција дугорочног друштвено-економског развоја представља основну
полазну тачку при изради концепције дугорочног просторног развоја како општине Осечина, тако и подручја у
захвату Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина.
Друштвених и приватних, производних или услужних, средњих или мањих предузећа у Општини укупно има
преко 300, а приближно толико и предузетничких радњи.
У државном, друштвеном или приватном сектору запослено је око 2. 500 радно способних становника
општине Осечина, док је незапослених - свих структура по старости, полу, степену и стручном образовању –
близу 1.000. На селу и претежно од пољопривреде живи 75 одсто популације.
Досадашња истраживања, сазнања и искуства недвосмислено указују на то да је општинска територија доста
богата разним врстама руда и минерала, али се та природна блага за сада у недовољној мери експлоатишу.
Пољопривреда је најважнија привредна грана, а воћарство, посебно производња шљива, малина и купина,
најзаступљенија област. Процењује се да у овој општини има 1, 3 милиона родних стабала шљива, а да је под
воћњацима укупно преко 3, 1 хиљада хектара. Сточарство је нешто мање развијено, а ратарске и повртарске
културе углавном се гаје за сопствене потребе. Производња шљиве, малине и купине су најзаступљеније и
најдоходовније воћне врсте.
Индустрија је друга по значају привредна грана. Прехрамбеној, која је дуго имала примат у односу на друге,
сада озбиљно конкуришу индустрија израде производа од пластике и дрвно - прерађивачка производња. Уз
трговину и угоститељство у успону је и развој мале привреде.
Туризам је, упркос повољним климатским условима и другим могућностима и погодностима за развој
(сеоског, здравственог, ловног, спортског, историјског, културног, верског, манифестационог и транзитног),
затим природним лепотама, посебно у планинским деловима општине (Рожањ са специфичном ружом
ветрова), онда модерним спортско - рекреационим центром у Осечини (хала спортова са теретаном, отворени
базени, терени за мале спортове, фудбалски стадион, мотел), традиционалном гостопримству овдашњих
људи и устаљеним манифестацијама (смотре фолклора и изворног народног стваралаштва у Осечини и
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Пецкој, народни вашари, спортски турнири, саборовање ликовних уметника, сајам посвећен шљиви), тренутно
тек у повоју.
При планирању дугорочног друштвено-економског развоја морају се прво сагледати тенденције досадашњег
развоја и нивоа достигнутог развоја (превасходно сагледавање уочених негативности испољених у протеклом
периоду и могућности за њихово превазилажење).
Код одређених циљева дугорочног друштвено-економског развоја треба поћи од ширег региона развоја.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13 одлука УС
РС) , члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007), члана 12. и
38. Статута општине Осечина («Општински службени гласник», број 7/08), Скупштина општине Осечина на
седници одржаној 03.09.2014. године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВАРОШИЦА ОСЕЧИНА

План генералне регулације насељеног места варошица Осечина (у даљем тексту План генералне регулације)
састоји се од:




Текстуалног дела (свеска 1);
Графичког дела (свеска 1) и
Документационе основе (свеска 2).

1.

УВОДНИ ДЕО

Наручилац и инвеститор израде Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина (у даљем
тексту: План генералне регулације) је Општинска управа општине Осечина, на основу Одлуке о изради Плана
генералне регулације насељеног места варошица Осечина Скупштине општине Осечина број 060-52/2010 од
02.11.2010. године.
Изради Плана приступило се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и
98/13 одлука УС РС).
За потребе израде Плана приступило се прикупљању потребних података и услова, као и анализи и оцени
постојећег стања, које ће бити основ за израду плана генералне регулације којим је потребно одредити:
концепцију и пропозиције развоја, заштите и уређења простора, дефинисати грађевинско подручје и
површине јавне намене, намену земљишта према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама,
као и дефинисати планиране трасе, коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне
инфраструктуре.

2.

ПОДЛОГЕ

На основу члана 32. и 40. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13 одлука УС РС)
графички део плана израђује се на овереном катастарско-топографском, односно овереном топографском
плану, односно овереном катастарском плану које уступају, у циљу израде, односно измене планског
документа, надлежни орган, односно организација (у даљем тексту - подлоге). Графички део урбанистичког
плана, може се израђивати и на ажурним геореференцираним ортофото подлогама, сателитским снимцима
или картама из постојећих геореференцираних информационих система.
За израду урбанистичког плана инвеститор је прибавио геодетске подлоге:

копије скенираних катастарских планова у растерском облику, и то:
1. КО Белотић – катастарски план број 4.............................размера 1:2.500;
2. КО Остружањ – катастарски план број 1, 2, 3 и 4.............размера 1:2.500;
3. КО Плужац – катастарски план број 7 и 9..........................размера 1:2.500:

Дигитални катастарски план катастарске општине Осечина.

3.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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ПЛАНСКИ ОСНОВ за израду Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина:

Просторни план општине Осечина («Општински службени гласник», бр. 5/11).

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге
Ваљево – Лозница (Липница) („Службени гласник РС“, бр. 1/13).
ПРАВНИ ОСНОВ за израду Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина:
 Закон о планирању и изградњи - «Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука
УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13 одлука УС РС;
 Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената - «Службени гласник РС», бр.
31/10, 69/10 и 16/11;
 Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина, број 06052/2010 од 02.11.2010. године, СО Осечина.

4.

ГРАНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План генералне регулације обухвата насељено место Осечина и пет енклава ван насеља на којима се налазе
изграђени, или су у изградњи, јавни комунални објекти неопходни за несметано функционисање подручја у
границама Плана.
Граница Плана генералне регулације насељеног места Варошица Осечина почиње у КО Осечина на
најсевернијој тачки на месту укрштања к.п.бр. 4433/1 (државни пут IIA реда бр.141) и пута за Горње
Црњилово, обухвата к.п. бр. 2087/4, 2087/5, иде даље јужним границама катастарских парцела број 2087/10 и
2087/1, у правцу југоистока сече и обухвата делове к.п. бр. 2087/9 и 2087/8, целе 2090/1, 2090/2 и 2090/3,
наставља даље североисточном границом к.п.бр. 2110/6, обухвата к.п.бр. 2114/1 и наставља ка југу источним
границама парцела 2114/4, 2114/7, 2114/2, 2392, 2391/3, 2391/2 и 2391/1. На међи са к.п.бр. 2389/12 скреће ка
југоистоку обухватајући к.п.бр. 2389/12, 2389/1, 2389/2, 2389/7 и 2389/3, до границе са к.п.бр. 2423. Граница
плана даље прати североисточну границу 2423 до тачке у којој скреће ка југу обухватајући кп.бр. 2405/6,
2405/4, 2405/1, 2405/2, 2405/3, сече кп.бр. 2425 (река Остењак) и даље обухвата кп.бр. 2461, 2457/2, сече
кп.бр. 2468, обухватајући кп.бр. 2472/1 и 2471/13 до границе са парцелом 2473/3. Одавде креће ка југу
обухватајући парцеле: 2473/3, 2473/4, 2474/1, 2474/2, 2474/3, 2474/10, 2474/5, 2474/7, 2484, 2479, 2480/1, 2481,
2482/1, 2482/2, 2482/3, 2482/4, 2482/5, затим 3513, 3512/1, 3512/2, 3506, 3504/1, 3504/2, 3496, 3495/4, 3495/5,
3495/6, 3495/7, 3494/1, 3494/2, 3494/3, 3494/4, 3086/1, 3086/2, 3086/3, 3078, 3088, 3089, 3090.
Од тромеђе парцеле 3090, 3092, 3102/3 граница креће ка југу све до 3432/1 сече кп.бр. 4451, затим обухвата
3400, 3411, 3398, до државног пута IБ реда бр.27 пут Лозница -Осечина -Ваљево.
Граница плана од ове тачке даље прати североисточну границу пута све до најисточније границе пута где
сече пут и наставља јужном границом кп.бр.3492 обухватајући је сече 4422 (река Јадар). Одавде граница
плана наставља левом обалом реке Јадар и иде све до парцеле 3691/4, онда иде југоисточним странама
кп.бр. 3691/4, 3691/2, 3691/1, 3709/7 и даље ка северозападу обухвата 3724/1, 3724/2, 3725/1, 3725/2, 3725/3,
3723/5, 3723/4, 3723/2, 3723/1, 3721/14, 3658/1, 3657, 3654, 3652/2, 3654/1, 3650/1, 3649/1, 3646/1, 3645/1,
3641/1, онда прелази пут за Николиће 4454/1 и иде јужним странама 3825, 3628, 3627, 3609, 3610, 3604/1,
3603, 3592, 3588/2, 3587, 3559/1, 3557/1, 3556/1, 3552 и 3548/2. Све до сада наведене парцеле су у КО
Осечина.
На тромеђи кп.бр. 3548/2 и 3553 КО Осечина и 146 КО Остружањ граница плана креће ка југу пратећи границу
између КО Осечине и КО Остружањ при томе обухватајући следеће парцеле из КО Остружањ: 146, 152, 153,
154/2, 2437/1 и 157. Од парцеле 157 креће ка западу, сече кп.бр. 2437/3 (пут за Вујановиће) и обухвата 166/2,
166/3 и 169/3, сече кп.бр. 2457 (река Остружањка) и наставља западном страном пута до парцеле 543,
обухватајући је као и кп.бр. 542/1, 530, 527/1, 527/2 и онда сече 2454/1 наставља у правцу запада до
североисточне границе парцеле 225/1, 226/3, 226/2, сече пут за Мирковиће и иде западном страном парцеле
216/5.
Од јужне границе парцеле 208 и 203/4 наставља у правцу севера обухватајући парцеле 203/4, 203/3, 203/2,
200/1, 200/2 и 196. Затим наставља даље северним странама парцела 310/3, 312, 313 и креће ка северу
обухватајући парцеле 68, 61, 51/1 и 50/1 све у КО Остружањ.
Одавде граница креће ка северу пратећи и обухватајући реку Тушту све до реке Јадар на тромеђи
катастарских општина КО Остружањ, КО Плужац и КО Осечина. Одавде граница даље наставља ка југоистоку
десном обалом реке Јадар све до тромеђе парцела 1899/4, 4478/1 (река Јадар) и 4428/1 (државни пут
Лозница -Ваљево). Од тромеђа креће ка северу западном границом катастарских парцела 2221/1, 2220
14
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обухватајући даље парцеле 2244/16, 2243/1 2243/2, 2252/2, 2256/1, 2255, сече кп.бр. 4447 (пут)и одатле
скреће ка југу до кп.бр. 2320 обухватајући и њу и 2316 до границе са 4448 (пут) ту сече и прати североисточну
границу парцеле пута до кп.бр. 2342/2. Одатле граница креће у правцу североистока обухватајући парцеле
2342/2, 2343/1, 2345/4, 2344/2, 2344/1, 2357/1, 2356/5, 2356/7, 2356/8, 2365/4, 2365/8, 2366/9, 2377/3, 2377/4,
2377/2, 2377/1. Од парцеле 2377/1 креће ка истоку обухватајући парцеле 2378/5, 2378/6, 2378/1, 2378/4.
Од тромеђе парцела 2378/4, 2379/4, 2151/1 креће ка северу обухватајући 2379/4, 2379/11, 2380/1, 2380/6,
2380/3 прати десну обалу реке Ловачке до границе 2054/5. Граница плана даље обухвата 2054/5, 2055/12,
2055/11, 2054/10, 2054/9 све КО Осечина где долази до почетне тачке описа границе ПГР-а.
Границе енклава
Ван границе Плана генералне регулације, а у непосредном окружењу, лоцирано је пет засебних енклава
у којима се налазе изграђени или у изградњи јавни комунални објекти неопходни за несметано
функционисање подручја у границама плана.
Попис катастарских парцела по енклавама:
Извориште «Пецка» налази се комплетно ван граница Плана генералне регулације, као засебна енклава на
следећим катастарским парцелама, и то: број 1580/5, 1581/3, 1581/4, 1582/3, 1582/4, 1583/1, 1583/2, 1583/3,
1583/4, 1593/5, 1593/6, 1583/7, 1583/8, 1583/9, 1583/10, 1584, 1585, 1586, 1587/1, 1587/2, 1588, 1589, 1590,
1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592, 1593, 1594/2, 1595/2, 1596/1, 1596/2, 1597/2, 1598/2, 1599/2, 1600/2,
1601/4, 1601/5, 1601/6, 1602/2, 1629, 1630/1, 1630/2, 1630/3 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631, 1632, 1634, 1635,
1636/1, 1636/2, 1637, 1638, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1639/4, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646,
1647, 1648/1, 1648/2, 1657/1, 1657/2, 1658/2, 2101 све у КО Плужац, као и катастарске парцеле број 605/2 и
614/4 у КО Белотић. Укупна површина је 11,52ha.
Постројење за пречишћавање отпадних вода лоцирано је у КО Плужац на следећим карастарским
парцелама, и то: број 1474/2, 1473/2, 1474/3, 1475/2, 1475/3, 1476/2, 1476/5, 1476/6, 1476/7, 1477/3 и 1477/2 све
у укупној површини од 1,65ha, а у КО Белотић на катастарским парцелама: број 573/2, 574/2, 575/3, 575/4, 576,
577, 578/1, 590/2, 591/2 што заједно чине укупну површину за будуће постројење за пречишћавање отпадних
вода Осечине од 3,40ha.
Депонија комуналног отпада се налази на кп. бр. 336, 337/1, 337/2 и 338/3 КО Белотић, површине 0,84ha.
Сточна пијаца се налази на кп. бр. 1677 КО Плужац, површине 1,15ha.
Резервоар за водоснабдевање (планирани) налази се североисточно од насеља Осечина на к.п. бр. 3425/2
КО Осечина на површини од 1,55 ha.
Табела 1. – Обухват Плана генералне регулације:
Обухват Плана генералне регулације
насељеног места варошица Осечина
1.
Насеље Осечина
Катастарска општина Осечина
Катастарска општина Остружањ
2.
Енклава – извориште „Пецка“
Катастарска општина Плужац
Катастарска општина Белотић
3.
Енклава – постројење за пречишћавање отпадних вода
Катастарска општина Плужац
Катастарска општина Белотић
4.
Енклава – депонија комуналног отпада
Катастарска општина Белотић
5.
Енклава – сточна пијаца
Катастарска општина Плужац
6.
Енклава – резервоар за водоснабдевање
Катастарска општина Осечина

361,39 ha
342,79 ha
231,60 ha
111,19 ha
11,52 ha
10,07 ha
1,45 ha
3,54 ha
1,80 ha
1,74 ha
0,84 ha
0,84 ha
1,15 ha
1,15 ha
1,55 ha
1,55 ha

Графички, граница Плана генералне регулације, као и границе енклава, су дате на приказу бр. 1 - Геодетска
подлога са границама (Р 1:5000) и уколико дође до неслагања бројева катастарских парцела из описа граница
који су дати претходним ставовима, меродаван је графички прилог.
15
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. КОНЦЕПЦИЈА И ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА
Основни критеријуми при одређивању циљева друштвено-економског развоја треба да буду:

тенденција досадашњег развоја;

услови у којима се одвијао досадашњи развој;

достигнути ниво друштвено-економског развоја;

место, улога и значај Осечине у развоју области/региона;

стратегија развоја Републике Србије;

досадашње тенденције и циљеви демографског развоја.
Циљеви друштвеног развоја насеља у захвату Плана генералне регулације могу се дефинисати као
општи циљеви становника насеља који произлазе из потреба задовољења одређених потреба ка окружењу и
који се базирају на тенденцијама досадашњег развоја природних и створених услова, а могу да се сведу на
следеће:

развој малих и средњих предузећа (МСП) у оквиру привредних делатности засниваних на
компаративним предностима које пружају природни и створени услови;

интензивирати пољопривредну производњу (воћарство) и створити солидну сировинску основу из
окружења за развој прерађивачких капацитета;

пораст продуктивности рада;

пораст животног стандарда;

развој туризма;

унапређење и заштита животне средине.
Ниво привредне развијености испољава се кроз степен запослености становништва. Низак ниво
запослености карактеристичан је за општине у којима у структури привређивања доминира пољопривреда,
као што је случај у општини Осечина и самом општинском центру. Обзиром да се Република Србија налази у
транзицији, то је немогуће очекивати претпоставку јачања друштвеног сектора, већ јачања приватног сектора.
Индустријска производња треба да се заснива на могућностима остваривања малих и средњих
предузећа.
Услужне делатности својим развојем и унапређењем утицаће на пораст животног стандарда
становништва. У области трговине отворити објекте за задовољење дневних потреба становништва.
У оквиру терцијарних делатности посебну пажњу посветити развоју туризма који је до сада био
запостављен. Природни услови, као и културно наслеђе чине значајну претпоставку за развој туризма.
Предлог да туризам представља водећу привредну грану лежи у културно-историјском наслеђу Подгорине
као и насеља у окружењу, као и у претпоставци да у протеклом периоду није изграђен ни један хотелски
објекат. Нормално, један објекат не може решити незапосленост, већ се кроз активацију других привредних
делатности може ангажовати већи број радно способног становништва.
Неопходна је и помоћ државе у активностима усмеравања страних инвеститора на ово подручје,
оживљавању постојећих капацитета, изградњи инфраструктуре и др.
У планском периоду треба интензивирати запошљавање у привредно-услужним делатностима, како би
се смањио одлив становника и умањио негативан демографски тренд.
На основу прибављених података, анализе и оцене постојећег стања, као и процене развојних могућности
дефинисана је граница плана, намена простора и грађевинско земљиште јавних намена на ком егзистирају
или се планира изградња објеката од општег интереса, као и правила уређења и грађења насеља.
Правилима уређења одређене су урбанистичкe зонe или њени делови који ће се уређивати и даље
урбанистичким пројектима. Такође, утврђена су правила, услови и ограничења уређења и изградње у
карактристичним зонама, а дати су и општи урбанистички услови за улице и јавне површине и посебни услови
које је потребно испунити код издавања локацијске дозволе, као и општи услови заштите животне средине.
Правила грађења су дефинисана за претежне намене опредељене у оквиру препознатих урбанистичких
зона. За претежне намене су одређене ближе и компатибилне намене површина, највећи дозвољени индекси
или степени изграђености и заузетости грађевинских парцела, највећа дозвољена спратност објеката, услови
за изградњу других објеката на истим грађевинским парцелама, услови за формирање грађевинских парцела
и услови и начин обезбеђења приступа грађевинским парцелама уколико не излазе на јавни пут или
површину, као и сви остали услови везани за обнову и реконструкцију, архитектонско обликовање, делатности
на грађевинским парцелама мешовите намене, као и разне рестрикције и забране, ако их има.
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2. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Простор у границама Плана генералне регулације (изузимајући енклаве) подељен је на урбанистичке зоне и
целине на основу истих историјско-амбијенталних, обликовних и морфолошких карактеристикама ради
одређивања и дефинисања истих правила за уређење и грађење, и то су:
–
–
–
–
–

Зона 1 – «Стара варош»;
Зона 2 – «Резиденцијано становање»;
Зона 3 – «Породично становање»;
Зона 4 – «Рурално становање;
Зона 5 – «Индустрија».

Урбанистичке зоне

Урбанистичка
целина

Површина
(ha)

Учешће у УП (ПГР) - %

1.

Стара варош

/

37,48

10,93

2.

Резиденцијално становање

/

36,42

10,63

3.1

74,17

21,64

3.2

17,30

3.

4.

5.

Породично становање

Рурално становање

Индустрија

3.3

71,95

20,98

3.4

20,66

6,03

4.1

49,28

53,70

14,37
52,13

4.2

2,85

0,83

/

32,68

9,54

342,79

100,00

УКУПНО(1–5)

–

5,05
184,08

15,20

Зона 1 – «Стара варош»

Зону 1 - «Стара варош» чине грађевински блокови између Карађорђеве улице (државни пут IБ реда бр.27) и
реке Јадар, односно са севера зону ограничавају стрме падине непогодне за градњу, док на југу је природна
граница река Јадар. Ово је простор где је насеље Осечина формирано, и где су концентрисани углавном и
сви објекти јавне намене.
Грађевинске парцеле дуж Карађорђеве улице се користе за становање и делатности. Објекти на
грађевинским парцелама су постављени на регулацији, углавном су приземни са највише једном етажом, док
у појединачним случајевим има изграђених објеката више спратности који датирају из периода после Другог
светског рата.
У унутрашњости блокова, према реци Јадар, нема јавних површина, а постоји изражен проблем приступа
појединим парцелама. Објекти су грађени већином стихијски. Такође, унутрашњост ових блокова је и
делимично неизграђена, тако да оставља могућност интервенције у простору.

Зона 1

Овим Планом предвиђа се изградња нових објеката у унутрашњости блокова, замена постојећег
градитељског фонда новим објектима, као и трасирање коридора нових саобраћајница којима се
омогућава приступ свим парцелама, уз неопходно комунално опремање.
ПЛАНИРАНО
СТАЊЕ
Површина
Учешће у Зони
(ha)
(%)
21,25
57,5
1,02
2,8

Намена површина
- план генералне регулације Становање средњих густина
Јавни објекти и површине

«
С
та
р
а
В
а
р
о
ш
»

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Комунални објекти
Комерцијалне делатности и услуге
Саобраћајне површине
(друмски саобраћај)
Заштитно зеленило
Шуме
Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
земљиште
У К У П Н О:

–
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0,06
1,12

0,1
2,9

6,13

16,8

0,83
1,58
4,92

2,3
4,2
13,2

0,57

0,2

37,48

100,0

Зона 2 – «Резиденцијално становање»

Зона 2 – «Резиденцијално становање» обухвата простор северно од најужег центра насеља Осечина,
односно простор обострано дуж улице Браће Недић почев од Карађорђеве улице па све до цркве.
Најстарији делови ове урбанистичке зоне налазе се дуж улице Браће Недић где су грађени приземни објекти
са највише једном етажом, намењени најпре становању, да би са развојем центра насеља и потреба
становништва приземне етаже објеката преводиле у пословни простор за обављање различитих делатности.
Јавни објекти у овом делу урбанистичке зоне су из области образовања и културе. У оквиру ове зоне су и
постојећи верски објекти.
У деловима ове урбанистичке зоне грађеним после Другог светског рата смештени су објекти јавних намена
из области здравствене и социјалне заштите и спорта и рекреације.
Уређењем непосредне околине око изграђених јавних објеката, решавањем проблема мирујућег саобраћаја и
формирањем саобраћајног прстена унутар ове зоне омогућиће се двосмерни приступ јавним објектима и
несметано функционисање објеката.
Планом се предвиђа уређење непосредне околине око изграђених јавних објеката, решавање
проблема мирујућег саобраћаја и формирање саобраћајног прстена унутар ове зоне којим ће се
омогућити двосмерни приступ јавним објектима за несметано функционисање објеката.

«Резиденцијално
становање»

Зона
2

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Намена површина
- план генералне регулације 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Површина
(ha)

Становање средњих густина
Јавни објекти и површине
Верски објекти
Комунални објекти
Саобраћајне површине
(друмски саобраћај)
Заштитно зеленило
Шуме
Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
земљиште
У К У П Н О:



Учешће у Зони
(%)
6,17
5,55
3,30
3,07

16,9
15,2
9,1
8,4

2,57

7,1

0,48
6,76
0,87

1,4
18,5
2,4

7,65

21,0

36,42

100,0

Зона 3 – «Породично становање»

У зони 3 - «Породично становање» преовлађују објекти породичног становања различите спратности, од
приземних до приземља са два спрата, различитог квалитета градње и комуналне опремљености. Простор на
коме је карактеристична оваква градња развијао се концентрично око централног дела насеља Осечина.
Грађевинске парцеле су углавном правилног облика на простору око реке Јадар где се изградња објеката
вршила у складу са тада важећим урбанистичким плановима, док се, на благим и стрмим падинама, изградња
објеката вршила стихијски на парцелама неправилног облика са отежаним колским приступом грађевинскм
парцелама због наглашено недовољно широке регулације саобраћајница.
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Планом генералне регулације предвиђа се санација постојећег изграђеног простора реконструкцијом
уличне мреже ради формирања адекватне регулације саобраћајница, изградњом нових објеката на
неизграђеном простору ради добијања заокружених стамбених блокова и омогућавања минималног
комуналног опремања насеља превасходно на периферији насеља. Планираним интервенцијама у
простору, овим планом, добиће се нова урбанистичка слика насеља Осечина, посебно на улазноизлазним правцима.
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ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

Намена површина
- план генералне регулације -

Површина
(ha)

Урбанистичка целина 3.1
1.
Становање средњих густина
2.
Становање ниских густина
3.
Јавно објекти и површине
4.
Комунални објекти
5.
Комерцијалне делатности и услуге
6.
Привређивање
Саобраћајне површине
7.
(друмски и железнички саобраћај)
8.
Заштитно зеленило
9.
Шуме
10. Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
11.
земљиште
Урбанистичка целина 3.2
1.
Становање средњих густина
2.
Становање ниских густина
Саобраћајне површине
3.
(друмски саобраћај)
4.
Заштитно зеленило
5.
Шуме
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
6.
земљиште
Урбанистичка целина 3.3
1.
Становање средњих густина
2.
Становање ниских густина
3.
Комерцијалне делатности и услуге
Саобраћајне површине
4.
(друмски и железнички саобраћај)
5.
Заштитно зеленило
6.
Шуме
7.
Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
8.
земљиште
Урбанистичка целина 3.4
1.
Становање средњих густина
2.
Привређивање
3.
Комунални објекти
Саобраћајне површине
4.
(друмски саобраћај)
5.
Заштитно зеленило
6.
Шуме
7.
Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
8.
земљиште
У К У П Н О:
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Учешће у Зони
(%)
74,17
19,53
1,84
1,00
0,68
0,87
4,05

40,3
10,6
1,0
0,5
0,4
0,5
2,2

4,98

2,7

/
0,64
3,04

/
0,4
1,6

37,54

20,4

17,30
1,17
0,41

9,4
0,6
0,2

1,86

1,0

0,12
5,65

0,1
3,1

8,09

4,4

71,95
16,53
0,21
2,96

39,1
9,0
0,1
1,6

18,97

10,3

1,73
4,25
3,50

1,0
2,3
1,9

23,80

12,9

20,66
8,80
2,83
0,70

11,2
4,8
1,5
0,4

1,79

1,0

1,17
0,78
0,90

0,6
0,4
0,5

3,69

2,0

184,08

100,0
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Зона 4 - «Рурално становање» обухвата простор јужно од планиране железничке пруге Ваљево – Лозница.
На изграђеном земљишту преовлађују објекти породичног становања са пратећим објектима на парцели и
издвојеним мањим економским двориштима у залеђини (воћњаци, баште, мањи пластеници).
Ова домаћинства су настала у време формирања насеља, а током свих временских периода су се нови
објекти у овиру ових домаћинстава градили или се вршила замена постојећег градитељског фонда.
Грађевинске парцеле су велике, примерене намени, док је приступ грађевинским парцелама са
саобраћајница чија регулација је недовољна и врло често са прелазима преко реке Јадар на спрудовима.

«Рурално становање»

Зона 4

Планом генералне регулације предвиђа се реконструкција постојећих саобраћајница ради формирања
адекватне регулације и изградња нових ради обезбеђивања адекватног укрштања друмског и
планираног железничког саобраћаја, као и изградња нових објеката на парцелама, углавном, уз
саобраћајнице како би се омогућило комунално опремање.
Намена површина
- план генералне регулације Урбанистичка целина 4.1
1. Становање средњих густина
2. Становање ниских густина
3. Комунални објекти и површине
4. Комерцијалне делатности и услуге
Саобраћајне површине
5.
(друмски саобраћај)
6. Заштитно зеленило
7. Шуме
8. Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
9.
земљиште
Урбанистичка целина 4.2
1. Становање ниских густина
Саобраћајне површине
2.
(друмски саобраћај)
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
3.
земљиште
У К У П Н О:

-

ПЛАНИРАНО
СТАЊЕ
Површина
Учешће у Зони
(ha)
(%)
49,28
94,6
2,90
5,6
8,25
15,8
1,45
2,8
0,16
0,4
1,22

2,3

0,82
11,32
0,45

1,6
21,8
0,8

22,71

43,5

2,85

5,4

1,48

2,8

0,02

0,03

1,35

2,6

52,13

100,0

Зона 5 – «Индустрија»

Зона 5 - «Индустрија» обухвата простор између реке Јадар и планиране железничке пруге Ваљево –
Лозница, односно простор где су већ изграђени углавном сви индустријски капацитети.
Грађевинске парцеле су различитих величина у зависности од производне делатности, као и различите
комуналне опремљености.
У оквиру ове зоне смештени су и комунални објекти.

«Индустр
Зона 5
ија»

Планом предвиђа се заокруживање ове урбанистичке зоне у јединствену целину изградњом нових
производних капацитета.
ПЛАНИРАНО
СТАЊЕ
Површина
Учешће у Зони
(ha)
(%)
0,87
2,6
24,42
74,8
0,56
1,7
5,37
16,4

Намена површина
- план генералне регулације 1.
2.
3.
4.

Становање средњих густина
Привређивање
Комунални објекти и површине
Саобраћајне површине
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(друмски и железнички саобраћај)
Заштитно зеленило
Водотокови
Обрадиво и необрадиво пољопривредно
земљиште
У К У П Н О:

стр. 22

1,13
0,33

3,4
1,1

/

/

32,68

100,0

3. ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Земљиште у обухвату Плана генералне регулације, по основној намени површина, је:

Грађевинско земљиште;

Шумско земљиште;

Пољопривредно земљиште;

Водно земљиште.
Биланс основне намене површина у оквиру граница Плана генералне регулације дат је следећом табелом:
Основна намена
- план генералне регулације 1.
2.
3.
4.

Грађевинско земљиште
Шумско земљиште
Пољопривредно земљиште
Водно земљиште
У К У П Н О (1 + 4)

Постојеће стање
Површина
(ha)
145,46
35,75
168,95
11,23
361,39

Однос
(%)
40,25
9,89
46,75
3,11
100,00

ПЛАНИРАНО
СТАЊЕ
Површина
Однос
(ha)
(%)
208,86
57,79
30,98
8,57
106,76
29,54
14,79
4,10
361,39
100,0

3.1. Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште у тренутку израде Плана генералне регулације заузима површину од 145,46 ha или
40,25% од простора у границама, а највећи удео од површине грађевинског земљишта припада становању, и
то 87,93 ha или 42,78%. Планом генералне регулације се предвиђа повећање грађевинског земљишта
углавном на рачун смањења пољопривредног земљишта због заокруживања грађевинског земљишта
у грађевинско подручје као целину која ће омогућити адекватну изградњу и уређење грађевинског
земљишта уз неопходно комунално опремање, тако да укупно грађевинско земљиште износи 208,86 ha
или 57,79%.
3.2. Шумско земљиште
Шумско земљиште заузима површину од 35,75 ha или 9,89% од простора у границама плана, а сачињавају га
шуме, као и слободно и заштитно зеленило на падинама побрђа које се дуж водотокова улива у урбану
структуру насеља као продужетак природног окружења. Генералним планом се предвиђа незнатно
смањење шумског земљишта, и укупно износи 30,98 ha или 8,57%.
3.3. Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште заузима површину од 168,95 ha или 46,75% од простора у границама плана, а
сачињава га обрадиво и необрадиво пољопривредно земљиште. Планом генералне регулације се
предвиђа смањење пољопривредног земљишта углавном због повећања грађевинског земљишта, и
укупно износи 106,76 ha или 29,54%.
3.4. Водно земљиште
Водно земљиште заузима површину од 11,23 ha или 3,11% од простора у границама плана, а сачињавају га
водотокови. Планом генералне регулације се предвиђа незнатно повећање водног земљишта, и укупно
износи 14,79 ha или 4,10%.
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4. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Граница грађевинског подручја почиње од најсеверније тачке плана у К.О. Осечина обухватајући к.п. бр.
1763/4 и сече улицу Браће Недић, затим наставља ка југу обухватајући парцеле к.п. бр. 2054/10, 2055/2,
2055/11, 2055/16, 2055/12, 2055/1, 2055/17, 2055/13, 2056 (поток) и даље наставља регулацијом леве обале
Ловачке реке обухватајући к.п. бр. 2057/4, 2057/3, 2057/2 где сече к.п. бр. 4423/1 (Ловачка река) ка западној
страни обухватајући к.п. бр. 2380/4, затим иде ка југу обухватајући к.п. бр. 2380/5, 2380/3, 2380/6, 2380/1,
2379/11, 2379/4, 2379/10, 2379/9, 2378/3 (пут), 2378/8.
Граница даље наставља северозападном страном пратећи пут к.п. бр. 2378/5 који уједно и сече, даље
обухвата 2377/8, 2377/9, 2375/3, 2365/2, 2365/6, 2365/6, 2365/4, 2356/5, 2356/7, 2356/8. Затим прати западну
границу к.п. бр. 4448 (пут), спушта се ка југу источном границом парцеле 4329 до к.п.бр. 4330. Од ове тачке
граница даље наставља ка западу обухватајући парцеле: 4330, 4327, 4325, 4324/2, 4324/4, 4323, 4322/1,
4322/2, 4321, 4320, 4316/1, 4316/2, 4318, 4317/1, 4317/2, 4314/1, 4313, 4311/2, 4311/4, 4308, 4307, 4306/3,
4306/4, 4305/3, 4305/2, 4305/8, 4305/9, 4302, 4301, 4299, 4298/1, 4298/2, 4298/3, 4297/1, 4297/2, 4296/4, 4296/5,
4296/3, 4296/1, 2325, 2326/1, 2326/2, 2326/3, 2319/2, 2319/1, 2322, 2321/2, 2257, 2256/2, 2256/3, 2254, 2244/2 и
2244/4.
Од границе парцеле 2244/4, граница грађевинског подручја наставља северном границом парцеле
4428/10 до к.п. бр. 2244/7, где скреће ка северу обухватајући 2244/7, 2244/5, 2244/23, 2244/21, 2244/10, 2244/9,
2244/15, 2244/13, 2244/12, 2244/11, 2221/1, сече државни пут IБ реда бр. 27 (пут Лозница-Осечина-Ваљево),
сече реку Јадар 4478/1 и одавде, граница грађевинског подручја улази у К.О. Остружањ.
Граница грађевинског подручја наставља јужном страном регулације реке Јадар обухватајући делове
парцела к.п. бр. 22/1, 22/2, све док не пресече к.п.бр. 4478/1 (река Јадар) где поново улази у К.О. Осечина и
наставља се даље у правцу југоистока обухватајући део к.п. бр. 2285/7 и целе 2285/6, 2267/4. сече к.п. бр.
2050/2 и поново улази у К.О. Остружањ. Одавде граница креће ка северозападу обухватајући следеће
парцеле из К.О. Остружањ: 27/1, 26/4, 26/3, 26/5, 26/2, 26/7, 26/1, 25/1, 25/2, 25/3, 24/2, 24/4, 24/1, 29, сече 2457
(пут), и обухвата 31/1, 33/1, 34/2, 34/1, 32/7, део 35, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, до границе са 20/2 (пут), сече
19/1, прати границе к.п. бр. 19/13, 19/12, 19/17, 19/14, 19/11, 19/16, 19/15, 18/2, 18/10, 18/7, 18/9, сече 18/4,
обухвата 18/6, 18/8, 18/11, сече 16, 15/1, обухвата 15/2, 15/37, 15/38, 39/2, 39/3, 39/4, затим прати пут 2436/1 и
исти сече настављајући ка југу обухватајући 42/2, 41/3, сече 41/1 обухвата 41/2, сече 40/3, обухвата 40/14,
40/13, 40/8, 40/11, 40/10, 58/3, 58/1, 58/4, 58/5, 59/6, 59/13, сече 61, обухвата 69, 78/8, 71/11, 71/10, 71/9 (пут)
196, 199, сече 198, 205/1, обухвата 205/5, 205/6, сече 204/3, 190/2, 190/8 (пут), 190/1, обухвата 187/9, 187/10,
187/1, 187/5, 187/7, 186/16, 186/21, 186/22, 186/23, 186/7 (пут), 186/24, 186/17, 186/8, 206/2, 185/4, 185/3.
Граница грађевинског подручја наставља у К.О. Остружањ јужном страном где сече к.п.бр. 184, даље
обухвата 219, и сече 216/7 и 218/1, обухвата даље 220/3, 220/4, 220/2, 220/5, 220/6, 220/7, сече 2440 (пут) и
сече 222/1, обухвата 223/2, 223/1, где наставља ка источној страни и сече 2454/1 (пут), сече 527/3, затим
527/2, 527/1, обухвата 530,529/1, 529/2, 529/4, 529/3, сече 531/2, обухвата 531/6, 531/6, 531/7, 531/5, 531/3,
531/1, 532/4, 532/3, 532/2, 532/1, 534, део 101 и 99, целе 98/1, 98/2, 96/4, 96/3, 96/1, одакле креће ка истоку
обухватајући 128/2, 128/3, 127/1, 126/4, 126/2, 119/2, 116/3, 118/4, 118/3, 131/3, 131/7, 131/1, 138/8, 138/1,
138/10, 138/9, 138/6, 138/3, 138/4, 138/7, 138/12, 138/11, 138/5, 162, 161, део пута 2437/1. Граница реона прати
јужну границу пута к.п. бр. 2437/1 до границе са К.О. Осечина, даље наставља ка северу обухватајући
парцеле из К.О. Остружањ:154/2, 154/1, 155, 151/2, 150/1, 148/1, 148/2, 147/1, 145/16, 145/1, 145/18 (пут),
145/17, 144/1, 145/11.
Одавде граница грађевинског подручја улази у К.О. Осечина ка југозападу обухватајући 3548/4, 3549/4,
3551/1 (пут), 3551/9, 3551/13 (пут), 3551/10, 3551/11, 3551/12, 3551/14, сече 3550/1, обухвата 3550/3, 3589/4,
3590/3, 3617/3, 3617/2, део 3617/1, 3622/17, 3622/1, део 3618, 3619/1, 3619/4, затим наставља ка југу пратећи
регулацију пута део 3622/25 и обухвата парцеле 3641/7, 3641/6, сече 3643/1, 3645/1, 3646/1, 3649/1, 3650/1,
3652/1, 3652/2, 3654/1, 3657/1, обухвата 3658/1, 3723/1, 3723/2, 3723/4, 3721/14, 3723/5, 3725/1, 3725/2, 3725/3,
3724/1, 3724/4, 3709/19, сече пут 4456. Граница даље обухвата к.п. бр. 3692/5, 3692/6, 3691/5, 3726/9, 3726/4,
3726/1, 3723/18, 3723/16, 3723/16, 3723/14, 3658/4, 3656/2, 3655/6, 3655/5, 3653/4, 3653/3, сече 3650/2, 3649/2,
3646/2, 3645/2. Обухвата у наставку к.п. бр. 3643/2, 3644, 3641/3, 3640/5, 3639/2, 3638/13, 3638/12, 3638/21,
сече 3638/20, 3636/11. Одавде граница грађевинског подручја наставља даље регулацијом новопланиране
јужне обилазнице при чему сече катастарске парцеле обухватајући њихов северни део: 3635/15, 3659, 3673,
3672, 4422 (река Јадар) 3687, 3686/1, 3685/2, 3684, 3683/2, 3682, и 3681 до границе са 3680/3. Од ове тачке
граница креће ка југоистоку обухватајући парцеле 3680/3 и 3680/1. Граница даље наставља ка јужној страни
обухватајући парцеле 3680/3, 3680/1, 3436, 3438/1, 3435/2, где у наставку прати регулацију улице Војводе
Степе к.п. бр. 4429/2, затим сече 3442/2, обухвата 3454/1, 3454/2, 3455/1, 3455/4 (пут), 3455/3, сече 3456/1,
3456/2, затим обухвата 3458/8, 3458/9, 3458/10, 3458/11, 3458/12, обухвата 3458/2, сече 3459, 3460/1,
обухвата 3460/2, сече 3461, обухвата 3462/2, 3462/3, 3462/5 (пут), 3462/4, 3462/6, 3462/7, 3462/10, 3462/11,
сече 3462/1, сече 3463/8, 3464/16, 3464/18.
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Граница даље обухвата парцеле 3464/13, 3464/12, 3464/19, сече 3464/3, 3465/4, обухвата 3465/9, сече 3465/3,
3465/1, 3465/6 (пут), сече 3465/5, 3466/1, 3466/2, 3468/3, 3468/1, 3469/1, сече 3469/1, сече пут к.п. бр. 3471 и
3472. Даље сече к.п. бр.3473/1, 3476, 3477, 3480, 3481/1, обухвата 3481/3, сече 3482, 3483, 3484/1, обухвата
3484/2, сече 3485, 3486/5, 3486/1, обухвата 3486/2, 3487/1, 3487/2, сече 3487/3, обухвата 3487/4, 3488/2, сече
3488/1, 3488/3, 3488/4, обухвата 3489/3, 3489/4.
Граница наставља пратећи регулацију улице Војводе Степе 4429/2, обухватајући к.п.бр. 3400/5, 3400/6,
3400/7, 3411, сече 3400/8 (пут), прати 3412/2, сече 4451, 3431/2, обухвата 3433/5, 3432/2, 3432/1, сече 3434/10
(пут), обухвата 3434/4, 3434/7, 3434/13, 3434/2, 3082/7, 3082/2, 3082/6, 3082/5, 3082/1, 3082/4, 3079/8, 3079/7,
3079/6, 3079/2, 3079/3, 3079/5, 3079/9, 3079/13, 3079/11, 3079/12, 3079/15, 3078/3, 3085, 3493/4, 3493/3, 3493/2,
3493/1, 3497, прати ул. Војводе Степе 4429/2 и обухвата к,п.бр. 3498, 3504/5, 3504/6, 3504/1, 3504/7 (пут),
затим 3504/8, 3504/3, 3501, 3502/4, 3503/1, 3503/6, 3503/5, 3503/3, 3503/2, 3508/1, 3508/2, сече 3509/2,
обухвата 3509/3, 3510/4, 3510/5, 3510/2, 3510/3, 3514/1, 3515/1, 3516, сече 3513, и прати пут 2482/6. Граница
грађевинског подручја иде у правцу севера и обухвата парцеле 2482/8, 2482/7, 2482/4, 2482/3, 2482/1, 2482/2,
2481, 2480/1, 2479, 2484, 2475/2, 2474/10, 2474/3, 2474/1, 2473/4, 2473/3, 2471/12, 2471/14, сече 2472/1,
2472/4, обухвата 2471/1, сече 2468 (пут), обухвата 2459/3, сече 2459/1, 2459/2, 2458/1, обухвата 2457/5,
2457/4, 2457/3, затим прати леву обалу поток – Остењачки поток, где сече к.п. бр. 2457/1 и 2404/1 и затим
обухвата 2403/2, 2403/5, 2403/1, 2404/2, 2402/2, прати даље регулацију пута 2423/2, обухвата 2389/3, 2389/7,
2389/2, 2389/1, 2389/15, 2391/5, 2391/7, 2391/9, 2392/2, 2392/1, 2114/2, 2114/7, 2114/4, 2113, 2112, 2111, 2110/4,
2110/5, 2110/6, 2110/7, 2090/3, 2090/2, 2090/1, обухвата поток 2087/9, затим обухвата 2087/5, 2087/4, и 1763/4
где се завршава граница грађевинског подручја.
У оквиру грађевинског подручја налазе се четири енклаве, све четири у КО Осечина. Прву енклаву чине
део парцеле 2339/1 и део пута кп.бр. 4448 који се ослања на њу. Другу енклаву чине кп.бр. 3559/2, 3559/3,
3559/4, 3559/6, 3559/7, 3559/8 и део 3559/1. Трећу енклаву чини катастарска парцела односно део кп.бр. 3587
и четврту енклаву чине катастарске парцеле:кп.бр.3588/3, 3588/4 и део парцеле 3589/2 и 3588/6.
Грађевинско земљиште чине и енклаве (извориште „Пецка“, постројење за пречишћавање отпадних вода,
сточна пијаца, депонија и планирани резервоар за водоснабдевање).
Укупна површина грађевинског земљишта у обухвату Плана генералне регулације износи 208,86 ha, односно
57,79% укупне површине обухвата.
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5. ПОДЕЛА НА ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ НАМЕНА У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Утврђеном границом дефинисано је грађевинско подручје, тј, дефинисано је грађевинско земљиште
планирано за изградњу и уређење насеља у оквиру површина за јавне и остале намене. Ван грађевинског
подручја, а у обухвату плана, земљиште задржава постојећи статус, тј, остаје пољопривредно, шумско и
водно. Грађевински реон се заокружује на рачун пољопривредног и шумског земљишта.
Биланс намене површина у оквиру грађевинског подручја, кроз упоредни приказ постојећег и планираног
стања, дат је у наредној табели:
Постојеће стање

Планирано стање

Намена земљишта
Површина
(ha)
Грађевинско земљиште (1+2)
–

Површине јавних намена

Учешће у ПГР
(%)

Површина
(ha)

Учешће
ПГР (%)

145,46

100,00

208,86

100

52,58

36,14

80,23

38,28

1.1 Предшколске и школске установе

1,72

1,18

1,72

0,82

1.2 Здравствена заштита

0,36

0,25

0,36

0,17

1.3 Социјална заштита

0,07

0,05

0,07

0,04

1.4 Култура, наука, информисање

0,17

0,11

0,87

0,41

1.5 Спорт и рекреација

2,03

1,39

3,19

1,52

1.6 Државни органи и управа

0,45

0,31

0,45

0,21

1.7 Удружења грађана

0,40

0,27

0,40

0,20

1.8 Комунални објекти и површине

17,63

12,12

24,55

10,97

1.9 Саобраћајни објекти и површине

29,77

20,46

43,88

20,94

/

/

6,29

3,00

1.10 Заштитно зеленило
–

Површине осталих намена

92,88

63,86

127,64

61,72

2.1 Становање

66,53

45,74

87,93

42,78

2.2 Верски објекти

3,13

2,16

3,30

1,57

2.3 Комерцијални објекти и услуге

1,83

1,26

5,11

2,44

2.4Производне делатности, индустрија

21,39

14,70

31,30

14,93

25
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6. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Насеље Осечина, као општински центар, развијало је елементе насељске опреме на нивоу централних и
производних функција за задовољење потреба матичног становништва, као и за задовољење гравитирајућег
становништва из насеља која припадају територији општине Осечина. Јавни објекти и површине
сконцентрисани су у централном делу насеља, односно углавном дуж Карађорђеве улице (државни пут IБ
реда бр. 27) и улице Браће Недић (државни пут IБ реда бр. 27), и чине својеврсну мрежу јавних служби.
6.1. Предшколске и школске установе
У границама Плана генералне регулације у Зони 2 - «Резиденцијално становање» егзистира једна
Предшколска установа – Дечији вртић «Лане» који је изграђен на парцели површине 0,82 ha, док површина
објекта износи ~760,00m2. Број корисника у 2010. години износи 349 и полако опада, тако да 2012. износи
227. Кориснике дечије установе опслужује 16 васпитача, док је укупан број запослених радника 34.
У спроведеном анкетирању исказана је потреба за проширењем објекта од око 70,0m 2.
У односу на садашњи број корисника (227), постигнут је стандард:
Објекат: 3,34 m2/детету (норматив 5,0-7,0 m2/детету);
Комплекс: 36,12 m2/детету (норматив 25,0-30,0 m2/детету).
За правилно функционисање објекта дечје заштите потребно је проширити објекат за око 350 m2.. Комплекс
задовољава нормативе.
Постојеће стање
Предшколска
установа
Дечији вртић
«Лане»
У К У П Н О:

Површина
комплекса
(ha)

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

Површина објекта
(m2)

Површина
комплекса
(ha)

Површина објекта
(m2)

0.82

760.0

0.82

1110.0

0.82

760.0

0.82

1110.0

Планом генералне регулације није предвиђено проширење комплекса Предшколске установе «Лане»,
али је планирано проширење објекта са 760,0m2 на 1110,0m2.
Матична осморазредна Основна школа «Браћа Недић» на простору у захвату Плана генералне регулације
налази се у Зони 2 - «Резиденцијално становање». Број ученика у 2010. години износи 598 и полако опада,
тако да 2012. износи 560. Настава је организована у 34 одељења.
У Осечини постоји истурено одељење Економске школе Ваљево. У школској 2012/13. години школа је има
9 одељења образовних профила: комерцијалиста, туристички техничар, економски техничар, кувар и конобар
са укупно 192 ученика.
Матична основна школа „Браћа Недић“ и средња Економска школа Ваљево користе исте просторије. Матичној
основној школи гравитирају деца из следећих насеља са територије општине Осечина, и то из Белотића,
Бастава, Остружња, Лопатња, Драгијевице, Сирдије, Плужца и Горњег Црниљева, док је гравитационо
подручје средње школе територија целе општине Осечина.
Школски објекти се налазе на парцелама укупне површине 0,90ha. Бруто површина школског објекта износи
3.643,00m2. Објекат у ком се одржава настава је спратности П+1, површине габарита 430 m2. У оквиру
школског комплекса су три отворена терена димензија 40х20м, 40х20м и 60х20м. Фискултурна сала је
површине 1269 m2.
У склопу комплекса школе отворен је и дом за ученике.
Планом генералне регулације није предвиђено ни проширење школског комплекса, као ни школских
објеката, уз организацију наставе у две смене.
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6.2. Здравствена заштита
Здравствену заштиту становништва организује и спроводи Дом здравља «Осечина» који се налази у Зони 2 «Резиденцијално становање», изграђен на парцели површине 0,36ha, док површина под објектима износи
420,00m2. Бруто развијена грађевинска површина објеката је 1442,00 m 2, а објекти су спратности П+1 до П+2.
Организација превентивне и здравствене заштите се спроводи у оквиру следећих служби, и то: општа
медицина (здравствена заштита одраслих, хитна медицинска помоћ, кућно лечење и стоматологија),
здравствена заштита деце и жена са поливалентном патронажом, лабораторијска и радиолошка дијагностика,
као и пратећа служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове. Најближа болница
у којој се врши стационарно лечење становништва са територије општине Осечина налази се у Ваљеву.
У садашњем стању, а у складу са нормативом за домове здравља, здравствене станице и диспанзере од
0,06-0,09 m2/становнику за површину објеката и 0,4-0,6 m2/становнику за комплекс, Дом здравља „Осечина“
задовољава потребне критеријуме. Оно што је неопходно решити је проблем паркирања, пошто за објекат не
постоји уређена паркинг површина.
Планом генералне регулације није предвиђено ни проширење комплекса, као ни објеката Дома
здравља «Осечина».
6.3. Социјална заштита
Решавање проблема из области социјалне заштите становништва са територије општине Осечина спроводи
Центар за социјални рад «Напредак» који се налази у заједничком објекту са другим јавним службама из
области социјалне заштите, и то: Републичким заводом за здравствено осигурање, Филијала Ваљево –
Испостава Осечина и Националном Службом за запошљавање – Пословница Осечина. Ове установе из
области социјалне заштите налазе се у Зони 1 - «Стара Варош», и то у заједничком објекту са службама
Државних органа и управе, као примарне намене простора.
У Центру за социјални рад „Напредак“ запошљено је 6 лица и 2 стручна сарадника са половином радног
времена.
Планом генералне регулације се не предвиђа изградња објеката са наменом за социјалну заштиту, већ
ће и у планском периоду установе социјалне заштите егзистирати у оквиру објеката намењених за
Државних органа и управе, као примарне намене простора.
6.4. Култура
Главни носилац културних догађаја на територији општине Осечина је Народна библиотека која се налази у
Зони 2 - «Резиденцијално становање» на парцели површине 0,17ha, док површина објекта износи 950,0m2. У
склопу објекта налази се и Завичајни музеј. У спроведеном анкетирању није исказана потреба за
проширењем објекта. Завичајни музеј би и надаље егзистирао у склопу објекта Народне библиотеке.
Планом генералне регулације се не предвиђа проширење комплекса, као ни објекта Народне
библиотеке. Завичајни музеј и даље ће егзистирати у склопу објекта Народне библиотеке.
У Зони 2 - «Резиденцијално становање», на простору површине 0,70 ha, предвиђена је изградња Првог
српског музеја шљиве.
Први српски музеј шљиве у Осечини, у организационом смислу, представљао би специјализовано одељење
Народног музеја Ваљево, а био би основан од стране општине Осечина и представљао би надоградњу
постојећег општег музејског одељења (Завичајни музеј). Овако реорганизовано Музејско одељење Осечина,
као део Народног музеја Ваљево, радило би као једна јединствена институција која има две изложбе (општу и
специјализовану). С обзиром на то да би се све стручне активности обављале у матичном Народном музеју
Ваљево, Музеј шљиве би, превасходно био окрент ка презентационим активностима. Рад Првог српског
музеја шљиве би захтевао два стално присутна и стално запослена радника. Оба радника би била запослена
у Народном музеју Ваљево, уз алтернативно решење да један запослени буде радник Туристичке
организације Осечина. Потребе за сезонским додатним радницима би се покривали повременим
ангажманима и волонтерским радом заинтересованих суграђана.
Табела бр. 13 – Култура
Култура

Постојеће стање

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
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Површина
комплекса
(ha)

Површина објекта
(m2)

Површина објекта
(m2)

0,17

950,0

0,17

950,0

/

/

0,70

(Макс) 1800,0

0,17

950,0

0,87

2750,0

Овим Планом се прописује обавеза израде Урбанистичког пројекта са циљем урбанистичкоархитектонског обликовања површина јавне намене за простор намењен за изградњу Првог српског
музеја шљиве. С обзиром на значај овог објекта за општину Осечина, Општинској управи се оставља
могућност расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за решење локације.
6.5 Спорт и рекреација
У границама плана спортска такмичења и манифестације одвијају се у оквиру Спортског центра «Осечина».
Постојећи објекти у оквиру спортског центра су:
 спортска хала (1440 m2) са 450 места и теретаном, фитнес центром и бифеом као додатним
садржајима,
 отворени базени (димензије базенских шкољки - 33,0х25,0m, 16,0х8,0m и 5,0х5,0m),
 терен са вештачком травом намењен малим спортовима,
 отворени спортски терени (фудбал 105,0х55,0m и 55,0х25,0m, вишенаменски терен за кошарку,
одбојку, рукомет и фудбал 55,0х35,0m),
 смештајни објекат капцитета 10 соба – 40 лежајева смештен између базена, спортске хале и терена
за мале спортове.
Објекте спортског центра за своје такмичарске потребе користе спортски клубови који егзистирају у Осечини,
као и ученици основне школе.
Планско опредељење за развој спорта и рекреације је да се те површине организују као површине јавне
намене, за све становнике подручја плана (игралишта и терени за активно бављење спортом, отворени
терени за мале спортове на нивоу целине, игралишта и вежбалишта на отвореном, шеталишта...). Уређеност
површина, безбедност коришћења и приступачност су основни елементи будућег уређења и изградње
спортских садржаја.
У складу са овим, предвиђена је површина од 1,01ha за изградњу спортских терена на отвореном.

Спорт и рекреација

Постојеће стање
Површина
Површина
комплекса
објекта
(ha)
(m2)

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Површина
Површина
комплекса
објекта
(ha)
(m2)

Спортски центар «Осечина»

0,77

3.826,0

0,77

3.826,0

Стадион
Отворени спортски терени
У К У П Н О:

1,26
/
2,03

1.260,0
/
5.086,0

1,41
1,01
3,19

1.410,0
1.010,0
6.246,0

6.6. Државни органи и управа и јавне комуналне службе
Државни органи и управа су углавном концентрисани у централном делу насеља Осечина, односно у Зони 1
- «Стара варош» на више засебних локација, тако да укупна површина свих парцела на којима су изграђени
објекти је 0,45ha. Од републичих органа и управе и органа локалне самоуправе у насељу Осечина, као
општинском центру истоимене општине, се налази:

Министарство финансија - Управа за јавна плаћања, Филијала Ваљево;

Пореска управа Осечина;

РГЗ - Служба за катастар непокретности Осечина;

МУП – ОУП Осечина;

Општински суд Осечина;
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Општинска управа општине Осечина.

Планом генералне регулације се не предвиђа проширење површина намењених државним органима и
управи, као ни проширење објекта.
Јавне комуналне службе су углавном лоциране на парцелама на којима се административни простор налази
у склопу радног простора предузећа, тако да само објекат поште се налази на засебној парцели површине
0,04ha, у Зони 1 - «Стара Варош». Јавне комуналне службе су лоциране на засебним локацијама у зависности
од услуга које пружају, и то :

ЈКП «Осечина» Осечина (2) – Зона 5 - «Индустрија»;

ЕД «Ваљево», Пословница Осечина (1) – урбанистичка целина 3.1 - «Породично становање»;

Предузеће за телекомуникацију «Телеком Србија», РЈ Осечина – Зона 1 - «Стара варош»;

ПТТ «Србија», Пошта Осечина (3) – Зона 1 - «Стара варош».
Планом генералне регулације се не предвиђа проширење површина намењених Јавним комуналним
службама, као ни проширење објеката.
6.7. Објекти и површине комуналне инфраструктуре
Комунални објекти су од локалног интереса и распоређени су унутар плана или су засебне енклаве, у
зависности од производње или испоруке комуналних производа и пружања услуга. Укупна површина коју
заузимају објекти и површине комуналне инфраструктуре износи 23,00 ha или 10,97% од укупне површине
Урбанистичког плана.
–
Јавно комунално предузеће „Осечина“
Јавно комунално предузеће „Осечина“ бави се производњом и дистрибуцијом воде и сакупљањем,
транспортом и депоновањем неопасног комуналног отпада, услугама уређења и одржавања животне средине
и пијаца, погребним и сродним делатностима, изградњом и одржавањем путева, превозом терета. Објекат је
спратноси П+1 на парцели површине0,56 ha. Запошљава 49 радника. Налази се у зони 5 - «Индустрија».
–
Зелена пијаца
Зелена пијаца се налази у урбанистичкој зони 1 - «Стара Варош» на простору површине 0,05ha. Постојећа
локација се задржава. Локација је уређена и са задовољавајућим санитарно хигијенским условима.
–
Сточна пијаца
Сточна пијаца је засебна енклава, а налази се северозападно од насеља Осечина, дуж пута Осечина –
Љубовија. Овај простор је у фази уређивања и комуналног опремања.
Планом генералне регулације сточна пијаца се задржава на постојећој локацији до изградње железничке
пруге Ваљево – Лозница, након чега ће се преиспитати измештање сточне пијаце на нову локацију.
–
Градско гробље
Постојеће градско гробље на простору површине 0,54 ha налази се у северном делу насеља, изнад цркве у
зони 2 - «Резиденцијално становање» и максимално је попуњено. На суседној парцели, ка цркви, постојало је
старије гробље. Посмртни остаци из гробних места са овог гробља похрањени су у костурницу саграђену
2012. године на истој парцели.
Планом генералне регулације планира се реактивирање старог гробља, као и проширење градског гробља на
потпуно новој локацији, југоисточно од постојећег гробља, а у оквиру исте зоне 2 - «Резиденцијално
становање».
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ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Површина
Површина објекта
комплекса
(m2)
(ha)

Градско гробље

0,54

/

3,07

250,0

У К У П Н О:

0,54

/

3,07

250,0

Уређење гробља реализоваће се опремањем неопходним гробљанским грађевинама и елементима
гробљанског уређења, уз обезбеђење одржавања приступног пута, стаза, расвете, зеленила, ограде и
одмаралишта са чесмама. Планира се изградња капеле површине око 250,0 m2.
За уређење простора градског гробља обавезна је израда урбанистичког пројекта са циљем
урбанистичко-архитектонске разраде локације.
–
Депонија
Општина Осечина је једна од 11 општина за коју је, Регионалним планом управљања отпадом за 11 општина
Колубарског округа (Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 2006. год.), предвиђено одлагање
отпада на регионалну депонију за Колубарски округ која ће бити лоцирана у откопном пољу на подручју
колубарског лигнитског басена по завршетку његове експлоатације.
Организовано одлагање отпада са територије насеља Осечина и Пецка обавља ЈКП „Осечина“ из Осечине на
депонију комуналног отпада „Белотић“ која се налази северозападно од насеља Осечина, око 4 км од центра
насеља. Депонија заузима површину од око 1ha. Депоновање отпада на овој локацији се врши од 1982.
године. Одлагање се врши без икакве селекције и са делимичним прекривањем отпада инертним
материјалом. Приступни пут до депоније је уређен. На локацији је постављена ограда, капија, огласна табла,
али нема никаквих објеката инфраструктуре.
Планом управљања отпадом за општину Осечина („Општински службени гласник“, бр. 5/11), постојећа
депонија „Белотић“, препозната је као погодна локација за формирање адекватне трансфер станице отпада.
Да би се оформила и опремила трансфер станица, неопходно је претходно одрадити санацију стања на
терену у складу са постојећим Пројектом санације.
–
Извориште за водоснабдевање
Варошица Осечина нема проблема са потребном количином воде за снабдевање становништва. Изворишта
за водоснабдевање насеља Осечина са пратећим објектима и опремом налазе се на више појединачних
локација у оквиру граница Плана генералне регулације југозападно од реке Јадар у зони 4 - «Рурално
становање» и зони 5 - «Индустрија» укупне површине 2,10ha. Ту спада извориште „Остружањ“ на десној
обали Остружањске реке, које је тренутно ван функције и извориште за санитарне потребе фабрике
„Podgorina Frucht“. Централно извориште за водоснабдевање „Пецка“ лоцирано северозападно од Осечине на
површини од 11,52 ha и у потпуности је преузело снабдевање водом.
Планом генералне регулације предвиђа се да извориште „Пецка“ остане извориште за
водоснабдевање Осечине. Водоизвориште „Остружањ“ се ставља поново у функцију и преузима
водоснабдевање делова насеља Остружањ, Братачић, и Лопатањ.
–
ТС 110/35kV
Трафостаница снаге 110/35kV налази се у најсевернијем делу, на самој граници Урбанистичког плана и
заузима простор површине од 0,74ha.
7. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
У оквиру граница Плана генералне регулације, заштитно зеленило, у површини од 6,29 ha налази се углавном
дуж водотокова, и то реке Јадар, и на нестабилним теренима непогодним за градњу, односно падинама које
се спуштају према насељу.
Структуру планираних зелених површина у градском насељу формирају:

интегрисане зелене површине (зеленило интегрисано у становање, зеленило интегрисано у
комплексе јавних служби, зеленило интегрисано у комплексе производних и комерцијалних
делатности);
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повезујуће зелене површине (дрвореди, зелени коридори дуж водотокова).

Интегрисане зелене површине
Зеленило становања поред санитарно-хигијенске функције мора имати функцију обогаћивања укупне
урбанистичко-архитектонске композиције. Пажња се поклања композицији и обогаћивању природног пејзажа,
очувању аутохтоних биљних заједница и њиховом укључивању у укупно композиционо решење. У оквиру
једне стамбене парцеле могу се издвојити површине са посебним уређењем зеленила; улаз треба да је
истакнут раскошним зеленилом и/или цветњаком, простор за одмор и врт треба обезбедити према потребама
корисника и површине које се налазе уз саобраћајнице и до површина осталих коришћења (образовне
установе, спортске површине, комерцијалне зоне), треба уредити у виду заштитних појасева зеленила.
Зеленило образовних и спортских површина има основну функцију да се корисницима ових површина
обезбеди мир, минимизирање буке и повољни микроклиматски услови, здравa и пријатнa срединa. У овим
зонамa могуће је комбиновати густу садњу живе ограде са дрвенастим и жбунастим врстама, водећи рачуна о
карактеристикама биљних врста (биљке са отровним деловима и трновима избегавати, као и лако ломљиве
врсте и оне које не подносе савијање). Препоручују се врсте које су аутохтоне и карактеристичне за овај крај,
које могу имати образовну функцију. Комбинација врста са интересантним обликом плода и листа омогућава
активну игру и развијање маште деце и личности. На улазима у објекте пожељно је садити високо раскошно
дрвеће, жбуње, па и цвеће. Поред високог зеленила неопходно је оставити слободне затрављене површине
за игру.
Спортске површине треба раздвојити од улице како би се омогућила несметана игра, што се постиже густим
редовима дрвећа и жбуња око самих терена, што утиче на минимизирање буке и побољшање
микроеколошких услова али и безбедности корисника ових површина.
Зеленило уз остале објекте јавних намена и функција има улогу стварања повољнијих микроклиматских
услова, наглашавања појединих доминантних пешачких праваца, решавања визуелног конфликта са
суседним наменама, као и раздвајања функција (код уређења и озелењавања површине гробља).
Уређење зеленила интегрисаног у комерцијалне и производне комплексе заснива се на испуњавању
санитарно-хигијенских функција, али пре свега декоративне функције. У овим зонама могуће је комбинација
дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе ограде као и цветних површина. За зелене масиве треба бирати
врсте са декоративним стаблима и крошњама, интересантним цветовима, необичних облика листова и боје.
Може се применити и слободан, пејзажни начин комбиновања биљних група. Обавезни део ових површина су
травњаци, који заузимају највећи део површине, који заједно са високим растињем из зеленог масива
омогућавају ублажавање оштрих контура зграда. Обавезно се формирају зелени, заштитни појасеви у оквиру
компплекса, према површинама друге намене, а препоручује се избор отпорних биљних врста.
Повезујуће зелене површине
Важну категорију представља „линијско зеленило“, односно зеленило улица (дрвореди), како због позитивних
санитарних ефеката, тако због естетског уобличавања насеља.
Код реконструкције и подизања нових дрвореда у улицама, придржавати се следећих услова:

постојеће дрвореде у улицама обнављати врстом дрвећа која доминира, уз редовно одржавање
(санитарна сеча, нега стабала са корекцијом крошње);

код нових дрвореда, избор врста прилагодити висини и намени објеката у улици, са најмањим
растојањем између садница од 6m а садњу усагласити са синхрон планом инсталација у улици;

дрворед може бити хомоген и нехомоген (једна иста врста или комбинација више врста) и једностран
и двостран, у зависности од типа улице.
Зелени коридори представљају линеарне коридоре земљишта и воде, који у систему градског зеленила имају
важну улогу у повезивању зелених површина.
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8. КАПАЦИТЕТИ МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
8.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
8.1.1 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Насеље Осечина је формирано подужно правцем северозапад – југоисток дуж државних путева I и II реда,
тако да кроз простор обухваћен Планом генералне регулације пролазе следећи коридори путева рангирани у
складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13), а истовремено
чине и основну уличну мрежу насеља, и то:

Државни пут IБ реда број 27 – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз
Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац –
Крћевац – Топола – Рача – Свилајнац;

Државни пут IIА реда број 141 – Дебрц – Бањани – Уб – Новаци – Коцељева – Шабачка Каменица –
Доње Црниљево – Осечина – Гуњаци – Пецка – Љубовија;

Државни пут IIБ реда број 337 – Осечина - Пецка.
Трасе државних путева дефинисане важећом Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“,
бр. 105/13 и 119/13) на подручју Плана генералне регулације преклапају се са трасама магистралних и
регионалних путева према Референтном систему Републике Србије у односу на који су дефинисане
стационаже државних путева, и то:

Траса државног пута IБ реда број 27 преклапа се са трасом магистралног пута М4 од стационаже km
571+103 (M4) до стационаже km 574+285 (M4);

Траса државног пута IIА реда број 141 преклапа се делимично са трасама регионалних путева Р208 и
Р211, као и магистралног пута М4 и то:
o Са трасом регионалног пута Р208 од стационаже km 70+799 (Р208) до стационаже km 73+638
(Р208);
o Са трасом регионалног пута Р211 од стационаже km 48+988 (Р211) до стационаже km 49+612
(Р211);
o Са трасом магистралног пута М4 од стационаже km 571+754 (М4) до стационаже km 572+181
(М4).

Траса државног пута IIБ реда број 337 преклапа се делимично са трасама регионалних путева Р208 и
Р211 и то:
o Са трасом регионалног пута Р208 од стационаже km 72+784 (Р208) до стационаже km 74+608
(Р208);
o Са трасом регионалног пута Р211 од стационаже km 48+758 (Р211) до стационаже km 49+612
(Р211).
Изузев друмског саобраћаја, други видови превоза људи и робе нису присутни.
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Динамички саобраћај
Као закључак Саобраћајне студије Осечине 2011. („Хармонија Пројект“ д.о.о, Ваљево) након анализе
постојећег стања динамичког саобраћаја наводи се да: „динамички саобраћај на примарној уличној мрежи
Осечине одвија се у нормалним условима, са одступањима која су временски и просторно лоцирана на
уличној мрежи. Просторна диспозиција саобраћајних проблема је дуж Карађорђеве улице, нарочито на
раскрсницама са улицама Браће Недић, Цара Лазара и Пере Јовановића Комирићанца. Ове локације
карактерише умањење брзине саобраћајног тока са повременим краткотрајним заустављањима кретања
возила у вршним периодима.
Пешачки токови на улицама Осечине значајно оптерећују уличне фронтове, нарочито у вршним сатима.“
Највеће оптерећење трпи улица Карађорђева без адекватне обилазнице на подручју града, па и општине.
Да би улична мрежа могла да одговoри потребама насеља за ефикасним, сигурним, удобним и економичним
превозом, потребно је изместити транзитне токове са државног пута првог реда уз повећање саобраћајних
површина које служе динамичком, али и стационарном саобраћају и међусобно их ускладити. То се може
постићи изградњом јужне обилазнице и подизањем ранга појединих саобраћајних праваца уз одређене
интервенције на уличној мрежи и изградњом нових саобраћајница и паркинг површина. Јужном обилазницом,
која ће повезати Карађорђеву улицу (траса државног пута IБ реда број 27) и Остружањски пут, разрешио би се
проблем транзитирања возила кроз саму Осечину, нарочито тешких и транспортних возила с обзиром на то
да је траса планирана поред индустријске зоне, али би се створила и алтернативна друмска веза за случајеве
обуставе саобраћаја на постојећој траси (обављања радова, културне манифестације и сл.). Део обилазнице
до новоизграђеног моста преко реке Јадар у центру варошице постоји. Одавде се планира даља изградња
трасе у складу са Главним пројектом привремене обилазнице око Осечине са мостом на реци Јадар
(Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“, Шид, април 2011. године). Тип
раскрснице прикључка обилазнице на државни пут потребно је посебно разрадити пројектном документацијом
за коју је потребно прибавити услове ЈП „Путеви Србије“.
За све интервенције на саобраћајној мрежи државних путева у обухвату Плана (изградња, реконструкција,
постављање инсталација кроз земљишни појас) потребно је тражити саобраћајно-техничке услове и
сагласности од ЈП „Путеви Србије“ за израду пројектне документације.
Планом генералне регулације се уобличава целокупна саобраћајна мрежа на свим хијерархијским нивоима,
како би се отклонили уочени недостаци у функционисању. Планира се проширивање недовољних постојећих
регулација, диференцирање колског и пешачког саобраћаја свуда где простор и постојећа физичка структура
дозвољавају, постављање модерних саобраћајних застора, као и изградња нових саобраћајница.
Саобраћајна мрежа у обухвату плана класификована је у три хијерархијска нивоа:

Примарне саобраћајнице – саобраћајнице најширег регулационог профила – траса државног пута IБ
реда број 27, траса јужне обилазнице и везе ова два правца:
1. Улица Карађорђева и улица Војводе Степе (траса државног пута IБ реда број 27) у дужини
од 3182 м, од стационаже км 571+103 (М4) до стационаже км 574+285 (М4) ;
2. траса Јужне обилазнице у дужини од 2707 м, постојеће деонице од Т117-Т109 и деоница од
Т109-О64 чија се изградња планира;
3. Улица Пере Јовановића Комирићанца, веза између Улице Карађорђеве и Јужне обилазнице,
у дужини од 2568 м, стационаже км 571+754 (М4) до Т109;
4. Улица Цара Лазара веза између улице Карађорђеве и јужне обилазнице, у дужини од 240 м;


Секундарне саобраћајнице – саобраћајнице које се поклапају са трасама државних путева II реда и
саобраћајнице које служе као сабирне улице и повезују стамбене блокове са примарним
саобраћајницама:
1. Улица Браће Недић, у дужини од 1557 м, од О1-О2;
2. Остружањски пут у дужини од 973 м, од О135-О136;
3. Веза обилазница – локални пут бр.5, у дужини од 1456 м, од О118-О123;
4. Веза између државног пута IБ реда број 27 и будуће железничке станице, у дужини од 340 м,
од О97-О99;
5. Улица Болничка, у дужини од 407 м, од О3-О4;
6. Веза између улице Браће Недић и Улице Болничке, у дужини од 604 м, од О9-О10;
7. Улица Кнеза Милоша, у дужини од 200 м, од О71-О73;
8. Веза између улице Цара Лазара и улице Пере Јовановића Комирићанца, у дужини од 297 м,
од О76-О77;
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Саобраћајница, у дужини од 649 м, од О52-О60.

Терцијарне саобраћајнице – стамбене и приступне улице најнижег ранга које обезбеђују приступ
појединачним грађевинским парцелама на јавне саобраћајне површине.

У насељу је планирана изградња железничке станице Осечина. Изградњом станице јавиће се потреба за
скретањем теретних и путничких возила према овом објекту. Да би се омогућило безбедно одвијање
саобраћаја у новонасталим околностима, потребно је формирати трокраку прикључну раскрсницу са траком
за лево скретање са државног пута IБ реда број 27 на стационажи km 572+592 (М4).
Јавни путнички саобраћај
Јавни путнички саобраћај на територији општине Осечина у највећој мери обавља се аутобусима, у
приградском и међуградском саобраћају. Аутобуска станица у Осечини која поседује 6 перона и станичну
зграду већ неколико година не врши своју функцију, иако објекат спратности П+Пк и поседује потребне
садржаје (билетарница, чекаоница, санитарни чвор, станични ресторан са кухињом, продавница са
магацином и мотел са неколико соба у поткровљу).
Јавни превоз путника на градском подручју обавља се искључиво TAXI возилима. На подручју града налази се
једна TAXI станица у зони аутобуске станице у Улици Пере Јовановића Комирићанца са укупно 3 места за
паркирање. Значајан TAXI саобраћај обавља се на релацији Осечина – Ваљево, али и према Пецкој и
Завлаци.
Стационарни саобраћај
Проблем паркирања на површинама јавних намена у Осечини уочен је у зони центра где је највећа
израђеност и концентрација јавних површина и објеката, али и наслеђена структура саобраћајница.
Истраживање спроведено у току израде Саобраћајне студије Осечине 2011. показало је да у центру и по
ободу централне зоне постоје парцеле „нападнуте“ нерегуларним паркирањем, а које би се, уз минимално
улагање могле претворити у организована јавна паркиралишта. Погодне локације за изградњу јавних
паркиралишта са организацијом паркинг места приказане су на графичком прилогу 4 - План друмског и
железничког саобраћаја са регулацијом водотокова, Р 1:2500. На овим локацијама организовано је укупно 252
паркинг места за путничка возила. Уколико се укаже потреба, јавна паркиралишта је могуће организовати и на
парцелама које припадају површинама осталих намена након решавања имовинско-правних односа
(прибављањем у власништво или закупом) између општине и власника парцеле.
Поред посебних површина намењених за паркирање, дуж улице Карарђорђеве, улице Цара Лазара и улице
Кнеза Милоша организовано је паркирање у регулационом профилу саобраћајнице. Потребно је размотрити
реорганизацију паркинг места овог типа паркирања тамо где су, Студијом, уочене неправилности и ускладити
их са правилима дефинисаним у поглављу 2.1.1 – Друмски саобраћај – Стационарни саобраћај.
У урбанистичкој зони 5 – „Индустрија“, планиран је јавни паркинг простор са 20 паркинг места са двоструком
наменом. Због близине индустријске зоне, може се користити као теретни терминал током целе године, а по
потреби, у току одржавања јавних манифестација као паркинг простор за аутобусе посетилаца.
Паркирање или гаражирање моторних возила у оквиру грађевинских парцела које припадају површинама
осталих намена врши се у зонама где преовлађују објекти намeњени становању, а у складу са нормативима
дефинисаним у поглављу 3.1 – Општа правила грађења на земљишту осталих намена.
Пешачки саобраћај
За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно код примарних и
секундарних саобраћајница. Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од
осталих видова саобраћаја, испуњењу услова за несметано кретање лица са посебним потребама и
постављању заштитних ограда у зонама интезивног прелажења улице (школе, дечје установе, здравствене
установе).
8.1.2 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
На подручју обухвата Плана генералне регулације тренутно нема железничке инфраструктуре.
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На основу развојних планова ЈП „Железнице Србије“а.д, Просторног плана Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 88/10) и Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке
пруге Ваљево – Лозница (Липница) („Службени гласник РС“, бр. 1/13), планирана је изградња једноколосечне
железничке пруге Ваљево – Лозница (Липница) која би општину Осечина повезала са суседним општинама и
регионима, а Републику Србију и јужни део Балкана са Републиком Српском и Босном и Херцеговином, а
даље и са Хрватском.
Планирана једноколосечна железничка пруга је дужине 68 km, од железничке станице Ваљево до прикључка
на постојећу пругу Рума-Шабац-Зворник код насеља Липнички Шор.
Кроз обухват Плана генералне регулације, пруга пролази дужином од 2,60 km.
Железничка станица Осечина планирана је на стационажи пруге у km 29+987 са 4 станична колосека.
За потребе изградње објекта железничке станице Осечина, станичног платоа, перона и колосека
прописује се обавеза израде урбанистичког пројекта у складу са чланом 60-64. Закона о планирању и
изградњи.
За напајање контактне мреже железничке пруге Ваљево – Лозница (Липница) планиране су:

Једна електровучна подстаница (ЕВП) која би се налазила са леве стране предметне железничке
пруге од наспрам km 33+227 до наспрам km 33+268 непосредно уз асфалтирани пут за Пецку;

Прикључно разводно постројење (ПРП) које би се налазило са леве стране железничке пруге
непосредно уз електровучну подстаницу од наспрам km 33+178 до наспрам km 33+226 предметне
железничке пруге.
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8.2. ВОДОТОКОВИ
Кроз обухват Плана генералне регулације пролазе река Јадар, Ловачка и Остружањска река. Корита ових
река делимично су регулисана у делу тока кроз насељено место.
Река Јадар (км 0+377 до км 1+100)
Регулација пројектована у дужини од 1214м, а изведена је од моста на путу за Пецку (км 0+377) до изнад
ушћа Ловачке реке (км 1 +000).
Меродавна велика вода за димензионисање корита је Q1% и износи 82m3/s низводно од ушћа Ловачке реке,
а 65m3/s узводно.
Пројектом је предвиђено да се, ради формирања одбрамбених касета, деснообални насип веже за труп пута
Лозница-Ваљево, а левообални насип за висок терен.
Регулисано корито је двогубо, са обостраним насипима ширине 3м у круни. Пропусна моћ минор корита је 15
m3/s, док је мајор корито димензионисано да пропусти велику воду, уз надвишење насипа од 0,9м. Минор
корито је обложено каменом у цементном малтеру, а мајор корито затрављено.
Урађен је Главни пројекат регулације реке Јадар низводно од моста на путу за Пецку до ушћа реке Пецке
(1999 год.) - Институт "Ј.Черни".
Такође је од стране Института Јарослав Черни урађен 2003. године Главни пројекат регулације реке Јадар у
Осечини од ушћа Ловачке реке до Гвозденог моста на путу за Ваљево.
Ловачка река (км 0-000 до км 0+817)
Ловачка река је регулисана на деоници од ушћа у Јадар (км 0+000) до моста на путу Осечина - Црниљево (км
0+817). На 0+082 изведена је каскада висине 0.75м.
Урађен је Главни пројекат наставка регулације Ловачке реке и њених притока (од Цркве узводно уз пут
Осечина -Црниљево у дужини од око 900м из 2002.год. -ВП "Србијаводе" из Београда.
Изведено је корито са обостраним насипима ширине 3м у круни. Косине минира корита су обложене
бетонским плочама, а дно је од бетона. Меродавна велика вода за регулацију је била Q1%=43m3/s.
Остружањска река (км 0+040 до км 0+720)
Регулација је изведена на деоници од фабричког круга "Крушика" у Осечини до ушћа у Јадар, у дужини од
680м.
У пројекту је предвиђено трапезно корито, димензионисано на велику воду Q1%=43m3/s.Предвиђено је
минор корито ширине 4м у дну обложено бетонским плочама, док су форланди ширине 2,5м затрављени, а на
терену је изведено једногубо корито, необложено, ширине 2,5м у дну и са нагибом косина 1:1.
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8.3. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Водопривредном основом Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 11/02) дате су норме потрошње
воде од око 600 литара по становнику дневно од чега су за потребе домаћинстава нормативи 230l/кop (на
дан) за потребе индустрије које се подмирују из јавних водоводних система процењена је потрошња од
170l/кop (на дан) за јавне потребе (за јавне установе, ресторане, болнице, школе, банке и друге организације,
као и за прање улица и заливање паркова) око 90l/кop (на дан), а за губитке у водоводној мрежи се рачуна око
18%. Стварни губици у дистрибуционој мрежи су сада већи, али се рачуна да комунално предузеће, уз
модернију опрему, смањити губитке воде у дистрибуцији система на предвиђени ниво.
На основу демографске анализе за насеље Осечина, а на бази података о попису становништва из 1981,
1991, 2002. и 2011. године, дошло се до планског хоризонта 2030. године, на следећи начин:
Укупан број становника
Подручје
1991.
2002.
2011.
2015.
2020.
2025.
2030.
Општина
16542
15135
12571
11431
10007
8582
7158
Подручје ПГР
ОСЕЧИНА
Осечинаварошица
Осечина-село
Остружањ85%

4538

4616

3898

3580

3180

2780

2383

2844

3172

2730

2534

2288

2043

1797

1177
517

944
500

752
416

667
379

560
332

454
286

347
239

С обзиром на то да је један од основних циљева стварање потребних економских и социјалних услова за
заустављање процеса депопулације и побољшање демографског профила на подручју општине Осечина, за
димензионисање мреже коришћен је податак из најскоријег пописа становништва 2011. године.
За градска насеља испод 25.000 становника, са одоварајућом индустријом, коефицијент за израчунавање
дневног максимума износи а1=1,4, а за израчунавање часовног максимума износи а 2=1,6.
Средња дневна потрошња воде износи:
Qsr = 3,898 х 600 = 27,07 l/sec
86,400
Максимална дневна потрошња износи:
Q max/dn = 27,07 х 1,4 = 37,90 l/sec
Часовни максимум потрошње износи:
Q max/cas = 37,90 х 1,6 = 60,64 l/sec
Извориште водоснабдевања треба да обезбеде количину воде за покриће максималне дневне потрошње и то
37,90 l/sec, а из дистрибутивних резервоара се покрива часовни максимум од 60,64 l/sec, тако да се цевоводи
димензионишу према овим елементима двосмерног напајања при максималној потрошњи у дистрибуционој
водоводној мрежи. Потребан капацитет резервоарског простора за крајњу фазу треба да обезбеди 40-50% од
просечно дневне количине воде:
Q1=0,4 x 0,6 х 4,986=936 m³
Q2=0,5 х 0,6 х 4,986=1,170 m3.
Водоснабдевање Осечине врши се из водоизворишта Пецка. Извориште Пецка у алувиону реке
Пецке чини пет бунара. Ниво у бунарима осцилује око вредности од 190 mnm, док укупни капацитет варира у
интервалу од 55 l/s (у минимуму) до 80 l/s (у зимском максимуму). Вода црпљена на бунарима се транспортује
у заједничке сабирне водове Ø220 до сабирног базена на изворишту карактеристика KD/KP=194,50/196,10
mnm, V=100 m³.
Као висински резервоар за водоснабдевање насеља Осечина користи се резервоар Кик који се
налази поред пута Осечина - Лопатањ Исток на брду Бркића Кик на кп.бр. 160, 161 и 162 све КО Остружањ,
са површином од 1,38ha. Састоји се од две коморе унутрашњег пречника 12м, дубине 4 м – од тога, корисне
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3,7м. Резервоар Кик је запремине , V=2х392 m³. Кота прелива је 283,7 mnm. Висински положај овог
резервоара на коти 80м изнад насеља Осечина један је од главних узрочника великих губитака у
дистрибутивној мрежи због високих притисака у цевоводима.
Да би се извршило смањење притиска у мрежи, а самим тим и укупни губици, потребно је изградити
резервоар са котом дна резервоара на 260 mnm, запремине до V=1000 m³ северозападно у односу на обухват
плана, десно од пута Ваљево - Осечина. Нови резервоар би имао улогу одржавања притиска у мрежи који би
био 20м нижи од притиска који одржава резервоар Кик. Овим би се, уједно, обезбедило економски одрживо
функционисање система за водоснабдевање.
Постојећи цевоводи на подручју насеља Осечина са главним дистрибуционим правцем Ø350 / Ø315 /
Ø200 имају довољну транспортну моћ, тако да је није потребно појачавати. Потребно је само изградити
прикључни цевовод до новопланираног резервоара Ø 315 за пуњење резервоара у дужини од 880м.
Недостајуће делове мреже димензионисати према хидрауличком прорачуну. Дуж цевовода предвидети
уградњу противпожарних хидраната.
Поред изворишта Пецка, а у обухвату Плана генералне регулације, постоји и извориште Остружањ
које се налази јужно од Осечине на десној обали Остружањске реке на кп. бр. 128/2 и 183 КО Остружањ, у
укупној површини од 0,25ha и које чини пет бунара (1 копани и 4 бушена). Копани бунар се користи као
сабирни резервоар за црпну станицу. У оквиру црпне станице која је изграђена над сабирним резервоаром,
налазе се, тренутно напуштени, хоризонтални центрифугални пумпни агрегати који су из сабирног резервоара
пумпали воду потисним цевоводом DN150 од азбест цемента до резервоара Кик. Преко овог система, раније
је насељу Осечина је допремана количина од 20-30 l/s.
Иако извориште „Остружањ“ тренутно није у функцији јер је водоснабдевање преузело извориште
„Пецка“, оно се не ставља потпуно ван употребе јер се из овог изворишта планира водоснабдевање делова
насеља Остружањ, Братачић и Лопатањ.
Изградња уличне водоводне мреже треба да прати развој насеља, а проширење резервоарских капацитета
треба да регулише притиске у мрежи и прати евентуално повећање потрошње воде. Биће изграђен нов
резервоар „Осечина“ капацитета 2 х 500m³ на к.п. бр. 3425/2 К.О. Осечина, површине 1,55ha, као
контрарезервоар резервоару Кик. Објекат би се састојао од две коморе, корисне запремине запремине од по
500 m³ и затварачнице. Коте дна резервоара је на 264 mnm, а кота прелива на 267,55 mnm. Кота дна
затварачнице је за 80 cm нижа, односно, налази се на 263,20 mnm. Цевовод је предвиђен као PEHD Ø225 mm.
Прикључује се на постојећи цевовод Ø225 mm у постојећем шахту у тротоару поред пута Осечина – Ваљево
одакле би наставио даље истом страном тротоара до новог шахта од кога се, ка резервоару настављају у
истом рову паралелно постављена два цевововда (доводни и одводни) узбрдо пратећи трасу пута на к.п. бр.
4451 К.О. Осечина до локације планираног резервоара „Осечина“. Тиме би се омогућио бољи распоред
притиска у мрежи потрошача и покрили шпицеви у потрошњи воде. Приликом издавања локацијске дозволе је
потребно прибавити посебне услове који се односе на санитарну заштиту и заштиту животне средине од
надлежних органа.
За оба изворишта је потребно урадити Елаборат о санитарним зонама заштите у циљу заштите воде.
Површина и просторно пружање зона санитарне заштите изворишта дефинишу се овим Елаборатом чија
садржина мора бити у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања («Службени гласник РС», бр. 92/08).
Дефинишу се и успостављају се:

зона непосредне санитарне заштите (I зона);

ужа зона санитарне заштите (II зона);

шира зона санитарне заштите (III зона).
Зону санитарне заштите изворишта чине површинска и подповршинска област слива и одређује се проценом
утицаја насталих услед активности на сливу и зависи од хидрогеолошких карактеристика слива, врсте
изворишта и његовог окружења, количине воде која се захвата из изворишта и других чинилаца који утичу на
издашност изворишта и природни састав воде на изворишту.
Одржавање зона санитарне заштите


Шира зона санитарне заштите (III зона)

У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
 трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или
индиректно уносити у воде;
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производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или
индиректно уносити у воде;
комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења;
изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;
експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других материја
и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем;
неконтролисано крчење шума;
изградња и коришћење ваздушне луке;
површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и
одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији
водоснабдевања;
одржавање ауто и мото трка.



Ужа зона санитарне заштите (II зона)










У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
 изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности
(наведене за III зону);
 стамбена изградња;
 употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
 употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
 узгајање, кретање и испаша стоке;
 камповање, вашари и друга окупљања људи;
 изградња и коришћење спортских објеката;
 изградња и коришћење угоститељских и
других објеката за смештај гостију;
 продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
 формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.


Зона непосредне санитарне заштите (I зона)

У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
 изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности
(наведене за II зону);
 постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у функцији
водоснабдевања;
 кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз
возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни
погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња;
 напајање стоке;
 узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.
Одвођење отпадних вода
Сакупљање и одвођење отпадних вода у насељу обавља се путем више примарних канализационих
колектора који долазе до реципијента, реке Јадар, и испуштају отпадне воде директно у реку, без икавог
предтретмана или пречишћавања. Централна зона насеља је делимично покривена фекалним колекторима
Ø 250 и Ø 300. У циљу очувања подземних вода у алувиону Јадра неопходно је доградити мрежу фекалне
канализације и прикључити што више потрошача. Где не постоји могућност прикључења предвидети израду
водонепропусних септичких јама.
Изградњом индустријских објеката проблеми са отпадним водама су се знатно увећали, па се
приступило пројектовању одводног колектора Ø600mm до постројења за пречишћавање отпадних вода.
Локација будућег постројења за пречишћавање отпадних вода ће се налазити ван простора обухваћеног
генералним планом насеља Осечина, као засебна енклава, и то на граници катастарских општина Плужац и
Белотић, а између пута Осечина – Пецка и железничке пруге. У КО Плужац постројење за пречишћавање
отпадних вода се лоцира на следећим карастарским парцелама, и то: број 1474/2, 1473/2, 1474/3, 1475/2,
1475/3, 1476/2, 1476/5, 1476/6, 1476/7, 1477/3 и 1477/2 све у укупној површини од 1,65ha, а у КО Белотић на
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катастарским парцелама, и то: број 573/2, 574/2, 575/3, 575/4, 576, 577, 578/1, 590/2, 591/2 што заједно чине
укупну површину грађевинске парцеле за будуће постројење за пречишћавање отпадних вода Осечине од
3,40ha.
Приликом разматрања решења целовитог система каналисања (сепарациони систем) и
пречишћавања отпадних вода уважити одредбе Закона о водама, Уредбе о класификацији воде; Уредбе о
категоризацији вода, Правилника о опасним материјама у водама; Уредбе о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање.
Потребно је генералним пројектом извршити анализу квантитета и квалитета отпадних вода и
димензионисати број еквивалентних становника (ЕС) и дати генерално решење проблематике, пожељно у
више варијанти.
Приликом планирања и пројектовања постројења за пречишћавање отпадних вода мора се водити рачуна о:

Изузев када су у питању искључиво комуналне отпадне воде, пројектовање постројења за
пречишћавање индустријских и мешавине индустријских и градских ефлуената мора се заснивати на
поузданим подацима који су добијени у методолошки добро организованом испитивању
квалитативних и квантитативних карактеристика отпадних вода, процеса пречишћавања и локалних
услова испуштања пречишћеног ефлуента;

При пројектовању система за пречишћавање отпадних вода из индустријских, и евентуално
пољопривредних објеката размотрити могућност рециклаже отпадних муљева;

При разматрању пречишћавања концентрованих отпадних вода прехрамбених индустријских објеката
потребно је технички, еколошки и економски валоризовати могућност примене новијих анаеробних
процеса третмана као први степен обраде;

Настојати да се адекватним предтретманом индустријских отпадних вода анаеробно стабилизован
муљ са постројења за пречишћавање отпаднох вода може користити у пољопривреди за
фертилизацију земљишта.;

Размотрити могућност прикључења и других насеља на постројење, не само Осечине.
Након усвајања најпогодније варијанте, израдити и главни пројекат. Захтевати процену утицаја на
животну средину како би се анализирали сви негативни утицаји и дефинисале мере и услови заштите
животне средине.
Индустрија и насеља већа од 5000 ЕС морају да, до 2021. године изграде адекватна постројења за
пречишћавање отпадних вода.
Кишна канализација
У центру града је уграђен део кишне канализације Ø600mm са сливницима на коловозу ради пријема
атмосферских вода и са изливом дирекно у реку Јадар.
Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих
уређених површина до реципијента реке Јадар и њених притока. Атмосферске воде, зависно од порекла,
упустити у реципијент након адекватног третмана на одговарајућем уређају.
Концепција развоја мреже кишне канализације предвиђа више изливних места. Овако конципирана
атмосферска канализација, која има више изливних места, гарантује мању вероватноћу загушења дуж водова
и лакше испирање. Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина и
индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне
услове (временски пресек, урбанизованост подручја, рачунска киша и др.), а етапно је реализовати, тако да се
већ изграђена канализација рационално уклапа у будуће решење.
Прихватање сливајућих вода са околних брда вршиће се путем отворене каналске мреже, која ће се
планирати уз саобраћајнице након анализе положаја објеката и инсталација у попречном профилу
саобраћајнице, тј. из анализе ширине слободног простора за постављање трасе канала.
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8.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Капацитет електроенергетских објеката задовољава садашње потребе потрошње електричне енергије.
Потрошња електричне енергије је разврстана на три категорије потрошње:

Домаћинства,

Велики потрошачи,

Остала потрошња на 0,4
.
Највећи део потрошње припада домаћинствима, што ће се задржати и у планском периоду, али ће се односи
појединих категорија у укупној потрошњи променити тако да се очекује успоренији раст потрошње
домаћинстава у односу на остале две категорије.
У периоду од 2007. године на подручју Плана генералне регулације није било измена у снабдевању
електричном енергијом. Нема новосаграђених, реконструисаних, а ни стављених ван функције,
електроенергетских објеката.
Примарни извор електричне енергије за насеље Осечина је ТС 35/10kV Осечина снаге 4+2,5MVA повезана на
шири електроенергетски систем далеководима 35kV из правца:

Т.С. 110/35kV "Осечина"

Т.С. 110/35kV "Крупањ".
Кроз планско подручје пролази 35kV далековод за напајање Т.С 35/10kV "Пецка" из правца Т.С 110/35kV
"Осечина". Овај далековод није ограничавајући фактор за будући развој варошице Осечина, јер пролази
рубним делом (северним) подручја које углавном чини пољопривредно земљиште.
У обухвату Плана генералне регулације постоји укупно 17 ТС 10/0.4kV различитих типова снага (стубне,
зидане, МБТС). Све трафостанице 10/0.4kV су напојене квалитетним 10kV водовима из правца Т.С 35/10kV
"Осечина" изграђеним највећим делом на бетонским стубовима са Alč водовима, а мањим делом са
кабловским водовима 10kV.
Постојећи електроенергетски објекти високог и средњег напона (110kV,35kV и 10kV) задовољавају потребе
постојећих потрошача електричне енергије.
Нисконапонска мрежа насеља је углавном грађена као надземна на бетонским стубовима са Alč водовима
одговарајућег пресека делимично и са нисконапонским кабловским снопом типа X00/0-A одговарајућег
попречног пресека.
Главне саобраћајнице располажу јавном расветом израђеном по стубовима надземне мреже ниског напона.
Да би се обезбедила потребна количина електричне енергије и снага за планско подручје треба имати у виду
следеће:

Смањење стопе раста броја становника односно очекивани пад до краја планског периода;

Потенцијалну гасификацију подручја што би се одразило на смањење потреба за електричном
енергијом;

Економска криза која је довела до осиромашења највећег дела потрошача ел. енергије а што се
одражава на стандард становништва;

Очекивано убрзање коришћења обновљивих извора енергије као замена за ел. енергију;
У завршним годинама плана треба очекивати благи раст потреба за ел.енергијом због пораста стандарда,
оживљавања индустријске производње и развоја мале привреде.
Имајући наведено у виду, у наредном планском периоду електродистрибутивни систем ће се и даље базирати
на постојећим напонским нивоима 35kV,10kV и 1kV.
Примарна ТС 35/10kV "Осечина" снаге 4+2,5MVA, која напаја и потрошаче ел.енергије у ширем окружењу
се мора реконстуисати односно повећати снага исте на 4+4MVA уз припрему за даљински надзор и
управљање.
ТС 10/0.4kV мањих снага (160,250kVА) треба реконструисати у циљу повећања снаге до пројектованог
нивоа, односно до максимално 400kVА, а по потреби стубне ТС се могу заменити са MBTS 630kVA.
Поред реконструкције треба изградити и једну нову ТС типа MBTS 630kVA (Осечина 9) у зони
становања. За напајање изградити 10kV напојне водове по правилу као кабловске типа XHE-49/A или NP013AS 3х150мм² или типског пресека усвојеног од надлежне електродистрибуције. Тиме ће бити задовољене
потребе за ел.енергијом до краја планског периода.
За напајање контактне мреже железничке пруге Ваљево – Лозница (Липница) планирати једну
електровучну подстаницу (ЕВП) у близини станице Осечина, са прикључком на контактну мрежу у km 33+270.
Прикључује се на ДВ 110kV бр. 116 Крупањ – Осечина његовим расецањем и увођењем у ЕВП по принципу
улаз-излаз. Од напојног далековода 110 kV је удаљена око 80м. Налази се непосредно уз пругу и
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асфалтирани пут за Пецку. На контактну мрежу прикључити надземним водовима 25 kV. Прикључно разводно
постројење (ПРП) би се налазило са леве стране железничке пруге непосредно уз електровучну подстаницу
на делу трасе од km 33+178 до km 33+226 предметне железничке пруге.
Зависно од економског опоравка, надлежна Електродистрибуција кроз своје планове може градити и
друге објекте нивоа 10kV уз поштовање одредби Закона о планирању и изградњи.
Нисконапонска мрежа 0.4kV је најугроженији сегмент Е.Д. система подручја. Иста се мора сукцесивно
реконструисати на бетонским стубовима и са одговарајућим пресеком проводника.
Нову надземну мрежу по павилу треба градити нисконапонским СКС-ом типа X00/0-A одговарајућег
пресека а за велике потрошаче ел. енергије са кабловском мрежом XP00-ASJ или PP00-ASJ одговарајућег
пресека.
Све саобраћајнице у обухвату треба да поседују јавну расвету. Иста се може реализовати
коришћењем савремених извора као што су натријумове светиљке високог притиска или металхалогене
светиљке одговарајуће снаге зависно од значаја саобраћајнице. У саобраћајницама где постоји надземна
нисконапонска мрежа светиљке се постављају на стубове мреже а напајање се врши преко додатних
проводника мреже 2х16мм². У саобраћајницама без надземне мреже расвета се гради на челичним
канделабрима са светиљкама наведеног типа, а напајање се врши кабловским водовима типа PP00/А
одговарајућег пресека (4х25мм²). Напајање јавне расвете се по правилу обезбеђује из исте Т.С 10/0.4kV која
напаја и нисконапонску мрежу одговарајућег подручја.
Плански основ за изградњу ове врсте објеката је обезбеђен директном применом овога плана, на
основу развојних планова локалне самоуправе и надлежне електродистрибуције којима ће се дефинисати
врсте, локације и капацитети објеката. Документација за исте треба да је израђена од стране овлашћеног
пројектанта а сагласно условима надлежних институција уз доказ о неугрожавању осталих корисника
простора.
Прикључак потрошача на нисконапонску мрежу врши се сагласно одредбама Техничких препорука
Е.Д Србије бр.13 и одредбама ТП13а.
Надлежна електродистрибуција одређује динамику прилагођавања прикључака постојећих
потрошача са одредбама ТП13а по приоритетима који се заснивају на висини економске добити спречавањем
могућих или понављања насталих штета.
8.5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Подручје обухваћено Планом генералне регулације покривено је мрежом одговарајућих телекомуникационих
капацитета. Преко територије насеља и општине Осечина, дуж државног пута, положени су коаксијални и
оптички каблови (Ваљево – Лозница) који повезују аутоматску телефонску централу у Осечини (ISKRA Sl
2000/224) са међумесном телекомуникационом мрежом. Подручје општине Осечина има инсталисано 5720
телефонских прикључака.
Чворно подручје Осечине је са надређеном аутоматском телефонском централом у Ваљеву повезано
оптичким каблом – као спојним путем, по коме ради дигитални преносни систем, што овако конципирану везу
према надређеној централи сврстава у ред најсавременијих техничких решења. У месној телефонској мрежи
Осечине постоји изграђено 31 кабловско подручје укупног капацитета од 5820 кабловских парица и мреже
кабловске канализације која покрива само уже градско ткиво, а даље се каблови полажу директно у земљу.
Постојеће стање месне телефонске мреже обухваћено генералним планом, по квалитету задовољава
тренутне потребе, али по квалитету у планском периоду би требало извршити доградње и реконструкције
исте у циљу проширења постојеће и доградње нове месне мреже кабловима типа ТК 59 са прерадом свих
надземних извода са ТТ-стубићима и израдом подземне разводне мреже до сваког корисника појединачно.
Постоји потреба за новим MSAN-овима са циљем скраћења претплатничке петље, односно скраћења
растојања између претплатника и постојеће централе, а све у циљу пружања нових услуга као што су IPTV и
ADSL интернет. Ту спадају планирани MSAN-ови: Осечина II и Остружански пут.
Мрежом мобилног телефонског саобраћаја, подручје обухваћено овим генералним планом, покривено је
мрежама различитих провајдера.
Поштански саобраћај
Посматрано подручје је покривено мрежом поштанског саобраћаја преко два шалтерска радна места.
РЈ ПТТ саобраћаја Ваљево – Осечина
42

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

03. IX 2014.

Р.Б.

Пошта

Активни

Број шалтера
Неактивни
Укупно

број IV

стр. 43

Место
Осечина варошица
Осечина село
Братачић
Плужац
Лопатањ

34

14 253
Осечина

2

0

2

Драгијевица
Туђин
Сирдија
Горње Црниљево
Остружањ
Бастав
Белотић

Површина постојеће шалтер сале и простора намењеног експедицији поштанских пошиљака задовољава
тренутне потребе. Адаптацијом постојеће шалтер сале као и прерасподелом опслуживања клијената на
постојећим шалтерима у планском периоду створиће се услови за квалитетније опслуживање корисника из
асортимана поштанских и ТТ услуга.
8.6 ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Гасификација општине Осечина представља дугорочни циљ развоја. Положај трасе разводног
гасовода и могућност технички једноставног и финансијски исплативог прикључења на гасоводну мрежу
представљају кључне критеријуме при лоцирању потенцијалних субјеката привредног развоја (производни
погони и мала и средња предузећа). Гасификацијом на простору целе општине остварили би се услови за
смањење обима потрошње електричне енергије и осталих облика енергије који су у употреби, односно замена
извора енергије употребом природног гаса, као и стварање повољнијих услова за реализацију смерница
одрживог развоја у погледу заштите животне средине коришћењем гаса – еколошки најповољнијег енергента.
На територији општине Осечина нема гасовода. Предложен је коридор магистралног гасовода који у
Осечину улази из правца Коцељеве и иде ка Крупњу. Зато је потребно, кроз општину Осечина, обезбедити
коридоре провођење развода гаса радног притиска до 50 bара, градског гасовода радног притиска до 12 bара,
локацију за ГМРС „Осечина“ и коридоре дистрибутивне гасоводне мреже радног притиска до 4 bара.
У насељеним местима општине Осечина, па и самој варошици Осечина, треба предвидети локацију
за мерну регулациону станицу капацитета до 1000 m³/h, тј. грађевинску парцелу за МРС величине 12х10 м са
заштитном зоном од 15 м од објекта станице до граница других парцела (објеката).
Орјентациона траса гасовода 50 bара и локација главне мернорегулационе станице дате су на графичком
прилогу бр. 6.3 – Телекомуникациона и гасоводна инфраструктура, р 1:5 000 и било би потребно разрадити их
и дефинисати планом детаљне регулације. Од ГМРС до МРС широке потрошње гасовод 16 bара би прошао
поред индустријске зоне. Директно са овог вода, индустријски потрошачи би се снабдевали гасом преко
корисничких мернорегулационих станица смештених у сопственом индустријском кругу. Од мернорегулационе
станице за широку потрошњу гранала би се дистрибутивна мрежа гасовода ниског притиска до крајњих
потрошача.
Као потенцијално погодна локација за МРС за варошицу Осечина препозната је к.п. бр. 3524/1 К.О. Осечина.
Цевовод би се полагали дуж улица у оквиру површина јавне намене.
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

9.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Савремен приступ очувању и заштити животне средине заснива се на концепту усклађеног, односно одрживог
развоја, и начелима предострожности и примени превентивних мера, интегралности, хијерархије и
координације на свим нивоима, као и јавности, што подразумева планирање и изградњу насеља Осечина
објектима различитих намена уз дугорочно коришћење природних ресурса и очување животне средине,
односно подразумева урбани развој насеља на еколошки прихватљив начин.
На основу члана 5. Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина, број
060-52/2010 од 02.11.2010. године, СО Осечина, не приступа се изради Стратешке процена утицаја плана на
животну средину.
За потребе Плана генералне регулације насеља варошица Осечина користи се Стратешка процена утицаја
Генералног плана «Осечина 2025.» на животну средину (Извештај о стратешкој процени) од стране
Агенције «ECOlogica Urbo» из Крагујевца - април, 2006. (у даљем тексту: стратешка процена утицаја).
Задатак Стратешке процене утицаја на животну средину је:

Да прикаже процену стања животне средине према поставкама развоја и обезбеди маханизам кроз
услове и мере уређења и грађења, како би се у дугорочном управљању развојем, узеле импликације
планских решења на окружење;

Да се утврди степен прихватљивости решења са аспекта одрживог развоја потенцијалног загађивања и
деградације животне средине са било ког аспекта;

Утврди потребу процене утицаја на животну средину за појединачне пројекте локације, блокове и целину;

Утврди потребу прикупљања информација о стању животне средине како би се проценили ефекти
решења на животну средину и успостављање мониторинга животне средине;

Да обезбеди блоковску и локацијску компатибилност Пројеката са аспекта заштите животне средине, у
циљу спречавања синергичког и кумулативног ефекта и конфликтности у простору;

Укључи заинтересоване органе и организације;

Укључи јавност и појединце у процес одлучивања.
Примењене методологије за процену утицаја на животну средину за израду стратешке процене утицаја су
засноване на вредновању животне средине у границама плана, непосредном окружењу и широј просторној
целини, а резултирале су поделу простора у захвату на еколошке целине према могућим значајним
утицајима, и то на:




Еколошку целину «Јадар»,
Еколошку целину «Североисток»,
Еколошку целину «Југозапад».

Еколошка целина „Јадар”, представља просторну целину валоризације позитивних ефеката,
спречавања потенцијалних утицаја и последица, интеграције природног форланда, оплемењавања и пасивне
рекреације, заштиту високо бонитетног пољопривредног земљишта, стварање заштитних зона и појасева.
Услови зоне су режим заштите форланда, приобаља и зона утицаја. Због значаја, услова и мера заштите
еколошким зонингом утврђена је јединствена еколошка зона „Јадар”.
Еколошка целина „Североисток”, са разнородним садржајима: становања различитих категорија и
густина становања, спортских објеката и површина, комуналних објеката и површина за активну и пасивну
рекреацију, може се реализовати према урбанистичким правилима грађења и еколошким условима
коришћења и уређења. У оквиру предметне целине издвојене су еколошке зоне „Гробље” и „ТС”, због могућих
значајних утицаја и посебних мера за реализацију, уређивање и заштиту.
Еколошка целина „Југозапад”, са зоном привређивања, становањем и пољопривредним
земљиштем представља простор са могућим конфликтима. Реализација предметне целине је условљена
проценом могућих утицаја, условима и мерама ограничења, спречавања и заштите. Еколошким зонингом дате
су зоне са посебним условима и мерама реализације, заштите и уређивања: „Привређивање” и
„Водоснабдевање”.
Стратешка процена утицаја је интегрисана у одредбе плана на нивоу планирања и реализације зона и целина
(на начин прописан законом), ради заштите животне средине и организације управљања ресурсима, како би
се еколошке целине и зоне, као интегративни делови укупног еколошког простора генералног плана
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реализовале на одржив и еколошки прихватљив начин. Принципи за реализацију са аспекта заштите животне
средине су:

Превентивно деловање кроз мере и услове;

Еколошко-одговорно планирање појединачних Пројеката кроз спречавање грешака при реализацији у
простору.
Основне мере заштите животне средине спроводе се кроз све мере заштите прописане стратешком
проценом утицаја, а односе се на:
 Заштиту ваздуха и стање аерозагађености,
 Заштиту квалитета површинских и подземних вода,
 Заштиту квалитета земљишта и мере унапређења,
 Заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења,
 Заштиту од буке и вибрација,
 Заштиту биљног и животињског света, екосистема и станишта,
 Заштиту природних и културних добара.
Квалитет ваздуха и стање аерозагађености на подручју Плана и непосредног окружења
Положај подручја Плана, просторно - еколошки посматрано, природне карактеристике, створене
вредности и постојећи услови на терену, представљају полаз у процени стања аерозагађености и квалитета
ваздуха.
Главни проблем и недостатак у поступку Стратешке процене утицаја на животну средину са аспекта
квалитета ваздуха, је недостатак релевантних података као резултата мерења и праћења стања за
предметно подручје, али и ширу просторну целину.
Вредновањем подручја Плана са еколошког аспекта, закључено је да припада еколошким целинама
различитих еко-капацитета, евидентираних и потенцијалних извора загађивања, са различитим степеном
угрожености импактима специфичних и неспецифичних полутаната атмосфере, локално и из окружења.
Увидом на терену констатовано је следеће:






на анализираном подручју, непосредном и ширем окружењу постоје извори аерозагађивања, од
битног утицаја на квалитет ваздуха,
саобраћај на саобраћајницама вишег ранга, различитих интензитета и фреквенције, представља
мобилни извор загађивања неспецифичним полутантима атмосфере, значајног и врло значајног
утицаја, нарочито при неповољним метеоролошким и микроклиматским условима,
индивидуална ложишта и котларнице из зона становања, услуга и терцијалних делатности,
представљају значајне изворе аерозагађивања, нарочито у грејној сезони и неповољним
метереолошким условима,
котларнице, технолошки процеси и саобраћај у зони привређивања су фактори угрожавања
квалитета ваздуха,
пољопривредне активности у непосредном окружењу као и услови у комуналној средини, повремено,
у условима сушног периода представљају потенцијалне изворе аерозагађења.

На основу анализе природних карактеристика и руже ветрова, може се претпоставити и очекивати, да
нема опасности од појаве концентрација изнад граничне вредности емисије (ГВЕ), нити везаних дана са ГВЕ.
Процењује се да је могуће очекивати појаву краткотрајних, епизодних загађења при изразито неповољним
метеоролошким и микроклиматским условима. Према просторној диференцијацији, предметно подручје
припада четвртој категорији загађености-локалитети малих загађивача.





Анализа могућих утицаја и процена очекиваних утицаја представља смернице за:
Одрживо планирање простора у Плану генералне регулације;
Размештај зона, објеката и функција;
Организацију зелених површина, озелењавање и пејзажно уређење;
Избор еколошки прихватљивих Пројеката-објеката, делатности и енергената.

Стање, значај и квалитет вода на подручју Плана и просторно-еколошких целина од битног значаја и
утицаја на анализирано подручје
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Еколошке целине представљају генераторе комуналних и технолошких отпадних вода, потенцијално
зауљених вода са саобраћајних и технолошких површина, што представља потенцијално негативне аспекте
животне средине.
Еколошку целину „Јадар” представља форланд реке Јадар, која протиче централним делом подручја
Плана. Остружањска и Ловачка река као еколошки репери целина „Североисток” и „Југозапад”, као и
остали мали, повремени и стални водотокови, такође представљају осетљиве објекте.
Као важани еколошки репери представљају истовремено изразито вулнерабилан медијум и фактор
позитивног утицаја на животну средину.
























Обавезне мере заштите:
Максимално очување природног форланда река Јадар, Остружањске и Ловачке реке и њихова
интеграција у насељско ткиво.
Интеграција река у развојну матрицу просторне целине повезивањем „зеленим коридорима”
са ширим окружењем, за пасивну и активну рекреацију.
Заштита воде од загађивања забраном упуштања загађених и потенцијално загађених
атмосферских и свих отпадних вода, без претходног третмана до нивоа за захтевану класу
водотокова, према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода („Сл.
гласник СРС”, бр.5/68) и забраном депоновања (одлагања) било каквог отпада у приобаљу.
Уређење приобаља Јадра и осталих водотокова на подручју Плана - подручју процене утицаја,
мора бити сагласно водопривредним условима.
Максимално очување аутохтоне вегетације у приобаљу и уклапање у предеони пејзаж.
Изградња канализационе мреже као обавезне инфраструктуре у циљу прикупљања свих
комуналних отпадних вода и одвођење на систем за третман пре упуштања у реципијент.
Ревитализација (ремедијација) микролокација септичких јама по укључивању интерних
канализационих мрежа у колекторе до постројења за третман отпадних вода.
Потребно је извршити идентификацију отпадних вода и установити катастар по количини и
квалитету.
Све технолошке отпадне воде из постојећих и планираних Пројеката (генератора технолошких
отпадних вода) се морају претходно третирати (систем предтретмана) до нивоа предвиђеног
за упуштање у колектор и одвођење на систем за третман отпадних вода.
Све потенцијално зауљене атмосферске воде са саобраћајних површина, платоа и
манипулативних површина, одвести на таложнике-сепараторе уља и масти пре упуштања у
реципијент. Квалитет атмосферских вода после третмана мора одговарати прописаним
условима и квалитету за реку Јадар и притоке.
Пречишћене воде свих категорија упуштати у реципијент (реку Јадар), према прорачунима
меродавних протицаја.
Максимално дозвољене концентрације опасних и штетних материја у водама дефинисане су
Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр.31/82).
Заштиту изворишта воде вршити спровођењем мера заштите у зонама санитарне заштите,
сходно законским прописима.
У циљу заштите подземних вода обавезно је комунално опремање и изградња канализационе
мреже за евакуацију фекалних отпадних вода.
Фекалне отпадне воде појединачних објеката интерном канализационом мрежом прикључити
на колектор и одвести на систем за третман отпадних вода.
Постојеће септичке јаме не задовољавају санитарно -хигијенске услове те је потребно
извршити санацију и ревитализацију микролокација.
Препорука за заштиту плодности земљишта спречавање хемизма је развој пољопривредне
проиводње на еколошки одржив начин.
Мере контроле и мониторинга на подручју Плана:
Успостављање контроле квалитета воде за пиће из изворишта водоснабдевања.
Контрола квалитета отпадних вода у систему за третман истих, пре упуштања у реципијент.
За реализоване Пројекте обавезна је примена, реализација прописаних мера заштите и
мониторинга животне средине као и ажурирање стања према посебним захтевима.
Статус и квалитет земљишта, мере заштите и унапређења

На подручју Плана нису вршена мерења и контроле квалитета и плодности земљишта, пре свега
пољопривредних површина те нема података о квалитету и плодности земљишта и степену евентуалног
загађења.
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Реализација Плана подразумева промене у статусу земљишта са аспекта промене намене и начина
коришћења.
Основне поставке Плана су рационално коришћење земљишта као природног необновљивог
(тешко обновљивог) ресурса:

Заштита пољопривредних површина као базе за производњу биолошки вредне хране у зонама
непосредног окружења.

Заштита водног земљишта форланда река.

Заштита шумског земљишта као важног станишта аутохтоне вегетације.



Обавезне мере заштите у спровођењу Плана:
Израда еколошко-биолошке основе, подлоге за уређивање простора, избор врста за
озелењавање и пејзажно уређење и најприхватљивијих култура за узгој.
Израда Програма за праћење стања и квалитета пољопривредног земљишта, као ресурса за
производњу биолошки вредне хране.
Климатске и микроклиматске карактеристике,
метеоролошки показатељи и статус животне средине

Подручје Плана има карактеристике зонских микроклиматских услова без јављања значајних
екстрема, битних са аспекта негативних утицаја на здравље становништва и животне средине.
Реализација планираних садржаја, према плану намене површина и примењеним мерама заштите,
омогућиће коришћење повољних микроклиматских одлика подручја, што директно и индиректно има позитвне
ефекте на животну средину и здравље људи.
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење, утицај Плана
и ефекти на животну средину
Не постоји мониторинг стања јонизујућег и нејонизујућег зрачења те нема релевантних података о
стању у простору са наведеног аспекта.
Планирана намена простора, урбанистичке зоне, еколошко-просторне целине, планирани пројекти објекти, садржаји и делатности не представљају опасност по животну средину и утицај на ниво постојећег
зрачења (јонизујућег и нејонизујућег).
Утицај Плана на животну средину са аспекта појаве буке и вибрација
Постојеће стање на терену, реализоване зоне, локације, Пројекти, објекти и инфраструктура, не
представљају изворе буке и вибрација изнад дозвољених вредности.
Вредновање простора - подручја Плана, са аспекта утицаја буке, појаве импулсне буке и вибрација,
представља зону без изразитих негативних наведених аспеката.
Планским решењем извршен је зонинг функција, садржаја и објеката у циљу спречавања појаве буке
у зонама становања, зеленила, спорта и рекреације.






Мере заштите од појаве прекомерне буке и вибрација:
Саобраћајнице извести према предложеној саобраћајној матрици. Коловозне засторе
предвидети сагласно профилу и очекиваном оптерећењу.
Подићи једнострано или обострано дрворедно зеленило, нарочито дуж планиране обилазнице
на деоницама где пролази кроз изграђене делове насеља.
Подићи заштитне зоне и појасеве, избором зеленила пејзажно-заштитне функције.
При реализацији појединачних Пројеката - производних погона, обавезна је појединачна
процена утицаја са аспекта процене очекиваних интензитета буке у окружењу и реализација
техничких, организационих и биолошких мера заштите.
Могући утицаји на биљни и животињски свет,
екосистеме, станишта и биодиверзитет
У границама Плана шумски комплекси су очувани, али без примењених мера неге и заштите.
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Планским решењима, вредни шумски комплекси су интегрисани као битна станишта, важна за
очување аутохтоности, еколошке равнотеже и пејзажне вредности.
Проценом са еколошког аспекта, План представља добро понуђено решење са примењеним
принципом одрживости.






Обавезне мере заштите:
Пејзажно уређење на биолошко-еколошкој основи.
Заштита биодиверзитета и биолошких ресурса еколошких целина на подручју Плана.
Очување аутохтоности биљних и животинских врста и њихових ареала.
Очување природне геометрије површина шумских екосистема.
Спречавање фрагментације аутохтоних шума и шумских комплекса.
Стање инфраструктурне, комуналне опремљености
и створених вредности и утицај Планских решења

Подручје у границама Плана је анализирано са аспекта стања створених вредности, опремљености
и уређености. Постојеће стање је на нивоу који не задовољава еколошке критеријуме.
Планом је предвиђено потребно инфраструктурно и комунално опремање и уређење, реконструкција
и изградња објеката:

планирана је мрежа потребних саобраћајница,

водоснабдевање,

одвођење фекалних и технолошких отпадних вода, преко система за предтретмане, у систем за
пречишћавање,

планирана је реконструкција комуналних и инфраструктурних објеката, површина и траса.











Обавезне мере заштите са аспекта комуналног уређења и управљања комуналним отпадом су:
Изградња канализационе мреже за безбедно управљање отпадним водама.
До реализације насељске канализације, за делове без канализационе мреже, обавезне су
водонепропусне септичке јаме.
Обавезна је изградња система за пречишћавање отпадних вода.
Све технолошке отпадне воде настале у појединачним пројектима и технологијама, пре
упуштању у колектор, морају бити третиране у систему за предтретман, према специфичним
захтевима примењене технологије.
Превенција и смањење стварања и настајања отпада.
Решавање проблема отпада на извору настајања.
Увођење шема раздвојеног сакупљања отпада.
Одвојено прикупљање и сортирање отпада.
Оптимизација учесталости сакупљања и рута у зависности од функција и садржаја, броја
становника и корисника.
Остали објекти различитих функција морају имати нише за смештај судова (контејнера) за
прикупљање отпада, на бетонској подлози.

Вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност, временска и просторна димензија, број
изложених становника, кумулативна и синергетска природа утицаја Плана генералне регулације
насељеног места варошица Осечина
Специфичност анализираног подручја је његов значај - локални, општински, регионални и
национални са аспекта компаративних предности и позитивног деловања.
Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, вероватноћа, трајање, учесталост, понављање на
локалном и ширем просторном значају, кумулативна и синергијска природа утицаја, могу се разматрати као
утицаји Плана на окружење и утицаји из непосредног и ширег окружења.
Подручје Плана представља вишефункционалну целину са планираним објектима и садржајима,
инфраструктуром, чија реализација неминовно доводи до трајних, иреверзибилних промена и пренамене
продуктивног земљишта као необновљивог и тешко обновљивог природног ресурса (шумског, водног и
пољопривредног) у грађевинско.
Планирани коефицијенти изграђености и заузетости, очувано пољопривредно земљиште и
шумски комплекси представљају добро понуђено решење са аспекта еколошке прихватљивости,
рационалности и одрживости.
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Реализација најбоље понуђеног варијантног решења Плана омогућава и позитивне ефекте са
аспекта запошљавања локалног становништва.
Применом мера заштите, процењује се да је, на подручју Плана могуће простор уредити, изградити
објекте и садржаје, инфраструктурно опремити и користити на еколошки одржив начин.
9.2 УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Након увида у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, утврђени су
услови и мере заштите природе и извођење радова, при чему се имало у виду да у оквиру предметног
подручја:

Нема заштићених природних добара, ни природних добара за које је покренут поступак заштите, на
основу Закона о заштити природе («Службени гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 91/10);

Простор планског обухвата није обухваћен еколошком мрежом (Уредба о еколошкој мрежи,
«Службени гласник РС», бр. 102/10);

Нема објеката геонаслеђа, према Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008);

Планирани радови нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите
природе.
За израду Плана генералне регулације, Завод за заштиту природе Србије је издао решење бр. 020-2065/2, од
18.09.2013.године, под следећим условима:
Обезбедити очување квалитета животне средине мерама заштите и унапређења простора, а посебно
обратити пажњу на утицај постојећих и планираних делатности и усагласити решења инфраструктуре и
потенцијалних загађивача (саобраћај, котларнице, производни погони...) са свим постојећим прописима, да би
се обезбедила заштита ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода;
Дефинисану намену површина (грађевинско земљиште, површине под зеленилом, пољопривредно
земљиште) није могуће изменити у току реализације Плана;
При пројектовање у експлоатацији објеката тежити уштеди енергије преко успостављања система
енергетске ефикасности (адекватна изградња и сл.) и увођења мањих капацитета обновљиве енергије
(соларне, биомасе...);
Обезбедити максимално очување постојеће вегетације, задржати постојеће зеленило и планирањем
новог обезбедити највиши ниво очувања и унапређења животне средине варошице, у интеракцији са
постојећим и будућим привредним делатностима.
У циљу повећања постојећег зеленила предвиђено је формирање нових зелених површина и
дрвореда;
Предвиђено је подизање зелених заштитних појасева где год је то неопходно због умањења
негативних ефеката (буке, загађења ваздуха, утицаја доминантних ветрова);
При одабиру заштитног зеленила комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како
би било у функцији током целе године. Одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста,
естетске вредности и отпорности на загађиваче, а избегавати инвазивне врсте (багрем, кисело дрво,
багремац и сл.), као и врсте које су детерминисане као алергене (топола и др.);
Забрањено је слободно депоновање комуналног и другог отпада, како у корито тако и дуж обала, као
и испуштање отпадних вода;
Програм заштите површинских вода се састоји од пречишћавања комуналних и отпадних вода
насталих у производним погонима, успостављања и одржавања система прикупљања бујичних вода и
њиховог пречишћавања пре изливања у природни реципијент;
Не дозвољава се викенд или друга врста изградње на самим обалама водотока. Приобални појас се
чува ради доступности водотока као јавног добра и даје му се излетничка и рекреативна функција
(бициклистичке и пешачке стазе, зеленило...);
Потребно је утврдити утицаје свих загађивача који имају негативан утицај на ваздух, земљиште и
воде и проценити постојеће стање, дефинисати смернице и решења којима би се умањили или спречили
негативни утицаји на животну средину;
За јасно раздвајање зоне становања од радне зоне, нарочито производне, услужне и сличне
делатности које за последицу имају буку, мирисе, прашину и друге облике загађења ваздуха планирано је
заштитно зеленило спратне конструкције (дрвећа густе крошње, шибље...) чиме би се обезбедила заштита од
негативних ефеката;
У зони становања предвиђен је простор за изградњу мањих спортских терена и игралишта за децу,
хортикултурно уређење унутрашњости парцела, дуж улица линијско зеленило, тротоаре и паркинг простор;
Око објеката јавне намене (обданишта, школе, здравствене установе) формирати адекватне зелене
површине обликоване у парковском стилу;
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Дуж постојећих и нових саобраћајница планирано је подизање линеарног зеленила састављеног од
дрвореда високих лишћара, уз могућност формирања линеарних ивичних травњака, као и мањих
затрављених разделних острва;
Обезбедити несметано прикупљање атмосферских вода са свих саобраћајних површина и њихово
одвођење у колектор кишне канализације;
Обезбедити довољан број паркинг места за све врсте објеката у оквиру сваке локације, како би се
избегло паркирање на зеленим површинама, тротоарима и саобраћајницама;
При изградњи паркинг простора избећи формирање великих компактних асфалтних или бетонских
површина садњом поједниначних стабала и/или формирањем мањих затрављених површина;
За индивидуалне стамбене и друге објекте који се не могу прикључити на канализациону мрежу
планирати изградњу непропусних септичких јама;
Сви производни погони у чијој производњи се појављују отпане воде морају имати уређаје за њихово
пречишћавање пре испуштања у реципијент;
Прописати мере за све објекте који користе токсичне и опасне материје, производе буку и прашину
како не би доспеле у животну средину;
Предвидети грејање објеката уз употребу енергената чије сагоревање неће битно утицати на појаву
веће количине полутаната, односно на погоршање постојећег квалитета ваздуха;
Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада и
формирања дивљих депонија;
Власници услужних објеката са термичком обрадом хране (ресторани, печењаре, пицерије, пекаре,
пржионице кафе) у обавези су да уграде одговарајуће филтере, ради елиминације мириса.
9.3 УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Преглед непокретних културних добара у обухвату плана генералне регулације насељеног места
варошица Осечина
На простору који обухвата План генералне регулације насељеног места Варошица Осечина налазe се
утврђена непокретна културна добра, евидентирана непокретна културна добра, вредни објекти градске
архитектуре и археолошки локалитети.
а) утврђена непокретна културна добра
1. СТАРА ЦРКВА У ОСЕЧИНИ
Грађена је од тврдог материјала, почетком 18. века, прекривена ситним клисом, стара осечинска црква
представља интересантну мешавину брвнаре и цркве зидане у камену.
б) евидентирана непокретна културна добра
2. НОВА ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА ВАЗНЕСЕЊУ У ОСЕЧИНИ
Нова црква је подигнута уз саму стару цркву са њене северне стране. Нова црква посвећена Вазнесењу
зидана је у временском интервалу од 1935. до 1940. год.
Издужена основа правоугаоног облика са полигоналном олтарском апсидом и правоугаоне основе певничке
апсиде са наглашеним звоником на западној страни су главне карактеристике овог објекта. Фасаде одишу
мирноћом и строгим линијама, без украса (у горњим зонама, испод кровног хоризонталног венца, дуж целе
грађевине тече венац слепих аркада). Наглашен хоризонтални венац по средини фасада даје истим изглед
извесне спратности: у доњем делу сем портала не постоје други отвори, док се изнад венца налазе сви
прозорски отвори лоцирани на већој висини него што је то уобичајено.
Храм је покривен двоводним кровом са лимом као покривачем. Спољашњи зидови су малтерисани и
окречени у бело.
Унутрашњи простор је подељен на припрату са галеријом изнад и са две мање просторије лоциране лево и
десно од главног портала, наос и пространи олтар.
в) вредни објекти градитељског наслеђа
3. Школска зграда у Осечини
4. Кућа бојаџије Пантић Цветка, ул.Карађорђева бр.73,.Осечина
5. Вуновлачарска радња у ул. Карађорђевој бр.71.Осечина
6. Кућа Александра Станојевића, ул.Карађорђева б.115,Осечина
7. Кућа Рафаила Крстића, ул.Браће Недић бр.7, Осечина
8. Бајић Богдана, село Остружањ
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9. Кућа Тешановић Предрага, село Остружањ
10. Кућа Радојчић Милована, село Остружањ
11. Вајат Миловановић Александра, Аџића мала, село Остружањ
12. Кућа породице Савић, село Остружањ
13. Кућа породице Мићић, село Остружањ
в) археолошки локалитети
Број локалитета: 4.14
Назив локалитета: Лукићи
Место: село Осечина
Врста локалитета: Насеље
Хронолошка припадност: неолит
Површина: 2ха
Архитектонски остаци: нема
Власништво: Приватно
Услови чувања, одржавања и коришћења
непокретних културних добара и мере заштите
а) утврђена непокретна културна добра - СТАРА ЦРКВА У ОСЕЧИНИ



Заштићени споменик не може се преправљати, рестаурирати, дозиђивати ни рушити. Забрањена је
свака градња и ма каква промена облика терена у његовој непосредној околини без предходне
дозволе Завода.
Сопственик и друга физичка и правна лица која проузрокују на заштићеном споменику какву штету,
дужна су о свом трошку, према упуствима Завода, вратити заштићени споменик у првобитно стање
или надокнадити штету.
б) евидентирана непокретна културна добра - НОВА ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА ВАЗНЕСЕЊУ У
ОСЕЧИНИ













Евидентирање објеката је урађено у складу са члановима 27. и 29. Закона о културним добрима
("Сл.гласник РС" бр.71/94, 52/11 и 99/11).
Непокретна културна добра која се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти (у
даљем тексту: културно добро под претходном заштитом) у погледу издавања Решења о условима за
предузимање мера техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена непокретна културна
добра сагласно одредбама Закона о културним добрима.
Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. У тренутку утврђивања евидентираних
објеката Одлуком се утврђује заштићена околина и од тог тренутка наступа обавеза за власнике
односно кориснике објеката на утврђеним парцелама.
Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте непокретних културних
добара, мере заштите се односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор.
Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају обавезу да, за све
врсте интервенција на објектима (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и
ревитализација), поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање
Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној урбанистичкој
служби како би она издала Акт о урбанистичким условима.
Власници, односно, корисници културног добра под предходном заштитом дужни су да по добијању
Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе,
израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту
прибаве Решење о сагласности надлежног Закона за заштиту споменика културе.
Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом пада на терет
буџета општине или Републике.
Динамику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту споменика
културе у зависности од прилива средстава за финансирање овог програма.

Опште смернице за предузимање мера техничке заштите



На објекту се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања објекту аутентичног изгледа;
Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном ни у вертикалном смислу;
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Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи изглед;
Дозвољавају се они радови на објекту који би довели до побољшања санитарно-хигијенских услова
коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи изглед грађевине;
Не дозвољава се постављање било каквих монтажних или привремених објеката (на пример киоска и
сл.) на тротоару испред главне, уличне фасаде заштићеног објекта.
в) вредни објекти градитељског наслеђа

Претходно побројани вредни објекти градитељског наслеђа су објекти које, на основу стручне анализе, Завод
за заштиту споменика културе Ваљево сматра вредним објектима градске архитектуре, али који су, током свог
постојања, претрпели извесне измене или интервенције због којих не задовољавају критеријуме за
утврђивање за непокретно културно добро.
Пожељно је сарађивати са стручном службом Завода за заштиту споменика културе по питању мишљења и
услова који би се применили на ове објекте, иако ти документи нису обавезујући и немају правни основ у
Закону о културним добрима.
г) археолошки локалитети











Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30цм).
У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова,
спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора.
Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и
излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог
објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере
опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите. (Завода за заштиту споменика културе
Ваљево).
Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен
(члан 109.ст.1 Закона о културним добрима).
Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа на и у близини археолошких локалитета.
Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење
према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе
Ваљево.
Забрањено је вађење и оношење камена, надгробних споменика, земље и грађевинског материјала
са археолошких локалитета.
Забрањено је уништавање старих рударских окана и троскишта без претходних археолошких
истраживања и документовања објеката.

9.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Приликом утврђивања просторне организације насеља, размештаја виталних објеката, прописивања
урбанистичких параметара, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, поштовани су општи
принципи заштите од елементарних непогода и природних катастрофа.
9.4.1. Мере заштите од земљотреса
Насеље Осечина се налази у сеизмичкој зони очекивања земљотреса од
8° MKS. Низом мера заштите
потребно је превасходно код планирања и организације простора превентивно смањити ризик од сеизмичких
разарања, и то:

Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за сеизмичку зону очекивања
земљотреса од 8° MKS, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима
утврди да је меродаван.

Поштовати регулације саобраћајница и међусобно удаљење објеката;
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Посебно обезбедити грађевине чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалних
сеизмичких потреса;
Сви инфраструктурни системи су веома подложни повредљивости код сеизмичких потреса, па је сходно
томе обавезно поштовати све прописе и стандарде из ове области како би се обезбедила несметана
комуникација и неопходно снабдевање становништва у случају оштећења.

9.4.2. Мере заштите од поплава и бујица
У планском периоду неопходно је наставити радове започете на регулацији реке Јадар и Ловачке реке.
Такође, мере зашите од поплава и бујица су:

Регулација и уређење реке Јадар – меродавна велика вода Q1% износи 82m3/s низводно од ушћа Ловачке
реке и 65m3/s узводно од ушћа Ловачке реке;

Регулација и уређење Ловачке реке – меродавна велика вода Q1% износи 43m3/s;

Регулација и уређење Остружањске реке – меродавна велика вода Q1% износи 63m3/s;

Регулација и уређење свих осталих водотокова у оквиру граница генералног плана.

Удаљење објеката од корита водотокова мора да обезбеди обостран несметан приступ механизацији у
случају потребе за интервенцијама (поплаве и бујице, редовно одржавање корита).

Земљиште дуж водотокова може се користити на начин којим се не угрожава спровођење заштите од
поплава и заштита од великих вода. Саставни део простора за одбрану од поплава чини и појас
заштитног зеленила у инундационом подручју водотока (корито за велику воду).

9.4.3. Мере заштите од пожара и експлозија
Мере заштите од пожара и експлозија су:

Изворишта водоснабдевања и градска водоводна мрежа мора да обезбеде довољну количину воде за
гашење пожара као и број и распоред уличних противпожарних хидраната, према члану 29. Закона о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама Правилника о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр, 30/90);

Ширина путева мора да омогућава приступ ватрогасним возилима и њихово маневрисање током гашења
пожара према члану 29. и 41. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95). На путевима,
пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила
или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и
друге запреке.

Удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и објекте јавне намене и зона предвиђених за
индустријске објекте и објекте специјалне намене ускладити са чланом 29. Закона о заштити од пожара
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама СРПС ТП 21;

Остварити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара према члану 29.
Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) у зависности од категорије технолошких
процеса и величине објеката.
9.5. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА
Мере заштите људи и материјалних добара од елеменарних непогода, техничко-технолошких несрећа, као и
сви елементи заштите и спасавања у случају рата су уграђени у урбанистичко решење плана, и то:

Код пројектовања и изградње објеката обавезно је поштовати прописе за сеизмичку зону очекивања
земљотреса од 8° MKS;

Планирана ширина саобраћајница обезбеђује двосмерни режим саобраћаја и прилаз објектима у
ванредним условима;

Предвиђена спратност објеката од П до П+2+Пк је са малим ризиком повредљивости, док је у
појединачним случајевима спратност постојећих објеката до П+4 са средњим ризиком повредљивости.
Заштита од ратних разарања спроводи се у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и 93/12).
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10. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње
енергије.
Унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и
обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања,
изградње и употребе објеката.
Мере енергетске ефикасности зграда
Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, морају бити пројектовани, изграђени,
коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.
У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13
одлука УС РС), прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским
својствима објекта који издаје овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта
чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе
и обавезан је од 30.09.2012. године. Услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским
својствима зграда прописани су Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата
о енергетским својствима зграда («Службени гласник РС», бр. 69/12).
Мере енергетске ефикасности зграда, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда
(„Службени гласник РС“, бр.61/11), примењују се код :
 Изградње нових зграда;
 Реконструкције, доградње, обнове, адаптације, санације и енергетске санације постојећих
зграда;
 Реконструкције, адаптације, санације, обнове и ревитализације културних добара и зграда у
њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних
добара, а у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно
организације надлежне за послове заштите културних добара;
 Зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину, а које се
продају или дају у закуп.
Зграда, у смислу овог Правилника, је грађевина с кровом и зидовима у којој се користи енергија ради
остваривања одређених термичких параметара средине, намењена боравку људи, односно смештају
животиња, биљака и ствари, обављању неке делатности, а састоји се од грађевинских елемената, техничких
система и уређаја и уграђене опреме. Зградама се сматрају и делови зграде који су пројектовани или
намењени за засебно коришћење и одвојени термичким омотачем од осталих делова згаде.
Зграда са више енергетских зона је зграда која има више посебних делова за које је, сходно овом
правилнику, потребно израдити посебне енергетске сертификате (енергетске пасоше) и то:

која се састоји од делова који чине техничко-технолошке и функционалне целине, које имају
различиту намену па сходно томе имају могућност одвојених система грејања и хлађења или се
разликују по унутрашњој пројектној температури за више од 4°C;

код које је више од 10% нето површине зграде у којој се одржава контролисана температура друге
намене;

код које делови зграде, који су техничко-технолошке и функционалне целине, имају различите
термотехничке системе и/или битно различите режиме коришћења термотехничких система.
Зграде на које се не примењују мере енергетске ефикасности прописане овим Правилником не примењују се
на: зграде за које се не издаје грађевинска дозвола; зграде које се граде на основу привремене грађевинске
дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове; радионице,
производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују; зграде које се повремено користе
током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).
Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за следеће категорије зграда:

стамбене зграде са једним станом;

стамбене зграде са два или више станова;

управне и пословне зграде;

зграде намењене образовању и култури;

зграде намењене здравству и социјалној заштити;
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зграде намењене туризму и угоститељству;
зграде намењене спорту и рекреацији;
зграде намењене трговини и услужним делатностима;
зграде мешовите намене;
зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је задовољена ако су испуњена следећа својства зграде:

Обезбеђени минимални услови комфора (ваздушни, топлотни, светлосни и звучни комфор) и

Потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење
зграде не прелази дозвољене максималне вредности по m².
Код обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама узима се у обзир век трајања зграде, климатски
услови локације, положај и оријентација зграде, њена намена, услови комфора, материјали и елементи
структуре зграде и омотача, уграђени технички системи и уређаји, као и извори енергије и когенерација и
могућност за коришћење обновљивих извора енергије.
За постизање енергетске ефикасности зграда дефинише се:

оријентација и функционални концепт зграде;

облик и компактност зграде (фактор облика);

топлотно зонирање зграде;

начин коришћења природног осветљења и осунчања;

оптимизација система природне вентилације;

оптимизација структуре зграде;

услови за коришћење пасивних и активних система;

услови за коришћење вода;

параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих зграда.
При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система грејања, климатизације
и вентилације са високим степеном корисности.
Сви појмови и параметри, као и начин израчунавања топлотних својстава зграда дефинисани су
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, број 61/11).
У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13 одлука УС РС),
прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта који
издаје овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта је саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе и обавезан је од 30.09.2012. године.
Услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда прописани су
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда
(«Службени гласник РС», бр. 69/12).
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ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта са приступом јавној саобраћајној површини,
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
Грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације у складу са Законом
о планирању и изградњи «Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС,
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13 одлука УС РС).
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле, врши се исправка границе парцеле,
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања
катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације.
Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у
јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу,
као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.
Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем две или више катастарских парцела
без ограничења површине парцеле. Деоба катастарских парцела за формирање нових грађевинских
дозвољена је до минимума утврђених овим планом.
За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката и
уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине
предвиђене Планом за зону у којој се налази, под условом да постоји приступ објекту, односно
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен приступ јавној
саобраћајној површини признаје се и уговор о службености пролаза са власником послужног добра.
За постављање стубних трансформаторских станица 10/0,4 kV и 20/0,4 kV, електродистрибутивних и
електропреносних стубова, као и стубова електронских комуникација не примењују се одредбе о
формирању грађевинске парцеле прописане Законом о планирању и изградњи.
За изградњу надземних линијских инфраструктурних објеката, грађевинска парцела представља
земљишни појас непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се простире објекат
и појединачних парцела на којима се налазе припадајући надземни објекти. Уколико се надземни
линијски инфраструктурни објекат простире преко територија две или више катастарских општина,
пре издавања употребне дозволе, формира се једна или више грађевинских парцела, тако да једна
грађевинска парцела представља збир делова појединачних катастарских парцела унутар границе
катастарске општине, осим у случају када је као доказ о решеним имовинско-правним односима у
поступку издавања локацијске, односно грађевинске дозволе служио уговор о праву службености.
Уколико се подземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија две или више
катастарских општина грађевинска парцела се формира само за улазна и излазна места. Земљиште
изнад подземног линијског инфраструктурног објекта не представља површину јавне намене. Изнад
овог објекта могу се градити објекти у складу са Законом, уз прибављање техничких услова зависно
од врсте инфраструктурног објекта.
Ако се приликом експропријације једног дела непокретности утврди да сопственик нема економског
интереса да користи преостали део непокретности, односно, ако је због тога на преосталом делу
непокретности онемогућена или битно отежана његова егзистенција, експроприсаће се, на његов
захтев, и тај део непокретности. Орган који води поступак експропријације, дужан је да поучи ранијег
сопственика да може да поднесе захтев за експропријацију преосталог дела непокретности и да то
унесе у записник (члан 10. и 30. Закона о експропријацији - „Сл. гласник РС“, бр.53/95, 16/01, 20/09 и
55/13).
Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама
грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане
аналитичко – геодетским подацима.
Приликом формирања грађевинске парцеле тежити да она има приближно облик правоугаоника или
трапеза и да бочним странама буде постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. Облик и
величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из Плана,
правилима грађења и техничким прописима.
По правилу грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и
постојећих међних линија. Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев
власника катастарских парцела израдом пројекта парцелације или препарцелације у складу са
важећим законским прописима;
Грађевинска парцела мора имати директан излаз на јавну саобраћајницу, односно трајно обезбеђен
приступ на јавну саобраћајницу преко приватног прилаза или на основу уговора о службености
пролаза;
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Приступни пут за везу са јавним путем, за парцеле привредне намене, је минималне ширине 5,0 м са
радијусом кривине 10,0 до 12,0 м;
За парцеле стамбене намене обавезно је формирање директних излаза на јавни пут, а за постојеће
парцеле које немају директан приступ, успоставља се службеност пролаза. Минимална ширина
приватног пролаза за једну парцелу стамбене намене је 2,5 м, а за парцелу стамбено-пословне
намене је 5,0 м. Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела најмање ширине 5,0 м.
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УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Сматра се да је особа са инвалидитетом особа са телесним, сензорним или интелектуалним оштећењем
која услед баријера које постоје у окружењу не може неометано да се креће и да користи површине јавне
намене, објекте за јавно коришћење, стамбене објекте, као и јавни превоз и друге услуге намењене јавности.
Особе смањене покретљивости су особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе особе,
труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања привремено или трајно смањена услед
баријера са којима се сусрећу у окружењу.
Објекти за јавно коришћење су: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за
потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, пословни објекти, поште,
рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти,
хотели, хостели, школе и други објекти.
Услови приступачности детаљно су дефинисани Правилником о техничким стандардима
приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) којим се прописују технички стандарди приступачности и
разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина,
прилаза до објеката и пројектовање објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу
(стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима.
Обавезни елементи приступачности су:

Елементи приступачности за савладавање висинских разлика,

Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно
коришћење,

Елементи приступачности јавног саобраћаја.
Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у односу на намену, ако
није другачије предвиђено међународним стандардима који уређују област јавног саобраћаја (IATA, UIC и
сл..).
Елементи приступачности за савладавање висинских разлика
Прилаз до објекта се предвиђа на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут у
односу на терен.
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се рампама за пешаке
и инвалидскиа колица (за висинску разлику до 76 cm) или спољним степеницама, рампама, степеништем и
подзидним платформама (за висинску разлику већу од 76 cm).
Нагиб рампе за пешаке за савладавање висинске разлико до 76 cm између две пешачке површине и на
прилазу до објекта не би требало да буде већи од 5% (1:20). Ако нема услова за рампу нагиба од 5%, за
растојања до 6 метара, нагиб може износити 8,3% (1:12). Највећа дозвољена укупна дужина рампе у
посебном случају износи 15m. Рампе дуже од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају
се одмориштима најмање дужине 150 cm. Најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз је 90 cm, а
уколико је двокрака минимална ширина рампе је 150 cm, са подестом од мин. 150 cm. Површина рампе је
чврста, равна и отпорна на клизање. Заштитне ограде, рукохвати и површинска обрада рампи треба да
испуњавају све услове детаљно дефинисане Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл.
Гласник РС'', бр. 46/13).
Приступачност степеница и степеништа се пројектује и изводи тако да најмања ширина степенишног крака
износи 120 cm, најмања ширина газишта буде 33 cm, а највећа висина степеника буде 15 cm. Чела степеника
у односу на површину газишта морају бити благо закошена, без избочина и затворена. Приступ степеништу,
заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта треба да испуњавају све услове детаљно
дефинисане Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
Савладавање етажних висинских разлика у стамбеним зградама где постоји могућност за пројектовање
једноставно прилагодљивих станова и објектима за јавно коришћење врши се путем лифтова. Прилаз лифту
на нивоу улаза у зграду треба да има слободан простор димензија најмање 150 х 200 cm. Унутрашње
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димензије кабине лифта износе најмање 110 х 140 cm, док врата кабине имају ширину чистог отвора најмање
80 cm.
Када није могућа примена степеница и степеништа или рампи за савладавање висинских разлика у
стамбеним зградама и објектима за јавно коришћење, примењују се подзидне платформе.
За савладавање висинских разлика у стамбеним објектима између спратова могу се примењивати посебни
лифтови у облику седишта или платформе који се крећу по шинама преко кракова (тзв. ''ескалифтови'').
Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно
коришћење
Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да испред улазних врата буде раван пешачки плато
димензија најмање 150 х 150 cm, светла ширина улазних врата најмање 90 до 210 cm, а код јавних објеката
минимум 183 cm. За несметано креатање у простору пројектују се пешачки прилази и ходници минималне
ширине 180 cm (изузетно 195 cm) за двосмерно кретање, а за једносмерно кретање у пролазима на краћим
растојањима најмање 90 cm.
Приликом пројектовања објеката водити рачуна о условима које треба да задовоље ходници, предсобља и
друге помоћне просторије, WC, купатила, врата прозори и ограде на терасама, уређаји за управљање и
регулацију инсталација у зградама, шалтери, пултови, јавне телефонске говорнице, други уређаји и опрема, а
који су детаљно дефинисани Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр.
46/13).
Елементи приступачности јавног саобраћаја
Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и прилагођени за
оријентацију, са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12). Највиши попречни
нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. Површина шеталишта је
чврста, равна и отпорна на клизање.
Пешачки прелази морају бити јасно означени, да се разликују од подлоге тротоара и постављени под правим
углом према тротоару. Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу
коловоза и у ширини пешачког прелаза.
За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци у ширини
пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3% , изузетно до 10%.
Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у стамбене
зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, и означавају се знаком приступачности. Најмања
укупна површина места за паркирање возила износи 370 х 480 cm. Место за паркирање два аутомобила које
се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590 х 500 cm, са међупростором
ширине 150 cm.
Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са пешачком стазом, тада се излаз са паркиралишта
обезбеђује спуштеном пешачком стазом максималног нагима 8,3% и минималне ширине 140 cm, колико
износи слободан простор за маневрисање.
Приступачно паркинг место се пројектује у хоризонталном положају, никада на уздужном нагибу, али је
дозвољен само одливни попречни нагиб од максимално 2%.
За јавне гараже, јавна паркиралишта и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене зграде,
за паркирање возила особа са инвалидитетом предвиђа се најмање 5% места од укупног броја места за
паркирање, а најмање једно.
За паркиралишта са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених
производа, пошту, ресторан и дечји вртић, предвиђа се најмање једно место за паркирање.
На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева
предвиђа се 5% места од укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за паркирање.
На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге здравствене и социјалне установе,
најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два места за паркирање.
На стајалиштима јавног превоза предвиђа се плато (перон) за пешаке минималне ширине 300 cm, а прилазне
пешачке стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивелација. Уколико плато стајалишта јавног
превоза није у истом нивоу са пешачком стазом, приступ платформи обезбедиће се спуштањем стазе или
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платформе максималног нагиба од 10% или помоћу рампе максималног нагиба 5%, а минималне ширине од
120 cm.
На раскрсници, пешачки прелаз мора имати приступачни семафор са звучном сигнализацијом и тактилно
поље безбедности / упозорења у ширини спуштеног дела пешачког прелаза.
Код система за оријентацију, знакови за оријентацију (скице, планови, макете и др.), путокази и
функционални знакови којима се дају обавештења о намени појединих простора (паркиралишта, гараже,
лифтови, санитарне просторије и др.) морају бити видљиви, читљиви и препознатљиви. Знакови треба да
буду универзалне форме, распоређени на такав начин да заједно служе оријентисању корисника и да
представљају повезан ланац информација. Знакови на зидовима се постављају на висини од 140 cm до 160
cm изнад нивоа пода или тла, а ако то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара растојању погодном
за читање. Висина слова на знаковима не сме да буде мања од 1,5 cm за унутрашњу употребу, односно 10 cm
за спољашњу употребу. Кад год је могуће, важне јавне информације треба истовремено да буду дате на
различите начине, односно визуелно – звучно – тактилно.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНИХ НАМЕНА
1.1. ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНИХ НАМЕНА
У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, потребно је формирати
парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком прилогу број 5 - Правила уређења и грађења Р
1:2 500, а на основу елемената дефинисаних на графичком прилогу бр. 4 – План друмског и железничког
саобраћаја са регулацијом водотокова, Р 1 : 2 500 и Прилозима 1-4 у којима су дефинисане координате
осовинских и темених тачака.
Код парцела грађевинског земљишта намењеног за јавне саобраћајне површине које су шире од
предвиђеног профила саобраћајнице задржава се постојеће стање регулације. У случају да је планирани
профил саобраћајне површине шири, грађевинска парцела саобраћајнице формира се израдом Пројекта
препарцелације у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима о експропријацији земљишта.
1.2 ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
За реконструкцију постојећих објеката дозвољено је издавање локацијске дозволе на основу овог
Плана а за изградњу нових објеката и доградњу постојећих обавезна је израда урбанистичког пројекта по
посебном програму за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и
урбанистичко-архитектонске разраде локације.
Реализација објеката и уређење припадајућих простора врши се на основу прописа и техничких
услова и нормативе за одговарајућу намену;
Забрањена је изградња објеката чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.
Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођена условима локације и
функцији;
Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и окружењем.
Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање.
На површинама намењеним за становање могу се градити (у приватном власништву) објекти:
образовања, дечје и социјалне заштите, здравства, културе, информисања, спорта и рекреације, али само
под условом да задовоље све нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове непосредног
окружења;
Обезбедити одговарајући број паркинг места, превасходно у оквиру парцеле (комплекса) објекта, а
ако то није могуће и на најближем јавном паркиралишту, као и одговарајући саобраћајни приступ и
противпожарни пут.
При пројектовању и извођењу свих јавних површина и намена обавезна је примена Правилника о
техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
Основни услови заштите животне средине остварују се применом мера заштите из поглавља 9 - Општи и
посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи,
реконструкцијом и изградњом објеката у складу са техничким и санитарним прописима, прикључењем на
насељску инфраструктуру и уређењем јавних површина, посебно саобраћајних и зелених површина.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и
услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката као и за зоне
ограничења изградње у оквиру техничких ограничења у коридорима инфраструктуре. За нове локације
објеката јавних функција, потребно је извршити испитивања стабилности терена.
1.3 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРЕМА НАМЕНИ




Основно образовање
намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско двориште, спортскорекреативни простори (отворени и затворени), пејзажно уређене зелене површине
могуће пратеће намене: култура, наука, зеленило, одговарајући пратећи објекти саобраћајне и
комуналне инфраструктуре
тип објекта: слободностојећи објекат
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индекс изграђености: до 1,0
спратност објекта: до П+1
Проценат зеленила на парцели – минимално 20%
удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m
минимална удаљеност од других објеката на истој грађевинској парцели: минимално ½ висине вишег
објекта, али не мање од 4,0 м. Тежити свуда где је могуће да међусобни размак објеката буде 1,5
висине бишег објекта.
Средње образовање
намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско двориште, спортскорекреативни простори (отворени и затворени), дом за ученике, пејзажно уређене зелене површине
могуће пратеће намене: култура, наука, зеленило, одговарајући пратећи објекти саобраћајне и
комуналне инфраструктуре
тип објекта: слободностојећи објекат
индекс изграђености: до 1,5
спратност објекта: до П+2
Проценат зеленила на парцели – минимално 25%.
удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m
минимална удаљеност од других објеката на истој грађевинској парцели: минимално ½ висине вишег
објекта, али не мање од 4,0 м. Тежити свуда где је могуће да међусобни размак објеката буде 1,5
висине бишег објекта.
Предшколске установе
намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру деце на отвореном, пејзажно
уређене зелене површине
могуће пратеће намене: култура, наука, зеленило, одговарајући пратећи објекти саобраћајне и
комуналне инфраструктуре
тип објекта: слободностојећи објекат
индекс изграђености: до 0,8
спратност објекта: до П+1
Проценат зеленила на парцели – минимално 30%.
удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m
минимална удаљеност од других објеката на истој грађевинској парцели: минимално ½ висине вишег
објекта, али не мање од 4,0 м. Тежити свуда где је могуће да међусобни размак објеката буде 1,5
висине бишег објекта.

Социјална и здравствена заштита

намена парцеле и врста објекта: објекти социјалне и здравствене заштите, пејзажно уређене зелене
површине

могуће пратеће намене: зеленило и услужне делатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне
и комуналне инфраструктуре

тип објекта: слободностојећи објекат

индекс изграђености: до 1,5

спратност објекта: до П+2

Проценат зеленила на парцели – минимално 25%

удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

минимална удаљеност од других објеката на истој грађевинској парцели: минимално ½ висине вишег
објекта, али не мање од 4,0 м. Тежити свуда где је могуће да међусобни размак објеката буде 1,5
висине бишег објекта.
Култура

намена парцеле и врста објекта: објекти културних делатности, пејзажно уређене зелене површине

могуће пратеће намене: јавно информисање, образовање, зеленило, услуге, верски објекти,
одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

тип објекта: слободностојећи објекат

индекс изграђености: до 1,5

спратност објекта: до П+2
 Проценат зеленила на парцели – минимално 25%.

удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

минимална удаљеност од других објеката на истој грађевинској парцели: минимално ½ висине вишег
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објекта, али не мање од 4,0 м. Тежити свуда где је могуће да међусобни размак објеката буде 1,5
висине бишег објекта.
Први српски музеј шљиве
Неопходни просторни капацитети подразумевају габарите класичне сеоске куће са окућницом, али и
могућности даљег ширења, сходно развоју потенцијала. Практично, неопходан је следећи простор:

двориште, у којем би се
 засадио огледни шљивик са по пар стабала од сваке врсте шљиве
 поставиле информативне табле са презентацијом порекла шљиве на Балкану, основним
информацијама о њиховим врстама, начину гајења, употребе и производима...
 поставили алати, судови и опрема за различите видове прераде шљиве (казани за ракију,
сушионице, огњишта и казани за кување пекмеза, слатког...), које би били у употребном стању и
повремено могли да се користе
 саградио мањи спољашњи амфитеатар (дрвене клупе) где могу да се организују различити јавни
програми (предавања, промоције, дегустације...)
 поставиле табле за променљиве садржаје (повремено награђени цртежи или литерални радови ђака
осечинских школа на тему шљиве, фотографије са сродних манифестација, фотографије произвођача
најбоље ракије, пекмеза, слатког...)
 саградиле хигијенске нус просторије неопходне за посетиоце
 постоји довољан простор за слободну шетњу и комуникације других врста

кућа 1, односно објекат, у ком би се наставила у дворишу започета музеографска презентација теме,
посредством
 колажних паноа са сликом и текстом (двојезични), који би наставили напољу започету нарацију
 витрина са изабраним експонатима пронађеним на терену, везаним за гајење, прераду и употребу
шљиве
 пригодан музејски мобилијар (копије, или оригиналне мање културне вредности који се лако могу
заменити - изабрани сходно даљем осмишљавању) постављени у слободном простору, како би
поисетилац могао да их додирне и користи
 савремени технички уређаји (TV са DVD, или компјутер, са већим екраном или видео бимом) на коме
би се презентовао пригодан филмски запис (или различити филмски записи) везани за презентовану
тематику

кућа 2 (или довољно простран део куће 1 - подрум и сл.) уређен у стилу мешавине сеоске кафане,
продавнице, подрума и магацина (са дрвеним клупама, сталажама, бурадима, флашама, теглама...),
 где посетиоци могу да предахну, где у случају лошег времена могу да се одрже промоције и
предавања каква су предвиђене за спољашњи амфитеатар,
 где могу и да се врше презентације израде одређених производа, организују дегустације и купе
различити производи од шљиве (ракија, пекмез, слатко, шљивани колачи, брошуре са различитим
рецептима...Све укусно дизајнирано и повезано са општим брендом (шљива-Осечина) и брендом ширег
производа (Музеј шљиве), али и

где могу да се купе и други пригодни сувенири везани за Музеј, шљиву, Осечину...(од туристичких
водича (штампаних и електронских, на CD издању) и разгледница, преко оловки, привезака, упаљача,
мајица, капа, шоља, чаша, чашица, чокања, до фигурица у облику шљиве)
Спорт и рекреација

намена парцеле и врста објекта: отворени спортски терени (фудбалско игралиште, поливалентно
игралиште за више спортова, базени, аква парк, кошаркашко игралиште, тениски центар и остали
спортови, са пратећим објектима у функцији основне намене; димензије спортских игралишта и
оријентација и остали услови – у складу са стандардима који се примењују за спортске објекте;

пратеће намене: свлачионице са тушевима, монтажне трибине, простор за пословање клубова са
мањим угоститељским објектима (отвореног или затвореног типа), „балон“ сале, пејзажно уређене
зелене површине са дечјим игралиштима;

тип објекта: слободностојећи објекти (пратећи објекти у функцији основне намене – свлачионице,
санитарни чворови, угоститељски објекти);

минимално 20% под уређеним зеленим површинама;

индекс изграђености: до 0,3 с тим што се ограничава бруто развијена грађевинска површина објекта
пратеће намене на 300 m²;

спратност објекта пратеће намене: максимално П+Пк; висина надзитка у поткровљу је максимално
1,60 m.
Државни органи и управа. Јавне комуналне службе
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намена парцеле и врста објекта: објекти државних органа, локалне управе и јавних предузећа,
пејзажно уређене зелене површине
могуће пратеће намене: зеленило, култура, образовање, информисање, услужне делатности,
одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре
тип објекта: слободностојећи објекат
индекс изграђености: до 2,0
спратност објекта: до П+3
удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m.
Проценат зеленила на парцели – минимално 25%
минимална удаљеност од других објеката на истој грађевинској парцели: минимално ½ висине вишег
објекта, али не мање од 4,0 м. Тежити свуда где је могуће да међусобни размак објеката буде 1,5
висине вишег објекта.
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Комунални објекти
Зелена пијаца
Треба да буде ограђена и да има контролисани улаз. Део пијачног простора може бити наткривен. Дозвољава
се изградња мањих пословно-продајних објеката (млечна пијаца, рибарница и сл). Комплекс мора бити
саобраћајно приступачан. Паркирање за купце се предвиђа изван парцеле. Индекс изграђености је до 1,0 а
спратност објекта је до П+1. Минимално удаљење од граница парцеле је 1,5 m.
Сточна пијаца
Организација грађевинске парцеле/комплекса мора да омогући функционисање свих планираних објеката и
потребан технолошки процес који ће се одвијати на парцели. Локацију је потребно комунално опремити.
На парцели обезбедити простор за: портирницу, уређени плато, зграду пијачне управе спратности до
П+1, надстрешницу за ваге, надстрешницу за креч, плато за жито и креч, плато са боксовима за ситну стоку и
везовима за крупну стоку, санитарни објекат, карантин за болесна грла, интерну саобраћајницу која
омогућава кружни ток саобраћаја. Степен заузетости је максимално 30 %. Парцелу (комплекс) обавезно
оградити транспарентном оградом висине до 2,0м.
Уређење сточне пијаце и изградњу потребних објеката на њој дефинисати разрадом кроз
урбанистичко-техничку документацију.
Трансфер станица
Врсте отпада којима се рукује на трансфер станици: општински отпад (отпад из домаћинстава), баштенски
(зелени) отпад; рециклабилни отпад; обавезно је посебно издвајање грађевинског отпада.
Врсте отпада за које није дозвољено руковање на трансфер станици: инфективни медицински отпад; велики
предмети у расутом стању; опасан отпад; радиоактиван отпад; нафтни резервоари; угинуле животиње;
азбест; течности, муљеви, прашкасте материје.

шема класичне трансфер станице
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Трансфер станица треба да буде пројектована тако да садржи: манипулативни простор за возила која довозе
отпад, простор за истовар возила, манипулативни простор претоварног возила, простор за паркинг и прање
возила, простор за корисне компоненте, простор за кућни опасан отпад, простор за отпад великих габарита
типа великих комада намештаја, административно-управну зграду.
У претоварним, односно трансфер станицама је могуће инвестирати у компакторске јединице, опрему и
превозна средства за превоз контејнера у које би се складиштио компактован отпад. У том случају, потребно
је пројектовати и следеће делове: колску вагу, простор за компакторску јединицу за компактовање отпада,
постројење за издвајање секундарних сировина, уколико би у будућности повећањем количине отпада
постојала могућност за инвестирањем.
Услови на трансфер станици: није дозвољено дугорочно складиштење отпада на локацији; обавезно је брзо
сакупљање/сабијање отпада; обавезан је брзи утовар у трансферно возило; трансфер возило напушта
трансфер станицу за неколико сати; дозвољено је постављање контејнера за рециклабилне компоненте;
дозвољено је одређивање простора за отпад који ће грађани доносити. У зависности од величине насеља,
броја становника који гравитира изабраној локацији, са дефинисаном организацијом и потребном опремом,
дозвољено је: формирање сортирне станице (сабирне, сакупљачке станице); формирање рециклажних
дворишта; формирање рециклажних острва.
Трансфер станица се опрема потребном комуналном инфраструктуром, партерно и пејзажно обликује и
оплемењује, ограђује оградом са контролисаним улазом.
Захтевати израду процене утицаја на животну средину и приликом пројектовања испоштовати све услове и
мере заштите животне средине.
Гробље
Предвиђено проширење градског гробља потребно је посебно разрадити кроз урбанистички пројекат
ради урбанистичко – архитектонског обликовања и разраде локације.
Сахрањивање умрлих, поступак и начин уређивања, коришћења, одржавања и управљања гробљем
вршити у складу са:

Законом о сахрањивању и гробљима («Службени гласник СРС», број 20/77, 24/85, 6/89 и «Службени
гласник РС», број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05);

Одлуком о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Општински службени гласник", бр.7/10).
Уређење проширења градског гробља подразумева изградњу капеле, комеморативног трга,
санитарне чворове, објекта за пратеће садржаје, просторије за раднике на одржавању гробља, поделу
грађевинске парцеле (комплекса) на гробна поља и изградњу пешачких комуникација између гробних поља.
Могуће је фазно уређење гробља. Фазе је потребно детаљно дефинисати приликом израде
урбанистичко-техничке документације.
Приликом изградње капеле извршити унутрашње уређење овог објекта тако да се унутар њега налазе
комеморативна сала, просторије за управу гробља, просторије за пратеће садржаје, одговарајући санитарни
чвор и, ако је потребно, просторија за ноћног чувара.
Унутрашње уређење објекта за пратеће садржаје организовати тако да садржи продавницу цвећа,
свећа и пратеће опреме, просторију за раднике комуналног предузећа са одговарајућим санитарним чвором,
оставу за алат и опрему.







Бруто развијена грађевинска површина капеле и објекта за пратеће садржаје је максимално по 250,0
м²;
Спратности објеката је П+0;
Просторије које имају посебне санитарне захтеве обликовати и опремити у свему према важећим,
меродавним законским и подзаконским правним актима;
Фасаде објеката обликовати од природних материјала топлих и светлих боја (опеке, дрвета,
природног камена) и стакла, тако да не нарушавају општи утисак мира и достојанства.
Прикључење објекта на инфраструктуру врши се према условима одговарајућих комуналних јавних
предузећа. Обезбедити прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу.
Парцелу гробља поделити на гробна поља у којима се предвиђа више типова сахрањивања: једног
умрлог лица, два умрла лица и породичне гробнице за два, три, четири или више умрлих лица.
Породичне гробнице се формирају од више појединачних гробних места уз приступне комуникације;
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Ширина прилазних стаза између гробних места и гробница је 0,90 м, а растојање између гробних
места и гробница је 0,50 м;
Габарит гробних места и гробница износи:
o За једно умрло лице 1,0 х 2,5 м;
o За два умрла лица 2,0 х 2,5 м;
o За три умрла лица 3,0 х 2,5 м;
o За четири умрла лица 4,0 х 2,5 м;
Дубина сахрањивања износи 1,6 m, односно од горње ивице сандука до површине тла мора бити 1,0
m;
Надгробни споменици се раде од природних материјала (камен, мермер, гранит) са типизираним
висинама (80cm, 100cm, 120cm) и ширине за појединачна гробна места 60cm, а за двојна гробна
места су 120cm;
Гробна места и гробнице се могу обрадити са поклопном надгробном плочом са опсегом (рамом) око
гробног места са надгробном плочом или само надгробним спомеником, док ће хоризонтална
површина бити затрављена, чиме би се увећао фонд зелене површине;
Гробна места су орјентисана у правцу исток-запад (већинско становништво је православно);
Оставља се могућност формирања озаријума и колумбаријума.
Зелене површине предвидети ободно дуж целе парцеле. То је тампон зона високог зеленила ширине
2,0 м, односно два реда четинара у комбинацији са жбунастим врстама које ће гробље и визуелно
одвојити од осталих парцела.
Линеарно зеленило засадити дуж пешачких комуникација. Свуда где је могуће засадити дрвеће, а
затим, у складу са естетским начелима, полегле четинаре, декоративно шибље, сезонско цвеће...
Гробље опремити потребним мобилијаром – клупама, кантама за отпатке, чесмама...
Унутрашње саобраћајне површине прилагодити намени простора. Намењене су првенствено за
пешачки саобраћај. Улаз у парцелу до капеле дозволити само погребним колима.
Све саобраћајне и пешачке површине и приступе објектима потребно је прилагодити коришћењу
лицима са посебним потребама, применом Правилника о техничким стандардима приступачности
(''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13)
Смештај возила предвидети у оквиру грађевинске парцеле, ван површина јавне намене у складу са
просторним могућностима.
Парцела гробља се обавезно ограђује. Ограда је минималне висине 1,40 м.
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МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.1 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Динамички саобраћај
Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз поштовање
одредби:
1. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), Правилника о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута
(„Службени гласник РС“, број 50/2011) и техничких прописа и норматива, у делу мреже државних
путева, изван границе грађевинског подручја;
2. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), техничким упутствима за
пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и нормативима, за путну и
уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја.
Обавезно је поштовање услова приступачности дефинисаних Правилником о техничким стандардима
приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
Темене и осовинске тачке, попречни профили, елементи кривина и нивелациони елементи дати су на
графичком прилогу број 4_- План друмског и железничког саобраћаја са регулацијом водотокова, Р 1:2 500.
Списак координата темених и осовинских тачака дат је у Прилогу 1 уз текстуални део Плана генералне
регулације. Дозвољава се незнатно одступање од координата дефинисаних овим Планом у делу где је План
рађен на основу скенираних геодетских подлога. Дефинитивни подаци ће се утврдити при изради пројектне
документације.
Приликом планираних реконструкција постојећих раскрсница и дефинисања нових решења на државном путу
кроз пројектну документацију, водити рачуна о следећем:

Ширина државног пута I реда је минимално 7,70 м, односно 7,10 м (са издигнутим ивичњацима);

Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС за 2011. годину, за државни пут IБ реда број 27 (М4) на
деоници пута 0073 Завлака (за Крупањ) – Осечина (за Пецку) је 1245 возила; за деоницу 0074
Осечина (за Шабац) – Туђин је 1887 возила; за деоницу 1028 Осечина (за Пецку) – Осечина (за
Шабац) – нема података (градска деоница).
*напомена: 2011. године урађена је Саобраћајна студија Осечине 2011. („Хармонија Пројект“
д.о.о, Ваљево).

Водити рачуна о планираном броју возила која ће користити саобраћајне прикључке;

Полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће
користити предметне саобраћајне прикључке;

Водити рачуна о рачунској брзини на путу;

Просторним карактеристикама терена;

Зонама потребне прегледности; обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу;
адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом
одводњавања предметног пута;

Саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатне саобраћајне траке за лева скретања
са државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила;

Тражити мишљење од стране Предузећа за путеве „Ваљево“ а.д. из Ваљева, Улица Милована
Глишића бр. 94.
Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају
безбедност саобраћаја.
Забрањено је укрштање државног пута I реда са железничком пругом у нивоу.
Примарне саобраћајнице
Задржава се постојећа регулација државног пута I реда (чија трасе се поклапа са трасама улице Карађорђева
и улице Војводе Степе ), као и свих постојећих саобраћајница, које припадају, по функционалном рангу,
примарним саобраћајницама. У деловима насеља, где се уводи нова регулација примарних саобраћајница
ширина коловоза је 7m, са две саобраћајне траке. Пешачки саобраћај водити преко тротоара минималне
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ширине 2,0m, уз регулациону линију. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт
теретних возила).
Секундарне саобраћајнице
Задржава се постојећа регулација градских улица које припадају, по функционалном рангу, секундарним
улицама. У деловима насеља, где се уводи нова регулација секундарних саобраћајница ширина коловоза је
5,0-6,0m, са две саобраћајне траке. Пешачки саобраћај водити преко тротоара ширине 1,5-2,0m, уз
регулациону линију. Коловозну конструкцију димензионисати за средње тежак саобраћај (повремени
транспорт теретних возила).
Терцијарне саобраћајнице
У деловима насеља где се уводи нова регулација, минимална ширина коловоза је 5,0 m. Свуда где постоје
просторне могућности, тј, где постојећи објекти дозвољавају, предвиђени су, обострано или једнострано,
тротоари минималне ширине 1,5 m. Коловозну конструкцију димензионисати за лаки саобраћај.
Минимална ширина колског пролаза износи 5,0 m, а приватног пролаза 2,5 m.
Попречни нагиб коловоза јавних путева и улица друмског саобраћаја је једностран или двостран и износи
2,5%, што ће се дефинитивно одредити идејним пројектима.
Сви јавни путеви и улице друмског саобраћаја су са завршним – хабајућим слојем од асфалта.
При евентуалној изради пројектне документације за аутобуску станицу и аутобуска стајалишта, придржавати
се одредби Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 20/96, 18/2004,
56/2005 и 11/2006).
Стационирани саобраћај
Паркинге за путничка возила пројектовати са димензијама једног паркинг места у складу са стандардима
SRPS U.S4.234, од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном
броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од
једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају у близини улаза у
објекте, посебно објекте јавних намена, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности
(''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
Свака реконструкција или нова изградња условљена је обезбеђењем потребног броја паркинг места, у
зависности од намене објекта, који би требало обезбедити на сопственој грађевинској парцели. Могуће је ,
комбиновано, користити паркинг места у оквиру јавних паркинг простора.
Потребан број паркинг места одређивати према следећим нормативима:

Банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа: 1 ПМ на 70 m² корисног
простора;

Пошта: 1 ПМ на 150m² корисног простора;

позориште или биоскоп: 1ПМ на користан простор за 30 гледалаца.
На улицама са интензивним саобраћајем, паркирање организовати само ван коловоза, на начин који не омета
динамички саобраћај.
На свакој локацији где се потенцијално предвиђа организовање уличног паркирања, преконтролисати да ли
постојећи профил улице омогућава функционално паркирање и да ли је и у којој мери угрожен саобраћај
пешака. Приликом организовања уличног паркирања, минимална ширина пешачке комуникације мора да
износи 1,60 м.
Уважити карактеристике микролокација, односно, положај прилаза, пролаза, башти, киоска....
Паркирање забранити на удаљености мањој од 5,0м од пешачког прелаза.
Забранити паркирање на 5,0 м од угла улице, односно ивичне линије уколико на улици не постоји пешачки
прелаз.
У ситуацијама када је могуће, у оквиру регулационе ширине улице извршити физичко раздвајање попречних
профила коловоза, тротоара и ниша за паркирање.
Паркинг места обележавати белим линијама дебљине 10,0 cm. Места резервисана у складу са одлукама
општинских орагана и за инвалиде потребно је обележити жутом бојом дебљине 10,0 cm и адекватним
знаком.
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Забрану паркирања или дозвољено паркирање обележити адекватним саобраћајним знаком.
Пешачки саобраћај
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила саобраћајница, осим колскопешачких пролаза, физички издвојене и заштићене од осталих видова моторног саобраћаја.
Ширина тротоара зависи од намене околног простора и интензитета пешачких токова. Ширина уличних
тротоара и пешачких стаза износи 180 cm, а изузетно 120 cm.
Минимална ширина једносмерне бициклистичке стазе је 1,50m, а двосмерне 2,50m.
Правила за постављање инсталација поред и испод државних путева
У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод,
железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације,
постројења и сл. по претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи
саобраћајно-техничке услове.
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путевисвојина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни
следбеник корисника.
Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи додатних
саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница.
Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног
пута.
Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране.
Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне
цеви износи 1,50м.
Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег
или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м.
Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на
растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и
да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим
температурним условима.
Уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3,00 м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање)
изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа државног пута.
Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и
кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута)
потребно је обратити се ЈП «Путеви Србије» за прибављање услова и сагласности за израду пројектне
документације, изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима(„Службени
гласник РС“, број 101/05) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и
98/13 одлука УС РС).
2.1.2 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Правила грађења за пругу
Трасу једноколосечне железничке пруге Ваљево – Лозница (Липница) и објекте железничке станице Осечина
пројектовати и градити у складу са одредбама Закона о железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/13), Закона о
безбедности у железничком саобраћају („Сл. лист СРЈ“, бр. 60/98 и 36/99) и другим прописима који важе на
железници.
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Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења
и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као
и простор изнад трасе тунела;
Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне
колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројењаи
уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на
железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са
земљиштем који служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12м, односно
14м, код далековода напона преко 220kV, рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура
обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу
са обе стране колосека у ширини од три метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између
колосека када се на путном прелазу налази више колосека;
Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м,
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни
појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и
слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег
јавног пута;
Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе
крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета
инфраструктуре;
Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе крајњих
колосека;
У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису у
функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје
у форми решења, и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе
која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере тих објеката.
У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за
осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни
водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу
издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
У железничком подручју у зони грађевинских објеката као што су железнички мостови, вијадукти и
тунели на удаљености не мањој од 8м од спољне ивице носача моста, спољне ивице портала тунела могу се
изузетно градити и објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а испод доње ивице грађевинске
конструкције моста и вијадукта могућа је изградња објеката не ближе од 3м, а на основу сагласности
управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други
слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући од осе крајњег
колосека.
У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних
вода.
Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети
и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у
забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
Укрштај водова, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће
планирати под углом од 90º, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60º. Дубина укопавања
испод железничке пруге мора износити минимум 1,80метара, мерено од коте горње ивице прага до коте
горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктова).
Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом али тако да размак између
железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за
обављање саобраћаја на прузи и путу, стим да износи најмање 8 метара рачунајући од осовине најближег
колосека до најближе тачке горњег строја пута.
Пре дефинисања саобраћајница у предметном плану, потребно је за сваки планирани укрштај
градске и железничке инфраструктуре појединачно, прибавити сагласност "Железнице Србије" ад, што је у
складу са чланом 49, Закона о железници који гласи "Железнице Србије" ад. одређују место укрштања пута и
пруге у складу са условима за уређење простора и условима за безбедност саобраћаја, у споразуму са
управљачем некатегорисаних путева.
Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да буде мањи од
2.000метара. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем
тих путева на најближи јавни пут, који се укршта са односном железничком инфраструктуром. Ако то није
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могуће треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са железничком
инфраструктуром на заједничком месту;
При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу као и
за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и
електроенергетски каблови и друго) инвестито односно његов пројектант је дужан да од "Железнице
Србије"ад, Сектора за стратегију и развој, прибави услове за пројектовање, и сагласност на пројектну
документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге, а у складу са Законом о
железници (Службени гласник РС број 45/13) и Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени
лист СРЈ број 60/98, 36/99).
Правила грађења за железничку станицу Осечина
Дужина станице Осечина износи 990,68 м. Почетак станице Осечина налази се на стационажи km
29+578,12. Крај станице Осечина налази се на стационажи km 30+568,80.
Прилаз станичном платоу омогућити приступном саобраћајницом ширине коловоза 6,0 м. Обезбедити
адекватан приступ од стране приступног пута станичној згради, станичном платоу, главном перону,
међустаничним перонима и колосецима изградњом приступних пешачких стаза без степеница, приступних
косина и степеништа са адекватном висином газишта, а у складу са условима приступачности површина и
објеката јавне намене особама са инвалидитетом (Правилник о техничким стандардима приступачности (''Сл.
Гласник РС'', бр. 46/13)).
На платоу планирати изградњу 10 стандарних паркинг места димензија 2,50х5,00 м, као и два места
за особе са хендикепом димензија 3,50х5,00 м.
Станицу инфраструктурно опремити у складу са условима надлежних комуналних предузећа;
Обезбедити јавну расвету на приступном путу и предстаничном простору;
Обезбедити адекватно осветљење станичне зграде, станичног платоа и перона, као и осталог
простора који је у служби путника;
На станичном тргу уредити простор за возила такси службе;
Робни рад се обавља преко претоварне рампе. Окретницу планирати тако да омогући окретање
тешких теретних возила.
Положај објеката у железничкој станици је дефинисан положајем крајњих колосека. Објекти се
постављају на минимум 6,0 м од осе крајњег колосека.
Спратност објеката је П+0 до П+1 у зависности од технологије у објекту.
У станици Осечина граде се следећи капацитети и садржаји:
Посебно одређена места за инвалиде у колицима у затвореним и отвореним перонским просторима и
друго...
У станичној згради предвидети следеће садржаје:
Капацитети за службене потребе (просторија за шефа станице, просторија за отправника возова,
просторија са СС и ТТ уређаје према стандардима потребним за тип уређаја који се користе, санитарни чвор
– потребна квадратура за један WC са једним елементом, два писоара и једним умиваоником).
Капацитети за потребе путника (вестибил заједно са чекаоницом, билетарница, за пријем и отпрему
путника у међународном саобраћају треба опремити терминале за електронско издавање возних карата и
резервација који су укључени у систем МЕК (информациони систем за продају карата у међународном
саобраћају) и ЕРА (информациони систем за резервацију седишта у међународном саобраћају), санитарни
чвор и WC за лица са посебним потребама)
Остали капацитети (перони дужине 80,0м, главни перони минималне ширине 4,0м, висине 0,55 м,
међуколосечни перон дужине 250 м и ширине 6,10 м; прелази преко колосека, службена просторија за пријем
и отпрему колских пошиљака – када се уведе и та услуга);
За потребе службе одржавања пруга (канцеларија за пословођу, просторија за пресвлачење радника
пружне деонице, магацин за смештај опреме и алата, посебна група просторија за смештај сигналносигурносне телекомуникационе опреме и опреме за даљинско управљање). Ова група просторија се
организује као засебна целина, а димензионише се у складу са конкретним технолошким захтевима.
Објекат услужних делатности (киоск за продају артикала од значаја за путовање).
Предвидети перонске надстрешнице.
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Озелењавање железничке станице
На станичном платоу:

Планирати садњу дрворедних садница на станичном платоу и на паркинг местима, као и
озелењавање малих површина на платоу полеглим четинарским и перенским садницама.

Зеленило треба да одговара заштитним и функционалним захтевима станичног платоа и
успостављању физичке и ликовне равнотеже станице и околине.
Између платоа и саобраћајнице:

Планирати садњу различитих категорија биљног матеијала у слободном пејзажном стилу, као
парковско зеленило. Предвидети садњу стабала високих лишћарских и четинарских садница, садњу
средње високих лишћарских садница, садња украсног лишћарског и зимзеленог шибља. Све
поменуте категорије биљног материјала са израдом травњака дају неопходно засенчење и обогаћују
простор око станице.
Зелене површине приступних саобраћајница и денивелисаних укрштаја – зеленило дуж саобраћајница:

Нова садња на овим површинама обухвата садњу средње високих лишћарских садница, садњу
украсног лишћарског и зимзеленог шибља.
Сав биљни материјал који се предвиђа за садњу мора бити расаднички култивисан, а саднице мора да
задовоље у функционалном, биолошком и естетском смислу.
За правилан избор садница, потребно је да задовољавају следеће критеријуме:

Да су прилагођене педолошком саставу земљишта;

Да су отпорне на створене услове станишта;

Да имају правилан хабитус и одговарајућу старост;

Да су доступне на тржишту;

Да испуњавају задату функцију;

Да пружају могућност стварања одређеног колорита.
Приликом извођења радова озелењавања неопходно је имати увид у планиране и постојеће трасе
комуналних инсталација на предметној локацији.
Када су у питању присутне и планиране инсталације, испоштовати следећа минимална растојања:

Водовод – 1,5м:

Канализација 2,5 – 3,0 м;

Гасовод 3,0 м;

Електроинсталације 1,2-1,5 м;

Топловод 3,0 м.
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2.2 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдевање
Трасе планираних главних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним
саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити поред
саобраћајница.
Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и
потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан
пречник цеви за градска насеља је 100 мм. На водоводним линијама предвидети потребан број
противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, односно 150 м за
стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. Хидранти треба да буду
видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни.
Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова а ако негде и буде већи
предвидети уградњу регулатора притиска.
Водовод се мора трасирати тако:

Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта

Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте
Минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8 m од врха цеви до коте терена, односно тако да цев
буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења.
Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде 100mm (због противпожарне заштите
објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће због повољнијег хидрауличког
рада система и сигурнијег и бољег начин водоснабдевања.
Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m.
Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:

међусобно водовод и канализација 0,40m;

до електричних и телефонских каблова 0,50m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању.
Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се уз услове и
сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да задовољавају све прописане стандарде и
поседује атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих.
Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу
заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу загадити воду или угрозити
стабилност цевовода.
Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације.
Власника непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или
канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.
Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно комунално
предузеће.
Инсталација водовода која се снабдева водом из јавног водовода мора бити потпуно одвојена од
инсталација које се напајају са других извора (бунари, извори и сл.) ;
Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и
здравља на раду.
Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради
исправног функционисања мреже.
Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за
друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.
Прикључење на јавни водовод врши искључиво комунално предузеће, а осталу инсталацију у објекту
може изводити овлашћено предузеће или предузетник ;
Одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и пројектне документације коју потписују само
овлашћени пројектанти ;
Дозвола за употребу водовода издаје се на основу записника о техничкој исправности инсталација ;
Ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању ;
Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност
имаоца ;
На главном споју не смеју се вршити никакве измене без одобрења, нити се смеју убацивати нови
прикључци испред водомера ;
Пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним
случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом – провалом ;
Инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима ;
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Цеви не смеју бити узидане или убетониране већ увек са слободним пролазом ;
Избегавати близину електричних проводника који немају уземљење ;
Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви заштитити од дејства евентуалних
лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима ;
Водоводне цеви не смеју се постављати нити у хладном, нити у топлом стању;
Све водове до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом ;
Притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара због сигурности инсталација и
санитарног прибора. Код већих притисака уградити редуцир – вентиле ;
Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији,
управно на уличну цев ;
Водомер поставити у водомерно склониште на 1,5 м од регулационе линије, односно у посебан метални
орман - нишу ( ако је водомер у објекту ), који је смештен са унутрашње стране на зиду до улице. Димензије
водомерног склоништа за најмањи водомер су 1х1,2х1,7 м. Водомер се поставља на мин. 0,3 м од дна шахте.
Димензије за већи број водомера зависе од њиховог броја и пречника. Димензионисање извршити на основу
хидрауличког прорачуна ;
Уколико се у објекту налазе налази више врста потрошача предвидети засебне водомере за свакога ;
Шахтове за водомере градити од материјала који су за локалне услове најекономичнији (опека,
бетон, бетонски блокови );
На дно шахта нанети слој песка или ситног шљунка дебљине 10 – 20 см или ставити под од опеке без
малтера ;
Шахте које леже у зони подземних вода заштитити одговарајућом изолацијом;
Изнад шахта уградити ливено-гвоздени поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт ;
Обезбедити шахт од продора површинске воде издизањем плоче шахта мин. 10 см изнад коте терена
или на други начин ;
Кућни прикључак извести у слоју ( мин 10 см ) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице
затрпавање рова предвидети шљунком ;
Уколико расположиви притисак не може да подмири више делове објекта обавезно пројектовати
постројење за повећање притиска и
Сва укрштања са техничким системима и инсталацијама предвидети што управније. Укрштање са
каналима извршити у заштитној цеви положеној мин. 1,5 м испод дна регулисаног канала.
Одвођење отпадних вода
Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним
саобраћајницама и по потреби зеленим површинама.
Свуда где је могуће, колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж
осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односу на колекторе атмосферских вода.
Канализација се мора трасирати тако:
 Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта.
 Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте.
Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир
комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 мм, усвојити Ø 200 мм.
Максимално пуњење канализације је 0,7 D, где је D пречник цеви.
Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из
свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м до темена цеви. За исправно
функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и
минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/D (см) а минимални пад 1/D
(мм).
Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m).
Ревизиона окна морају се постављати на:
- местима споја два колектора
- ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду
на правцима на растојању највише 160D
- при промени пречника колектора
Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање.
Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични
канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
У правцу тока не сме се ни код једне врсте коректора са прикупљање и одвођење отпадних вода
вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора.
Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је Ø150mm.
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Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној
канализацији.
У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење
фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода, као и увођење атмосферске воде у колекторе
фекалних вода.
До изградње колектора фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода, као и у
деловима насеља где није могуће повезивање на јавну канализацију, отпадне воде се испуштају у
водонепропусне септичке јаме које ће празнити надлежно комунално предузеће.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о
техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију.
При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно,
предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из
домаћинстава.
Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са
садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти. Код
пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из
ове области.
Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није везан са водоводом. Могући су
изузеци ;
Главне одводнике из објекта, где је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној
канализацији ;
Промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена;
Изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1 м испод терена ;
Сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне
канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или
ручне затвараче;
Где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним и хладним
зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15 мм ;
Резервоари за лед, рибу и сл. не смеју бити директно спојени са канализацијом;
На сваком имању морају бити везани на канализацију најмање по један сливник у дворишту и по
један олучњак, ако је општи систем каналисања ;
На једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један
канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката;
Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре
граничног ревизионог силаза ;
Строго је забрањено упуштање технолошке отпадне воде, која садржи токсичне и опасне материје, у
канализацију већ их треба сакупљати и третирати код установа које су регистроване за неутрализацију таквих
вода.
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација се гради по сепарационом систему. Због непосредне близине водотока воде се са
површина са индивидуалном стамбеном изградњом и зелених површина одводе директно у њих. Код осталих
објеката треба се придржавати следећег:
Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm.
Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким
прорачуном, а на бази специфичног отицаја.
Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске
воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у
оквиру локације.
Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети уређај за
пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти).
Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код фекалне канализације.
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2.3 РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА
Водотокови у границама Плана генералне регулације са карактеристичним попречним профилима,
радијусима кривина и другим елементима регулације приказани су на графичком прилогу бр. 4 – План
друмског и железничког саобраћаја са регулацијом водотокова, Р 1:2 500.
Корита реке Јадар и Ловачке реке на деоницама које пролазе кроз урбанистичке зоне «Стара Варош»
и «Резиденцијално становање» обложити бетонским или каменим плочама као завршном обрадом.
Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава спровођење одбране
од поплава, и заштита од великих вода.
Саставни део простора за одбрану од поплава чини и заштитни појас са шумом и заштитним
зеленилом у инундационом подручју водотока (корито за велику воду).
Водно земљиште (јавно добро воде) може се користити, без водне сагласности, само као пашњак,
ливада и ораница. Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања грађевинског
земљишта.
Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоковима, морају се испоштовати следећи
принципи и критеријуми:

Код подземних укрштања- укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња
ивица заштитних цеви мора бити на минимуму 1,50м испод нивелете дна нерегулисаних, као и на
мин. 0,80-1,00м испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза.

У зонама нерегулисаних водотока, ове објекте планирати што је могуће даље од горњих ивица
природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување, како
ових објеката, тако и стабилности корита водотока.

Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и
неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора
регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних
долина, без предходно обезбеђених хидролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, Студија,
генералних, Идејних и свих других за то неопходних решења.
Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доње
ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину-зазор изнад нивоа меродавних
великих вода за прописно надвишење, у складу са за то важећим прописима.
2.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Изградња електроенергетских објеката и објеката у близини истих може се вршити уз поштовање
важећих прописа, техничких услова надлежне електродистрибуције и ЈП „Електромрежа Србије“ и
одговарајућих техничких препорука Е.Д. Србије.
Прибављање дозволе за изградњу електроенергетских објеката врши се на основу одобрене техничке
документације и под условима утврђеним Законом о планирању и изградњи. Грађевинску дозволу издаје
надлежни орган локалне самоуправе изузев за објекте из чл. 133. наведеног закона за које је надлежно
министарство надлежно за послове грађевинарства.
На основу добијене грађевинске дозволе инвеститор може приступити изградњи објекта уз услов да 8
дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова надлежном органу који је издао грађевинску дозволу
и грађевинској инспекцији на чијој се територији гради објекат.
Код изградње надземних електроенергетских водова морају се обезбедити заштитни коридори у којима се
не могу градити објекти друге врсте и који износе:

10м.....................за водове 10kV

15м.....................за водове до 35kV

25м.....................водове 110kV.
При томе се морају поштовати и други услови из Правилника о техничким нормативима за градњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (сл.лист СФРЈ бр.65/88 и сл.лист
СРЈ 18/92).
За Т.С 10/0.4kV типа МБТС или зидане мора се обезбедити парцела величине до 1ара са приступом са
главне саобраћајнице.
Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације:
Није дозвољено паралелно вођење у вертикалној равни енергетских каблова испод или изнад
водоводних и канализационих цеви.
Најмањи размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви при паралелном вођењу у
хоризонталној или косој равни треба да износи:

За каблове 110 kV: 2,0 м за цев пречника већег од Ø200 и 1,5 м за цев мањег пречника;
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За каблове 35 kV: 0,5 м;
За остале каблове: 0,4 м.
Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у косој равни најближа
тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван у нивоу водоводне или канализационе цеви,
мора да буде удаљена од ових инсталација најмање 0,5 м за кабл 110 kV и 0,3 м за остале каблове, колико
износе сигурносни размаци због обављања радова.
При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању најмање:

За каблове 110 kV: 0,5 м;

За каблове 35 kV: 04 м;

За остале каблове: 0,3 м.
Уколико не могу да се постигну, горе наведени, размаци, на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз
заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,5 м за кабл 110 kV и 0,3 м за остале каблове.
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Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом:
Није дозвољено паралелно вођење у вертикалној равни енергетских каблова испод или изнад
гасовода.
Најмањи размак енергетског кабла од гасовода при укрштању или паралелном вођењу у
хоризонталној или косој равни треба да износи:

За каблове 110 kV: 1,5 м при укрштању и 2,0 м при паралелном вођењу;

За остале каблове: 0,8 м у насељеном месту и 1,2 м изван насељеног места.
Претходно наведени размаци могу да се смање на 1,0 м за кабл 110 kV и 0,3 м за каблове нижих
напона ако се кабл провуче кроз заштитну цев дужине 2,0 м са обе стране места укрштања или целом
дужином паралелног вођења.
Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у косој равни најближа
тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван, мора да буде удаљена од гасовода најмање
0,5 мза кабл 110 kV и 0,3 м за остале каблове, колико износе сигурносни размаци због обављања радова.
Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова:
Међусобни размак НН и СН енергетских каблова при паралелном вођењу у истом кабловском рову
одређује се на основу дозвољеног струјног оптерећења, примењене кабловске постељице и броја каблова,
али не сме да буде мањи од 0,07 м. Да се обезбеди да се каблови у рову међусобно не додирују, дуж целе
трасе се између каблова поставља низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1,0 м.
Није дозвољено паралелно вођење у вертикалној равни енергетског кабла 110 kV испод или изнад
НН, СН или 110 kV кабла.
Најмањи размак енергетског кабла 110 kV од постојећег НН, СН или110 kV кабла при укрштању или
паралелном вођењу у хоризонталној или косој равни треба да износи:

За каблове 110 kV: 1,0 м при укрштању и 1,5 м при паралелном вођењу;

За остале каблове: 0,5 м при укрштању и 1,0 м при паралелном вођењу.
Поред тога, код паралелног вођења у косој равни најближа тачка енергетског кабла 110kV
пројектована на хоризонталну раван у нивоу постојећег кабла нижег напона, мора да буде удаљена од кабла
нижег напона најмање 0,5м, колико износи сигурносни размак због обављања радова. Уколико се предвиђени
размаци не могу испоштовати, енергетски кабл 110 kV се полаже у слој постељице од специјалне мешавине –
Техничка препорука 3 ЈП ЕПС – Дирекција за дистрибуцију.
Укрштање енергетског кабла са путем изван насеља:
Укрштање кабловског вода са путем изван насеља, када не сме да се омета саобраћај, врши се тако
што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен
отвор, тако да је могућа замена без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске
канализације и површине пута треба да износи најамање 0,8м.
Размак кабловског вода од пута изван насеља при паралелном вођењу, односно приближавању,
треба да износи:

За путеве првог реда: најмање 5,0 м за паралелно вођење и најмање 3,0 м за приближавање

За путеве другог реда: најмање 3,0 м за паралелно вођење и најмање 1,0 м за приближавање.
Укрштање енергетског кабла са водотоком:
Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал итд) изводи се преко мостова.
Изузетно, укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно или испод дна
водотока.
Полагање енергетског кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина воде најмања и где не
постоји могућност већег одрона земље или насипања муља.
За ово полагање се користи енергетски кабл појачан арматуром од челичних жица, нпр. трожилни кабл типа
XNE 49/84-A.
Полагање енергетског кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на дубини од најмање 1,5
м испод дна водотока.
Полагање енергетских каблова преко мостова:
За полагање преко мостова препоручује се коришћење енергетских каблова са XPE изолацијом и
полимерним плаштом, тип XHE 49-A, XP00-AS итд.
За полагање СН каблова преко мостова са интензивним вибрацијама препоручује се коришћење
трожилног кабла типа XHE 49/84-A. То је кабл који се састоји од три поужена једножилна кабла типа XHE 49A, који је армиран округлом поцинкованом жицом и заштићен полиетиленским плаштом високе густине.
Није дозвољено полагање енергетских каблова са оловним плаштом типа NPO 13-AS итд. преко
челично-решеткастих мостова.
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Препоручује се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима или цевима.
Ови канали (цеви) не смеју да служе за одвод атмосферске воде, а мора да буде омогућено природно
хлађење каблова.
Код моста већег распона уобичајено је да се у његовој унутрашњости изведе посебан тунел са
конзолама или испустима за ношење каблова.
Дозвољено је слободно полагање енергетских каблова по конструкцији моста ако су неприступачни
нестручним лицима и ако су заклоњени од директног сунчевог зрачења.
Свуда где је могуће, енергетске каблове треба полагати без кабловских спојница на мосту.
Препоручује се да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10,0 м од крајева моста.
Ако је постављање кабловске спојнице на мосту изнуђено решење, кабловску спојницу треба
монтирати на носећи стуб или на неко друго стабилно место.
Треба избегавати полагање енергетског кабла преко дрвеног моста. У супротном, кабл се провлачи
кроз заштитну пластичну или металну цев.
На местима прелаза енергетског кабла са конструкције моста на обалне ослонце моста, као и на
прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу резерву кабла.
2.5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Фиксна телекомуникациона мрежа ће се у границама обухвата плана реализовати на следећи начин:
ТК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу кабловима
xDL са термопластичном изолацијом пресека бакарних проводника 0,4mm. ТК каблове односно ТК
канализацију полагати у профилима саобраћајница испод тротоарског простора и испод зелених површина, а
изузетно у коловозу-код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара на прописном
међусобном растојању од осталих инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним
местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз кабловску
канализацију (заштитну цев).
Изводе формирати као унутрашње у зградама и у стојећим кабловским разделницама као спољне на
терену. Објекте са 5 и више стамбених јединица прикључивати на телефонску мрежу у унутрашњем изводу.
Индивидуалне стамбене објекте прикључивати такође подземним каблом минималног капацитета 1x4 у
одговарајућем орману на спољњем зиду зграде. Капацитет мреже ће се димензионисати на основу принципа:
минимално 2 парице у свакој стамбеној јединици и минимално 3 парице у пословном простору, а зависно од
потреба и више. У стамбеним објектима се мрежа завршава у прикључној кутији на зиду објекта. У пословним
објектима се мрежа завршава у ормару за унутрашњу монтажу. У истом орману завршити и телефонске
водове кућне инсталације. Телефонску инсталацију у пословним и стамбеним објектима планирати са
минимално две парице до сваке пословне просторије односно терминалног уређаја xDSL кабловима
положеним у инсталационе цеви (структурно планирање). Ако постоји више пословних објеката у оквиру једне
локације концентрацију телекомуникационих инсталација довести у орман у коме се завршава јавна
телекомуникациона мрежа. По потреби, приступна мрежа до појединих објеката може бити реализована и
кабловима са оптичким влакнима.
Изградња телекомуникационе канализације капацитета минимално 3PVC или РЕ цеви Ø110mm са
стандардним телекомуникационим окнима, за повезивање на постојећу ТК канализацију Телекома. Цеви се
полажу у ров дубине 1,3m. Окна су димензије 2,0x2,0x1,9m, за подручје полагања основних каблова (600, 500
и 400x2) а за дистрибутивне каблове капацитета испод 300x4 планирати мини окна од монтажних елемената.
Планирати и полагање каблова и цеви у тзв. мини ровове у путном земљишту у циљу смањења трошкова и
ефикасности изградње. Дефинисати коридоре за изградњу ТК канализације или полагање
телекомуникационих каблова директно у земљу дуж улица са израдом синхрон планова са коридорима
осталих ималаца инфраструктуре. При томе треба узети у обзир постојеће инсталације и мере за њихову
заштиту, укључујући измештање у новопланиране коридоре. Уз све новоположене каблове треба да буде
положен и сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ø 40mm за потребе будуће дигитализације ТК мреже.
Телекомуникациони кабл се полаже у ров димензија 0,4x0,8mm, а на прелазима улица 0,4x1,0m уз
постављање заштитних PVC цеви Ø 110mm.
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90º.
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла (ЈУС Н, ЦО,101) на
међусобном размаку од најмање: 0,5m за каблове 1kV и 10kV: 1m за каблове 35kV.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања
треба да буде: 1) у насељеном месту: најмање 30º, по могућности што ближе 90º; 2) ван насељених места:
најмање 45º.
Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се постигну
захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада
размак не сме да буде мањи од 0,3m.
Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не
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сме бити мањи од 0,3m.
Телекомуникациони кабл који служи искључиво за потребе електродистрибуције може се положити у исти
ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не
мањи од 0,2m.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m.
На делу трасе оптичких каблова која је заједничка са кабловима приступне мреже, обавезно полагати
полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу могао накнадно провући оптички кабл. У деловима града са
већом густином становања постављати оптичке каблове већих капацитета узимајући у обзир потребе великих
корисника телекомуникационих услуга.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку
од најмање 0,6m.
Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања
треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на међусобном
размаку од најмање 0,5m.
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 0,5m.
Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања на
међусобном размаку од 0,5m.
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање
0,8m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од
најмање 0,4m.
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање
0,4m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Од регулационе линије зграда, телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање
0,5m.
Постављање објеката мобилне телефоније је могуће у зонама становања, индустријским зонама,
зонама терцијарних и кварталних делатности, односно свуда где се процени реална потреба за овим
објектима, а у складу са Законом о телекомуникацијама, Законом о планирању и изградњи и другим
подзаконским актима везаним за ову област. Тачна локација ће се дефинисати када се буду дефинисали сви
специфични захтеви радиопланирања да би се добило оптимално покривање сигналом и веома брзог развоја
технологија мобилног приступа.
2.6 ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Начин грађења објеката термоенергетске инфраструктуре се увек дефинише техничким, енергетским,
и другим условима надлежног предузећа за ту комуналну инфраструктуру.
Гасовод високог притиска
Гасоводи високог притиска се изграђују, по правилу, изван насељених места, ограђених комплекса
радних организација, железничких станица, заштитних подручја за питке и лековите воде и војних објеката.
При изградњи гасовода мора се обезбедити стабилност гасовода и заштита људи и имовине и спречити
могућност штетних утицаја на околину.
У појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе гасовода, забрањено је садити
биљке чији корени достижу дубину већу од 1 м, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље
од 0,5 m.
У појасу ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, након изградње гасовода, забрањено је
градити зграде намењене за становање или боравак људи.
Изузетно, зграде намењене за становање или боравак људи могу се градити у појасу ужем од 30 m
ако је градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања гасовода и ако се примене
посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене зграде од гасовода мора бити, и то:
1) за пречник гасовода до 125 mm - 10 m;
2) за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm - 15 m;
3) за пречник гасовода од 300 mm до 500 mm - 20 m;
4) за пречник гасовода већи од 500 mm - 30 m.
Ако гасовод пролази близу других објеката или је паралелан с тим објектима, одстојање не сме бити:

мање од 5 m од државних путева 2. реда и локалних путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;

мање од 10 m од магистралних државних путева 1. реда путева, рачунајући од спољне ивице путног
појаса;

мање од 20 m од железничке пруге, рачунајући од границе пружног појаса;
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мање од 30 m за надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног појаса, односно од
границе пружног појаса, осим ако је цевовод постављен на друмски или железнички мост;

мање од 15 m од индустријских колосека, рачунајући од осе крајњег колосека;

мање од 1 m (мерено хоризонтално) од грађевинских објеката, рачунајући од темеља објекта, под
условом да се не угрожава стабилност објекта;

мање од 50 cm од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући од спољне
ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта;

мање од 10 m од регулисаних водотока и канала, рачунајући од ножице насипа.
Траса гасовода мора бити видљиво обележена посебним ознакама.
Размак ознака за обележавање гасовода не сме бити већи од 1000 m на равном делу трасе, а на
закривљеном делу трасе гасовода, изузимајући хладно и фабрички израђене лукове, морају бити постављене
најмање 3 ознаке, и то на почетку, у средини и на крају кривине.
Ознаке за обележавање трасе гасовода постављају се на 0,8 m удесно у односу на смер протока
медијума.
При изградњи гасовода и њихових саставних делова користити Правилник о техничким условима и
нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт („Сл. лист СФРЈ”, бр 26/85) и Закон о
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („СЛ.
гласник РС“, бр. 104/09)
-

-

Мерно регулационе станице
Мерно регулацине станице (МРС), са инсталацијама за мерење и регулацију гаса, могу бити изграђене у
грађевинском објекту или на отвореном простору и морају бити ограђене заштитном оградом.
МРС могу се изузетно изградити и на грађевинском објекту или уз његов зид, с тим што кров, односно зид
грађевинског објекта, не сме да пропушта природни гас, не сме да има отворе и мора издржати један час
у случају пожара.
МРС се не смеју градити на стамбеним зградама или уз њихове зидове.
Зидови, подови, таванска и кровна конструкција објекта морају бити изграђени од негоривог материјала и
материјала без шупљина.
Врата на спољним зидовима објекта морају се отварати према спољној страни, а браве са унутрашње
стране морају се отварати без кључа.
Зидови просторија у којима су уграђене мерно-регулационе гасне инсталације не смеју имати отворе за
прозоре
Постављање цеви и цевних елемената, арматуре, мерних и контролних и сигурносних уређаја, мора бити
изведено тако да се омогући што лакше послуживање и што приступачније очитавање мерних вредности.
Уколико је опрема постављена на висини од преко 2 m, морају се за послуживање поставити галерије и
степенице са оградама.
Ширина основног пролаза у просторијама ради обезбеђења несметаног кретања особља и манипулације,
мора износити најмање 0,8 m.
Просторије у објектима МРС у којима су уграђене гасне инсталације морају имати горње и доње отворе за
природно проветравање.
Отвори за проветравање морају бити постављени тако да спречавају сакупљање гаса у просторији.
Горњи отвори морају бити постављени на најмање 2,20 m од основе, а доњи отвори на 0,3 m од основе.
Сви отвори морају бити обезбеђени од потпуног затварања и заштићени од атмосферских падавина и
упада страних тела, заштитним решеткама са отворима величине до 1 m2.

На гасоводу испред МРС, као и иза ње, на растојању од најмање 5 m, а не даље од 100 m, морају се
поставити запорни органи - противпожарне славине.
Контролни и мерни инструменти повезани електричним кабловима као и телефони, у МРС морају
бити изведени у противексплозивној заштити.
Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен металном мрежом или неком другом врстом
ограде.
Ограда мора да испуњава следеће услове:
између ограде и спољних зидова МРС мора постојати заштитна зона од
најмање 2 m; ограда не сме бити нижа од 2,5 m;
улаз у МРС као и у ограђен простор мора бити обезбеђен вратима која се отварају на спољну страну, чије
су димензије најмање 0,8 x 2,0 m, са бравом која се не закључава аутоматски;
уколико је опрема МРС постављена на отвореном простору,
најмање растојање између опреме и ограде мора бити 10 m.
До сваког објекта МРС мора се обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, минималне
ширине 3 m.
За изградњу гасних мерних регулационих станица користити „Правилник о техничким условима и
нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и
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гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт“ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 26/85) и „Услове и
техничке нормативе за пројектовање и изградњу градског гасовода“, ("Сл. лист града Београда", бр. 14/77,
19/77 - испр., 18/82 и 26/83).

Гасовод средњег притиска
По правилу, гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним зеленим
површинама и тротоарима
Уређаји у саставу гасовода (мерно-регулационе станице) мора да буду лоцирани у складу са
важећим прописима из области гасне технике, која дефинише техничке и функционалне услове неопходне за
изградњу гасовода у мернорегулационим станицама за широку потрошњу. Обавезна је уградња уређаја за
одоризацију гаса.
Минимална дозвољена растојања гасовода, при укрштању и паралелном вођењу са другим подземним
инсталацијама за градске гасоводе радног притиска до 12 бара:

Минимално дозвољено растојање (m)
укрштање

паралелно
вођење

од гасовода до проходних канала топлодалековода

0,5

1,0

од гасовода до нисконапонских и високонапонских
ел.каблова

0,3

0,6

од гасовода до телефонских каблова

0,3

0,5

0,2

0,6

од гасовода до бензинских пумпи

-

5,0

од гасовода до шахтова и канала

0,2

0,3

од гасовода до високог зеленила

-

1,5

од гасовода до даљинских топловода, водовода и
канализације

од гасовода до водова
технолошких флуида

хемијске

индустрије

и

Минимална дозвољена растојања гасовода од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља зграде у
зависности од притиска:.
Притисак гаса у гасоводу (bара)
Минимално дозвољено
растојање (m)
до 1,05

1,00

од 1,05 до 7

2,00

од 7,00 до 13

3,00

Дистрибутивни гасовод
Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног
притиска до 4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном шахту или
мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним затварачем потрошача.
Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене
коришћења земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о
геолошким особинама тла.
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Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и
полиетиленске цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске
телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког појединог
потрошача.
Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност
искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа планирати у облику
затворених, међусобно повезаних прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за
искључење морају бити постављени тако да омогућују и искључење појединих потрошача, смештених у ППшахтама.
Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од
приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом “ГАС” уграђен на дистрибутивном гасном
цевоводу.
Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. У подручју
где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода применити прописане мере
заштите.
У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите
од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката. Радна цев
гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у зависности од пречника
цевовода и прописаних општих техничких услова.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од услова терена
а изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи
1,0 m.
Траса рова за полагање дистрибутивне гасоводне мреже од ПФ цеви радног притиска до 4 бара
поставља се тако, да гасна мрежа задовољава минимална прописана растојања у односу на друге
инфраструктурне мреже и објекте инфраструктуре.
Вредност минималних дозвољених светлих
растојања у односу на друге
инфраструктуре објекте:

Минимално дозвољено растојање (m)

укрштање

паралелно вођење

од гасовода до даљинских топловода,
водовода и канализације

0,2

0,3

од гасовода до проходних канала
топлодалековода

0,2

0,4

од гасовода до нисконапонских
и високонапонских ел.каблова

0,3

0,6

од гасовода до телефонских каблова

0,2

0,4

од гасовода до водова хемијске индустрије
и технол. флуида

0,2

0,6

-

5,0

0,2

0,3

од гасовода до бенз. пумпи
од гасовода до шахтова и канала

Код укрштања дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао
укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити 60° до 90°.
У појасу од 0,5m светлог растојања, од цеви гасовода, забрањени су засади чији корени досежу
дубину већу од 1m.
За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман са
мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом
протока гаса.
За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из
регулационог сета.
Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем
песка испод и изнад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног
цевовода од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.
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Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем,
полухузионо заваривање. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу
са техничким прописима.
На дубини од 30 см у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом “ГАС” жуте боје.
Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на
месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 m од заштитног појаса.
Положај секционог вентила обележити са натписом “ГАС” и бројем цевног идентичног броју из
техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање.
Пре израде техничке документације, обратити се предузећу које је надлежно за транспорт, односно
дистрибуцију природног гаса, ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке
документације.
При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног
притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног
дистрибутера.
Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати:
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од
полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара (“Службени лист СРЈ”, број 20/92),
Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара
(“Службени лист СРЈ”, број 20/92) и
Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (“Службени лист СРЈ”, број
20/92).
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ НАМЕНА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ НАМЕНА
Објекти на грађевинској парцели постављају се:

Као слободностојећи (СО) – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;

У прекинутом низу (ОПН) – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;

У непрекинутом низу (ОНН) – објекат додирује обе бочне линије грађевинске линије.
Грађевинска линија
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење
основног габарита објекта.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или је дефинисана у односу на осу постојећих
или планираних јавних саобраћајница и приказана је на графичком прилогу бр. 5 – Правила уређења и
грађења, Р 1:2 500.
У изграђеним зонама, положај грађевинске линије одређен је у односу на положај минимално 50%
постојећих објеката. Постојеће објекте изграђене од трајних материјала који својим габаритом делимично
улазе у појас између регулационе и грађевинске линије, могуће је санирати и адаптирати. Доградња објеката
могућа је само иза грађевинске линије.
Сва нова изградња, као и замена грађевинског фонда условљена је поштовањем утврђене грађевинске
линије.
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар простора
оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних
парцела и суседних објеката).
Висина објекта
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката по зонама.
Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини објекта) до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта (апсолутна) кота је
тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Осовина објекта је вертикала кроз тежиште основног габарита објекта.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Подрум (По) је етажа чија је таваница на мах 1,0 м од меродавне коте терена, а користи се
искључиво за помоћни простор.
Сутерен (Су) је етажа чија је таваница на одстојању већем од 1,0 м од меродавне коте терена, чисте
висине до 2,4 м, а користи се искључиво за помоћни простор.
Приземље (П) је надземна етажа максималне спратне висине 3,0 м уколико је намењена искључиво
за становање, односно 4,0 м ако је у приземље смештена нестамбена намена (пословање и делатности).
Спрат је свака надземна етажа изнад приземља максималне спратне висине 3,0 м.
Поткровље (Пк) је надземна етажа под кровном косином, са или без надзитка, која на једном делу
има чисту висину прописану за становање. Висина надзитка је максимално 1,60м од коте пода до тачке
прелома зида фасаде и плоче кровне косине.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти
објекта, и то:

кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута;

Кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте;

За објекте на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног
пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете од јавног пута;

За објекте, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта
одређује се применом одговарајућих горе наведених тачака;

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота приземља
утврђује се локацијском дозволом применом одговарајућих горе наведених тачака;

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности), кота приземља може
бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 m савладава се унутар
објекта).
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Поткровље (Пк) је етажа под кровном косином, са или без надзитка, која на једном делу има чисту
висину прописану за становање. Висина надзитка је максимално 1,60м од коте пода до тачке прелома зида
фасаде и плоче кровне косине.
Релативна висина објекта
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини регулације, а
дефинише се кроз следеће односе, и то:
На релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом),
односно венца (за објекте са равним кровом);
На стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете
јавног или приступног пута мање или једнако 2,00m – растојање од нулте коте до коте слемена, односно
венца;
На стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете
јавног или приступног пута веће од 2,00m – растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена,
односно венца умањено за разлику висине преко 2,00m;
На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или
приступног пута – растојање од коте нивелете пута до коте слемена, односно венца;
На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује се применом
одговарајућих горе наведених тачака.
Висина новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног објекта;
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине.
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући у хоризонталној
пројекцији од основног габарита објекта), и то:

излози локала – 0,3m по целој висини, уколико најмања ширина тротоара износи 3,0m, а испод те
ширине тротоара није дозвољена изградња испада локала у приземљу;

излози локала – 0,90m по целој висини у пешачким зонама;

транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00m по целој ширини
објекта са висином изнад 3,00m;

платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00m од спољне ивице тротоара на висини
изнад 3,00m а у пешачим зонама према конкретним условима локације;

конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m.
Улази у објекте или делове објеката нестамбене (пословне или комерцијалне) намене директно са јавне
површине не могу имати степениште на јавној површини, већ се висинска разлика савлађује унутар објекта.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m.
Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице са и без стубова и сл.) на
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта), а не и
регулациону линију и то:

на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије – 1,20m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од
1,5м) – 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде
изнад приземља;

на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,5м) –
0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;

на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање до задње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,00m) – 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% од
задње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, ако је грађевинска линија
најмање 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. Степенице које
савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта и граде се као затворене. Степенице које се постављају
уз бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
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Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже – могу прећи грађевинску односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:

стопе темеља и подрумски зидови – 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а
испод те дубине 0,50m;

шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника
суседне парцеле.
Паркирање и гаражирање возила
За паркирање возила, власници објеката свих врста обезбеђују манипулативни простор и паркинг или
гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, а по нормативу утврђеном за
сваку намену у поглављу 3.2 – 3.5.
Препоручује се да се тротоари и паркинзи израђују од монтажних бетонских елемената или плоча који
могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних
површина; ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има практичну сврху код изградње и реконструкције
комуналних водова (прикључних инсталација).
Гараже објеката планирају се у или испод објеката у габариту, подземно изван габарита објекта или
надземно на грађевинској парцели.
Површина гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању
индекса изграђености, односно степена искоришћености. Подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Приликом изградње подземних гаража потребно је водити рачуна о положају постојеће и планиране
инфраструктурне мреже која се мора изместити или формирати на прописном растојању од објеката. Гараже
пројектовати тако да не угрожавају стабилност објеката у близини, односно обезбеђивати темеље суседних
објеката.
Приликом димензионисања паркинг места за управно и косо паркирање поштовати стандарде SRPS
U.S4.234.
При пројектовању подземних гаража поштовати следеће нормативе:

ширина праве рампе по возној траци минимално 2,25m;

чиста висина гараже минимално 2,20m;

димензије паркинг места – према техничким прописима и упутствима;

подужни нагиб правих рампи максимално 12% за отворене и 15% за покривене рампе.
Ограђивање грађевинске парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте
тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном
оградом до висине 1,40m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком
документацијом.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да
стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се поставља према
катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
У насељима се парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката, по правилу, не
ограђују. Парцеле вишепородичних објеката, по правилу, не ограђују се, као ни парцеле за објекте од општег
интереса.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот
људи, као и грађевинске парцеле посебне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти могу се ограђивати зиданом или
транспарентном оградом висине до 2,20m.
Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је изградити транспарентну
ограду и веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских активности.
Посуде, простор и одвожење смећа
За индидвидуалне потрошаче и мање пословне објекте предвиђене су типске пластичне канте
запремине 120 литара;
За стамбене зграде до 8 стамбених јединица предвиђене су типске пластичне канте запремине 120
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литара за сваку стамбену јединицу или један типски контејнер запремине 1,1 м³;
За велике пословне објекте и индустрију могу се предвидети и контејнери од 5 м³ који би се одвозили
по посебном уговору.
Настојати да простор за смештај посуда за смеће буде удаљен најмање 5м од зграде суседа 5-7м од
саобраћајне површине. Приступни пут до посуда мора бити најмање 3,5м широк, по висини слободан
најмање 4м због манипулације код пражњења. Простор би требало да буде засенчен и избетониран са
обезбеђеним сливником за осоку која се може појавити.
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Одводњавање и нивелација
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима), са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Код изградње нових објеката на регулацији, олучне вертикале за одвођење површинских вода треба
одмах уводити у систем кишне канализације.
Услови за постојеће објекте
Код постојећих објеката дозвољена је замена постојећег објекта, реконструкција, доградња,
надградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта, као и
промена намене, уз поштовање свих прописаних урбанистичких параметара који се примењују за нову
изградњу.
Код непокретних културних добара, евидентираних културних добара, као и објеката који се штите
урбанистичким мерама заштите (вредни објекти градске архитектуре), обавезна је сарадња и прибављање
услова и сагласности надлежног завода за све радове и интервенције на објектима и заштићеној околини
(катастарској парцели на којој се налазе објекти).
Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се
архитектонским пројектом.
Спољни изглед објекта, који је непокретно културно добро, евидентирано културно добро, као и
објекта који се штити урбанистичким мерама заштите (вредни објекти градске архитектуре), усклађује се са
конзерваторским условима.
У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са квалитетним
материјалима и савременим архитектонским решењима. Приликом надзиђивања не мењати стилске
карактеристике објекта.
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3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА - СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
3.2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
У ОКВИРУ ЗОНЕ 1 – СТАРА ВАРОШ
Густина становања – 20-40станова/ha
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање, туризам, јавне намене и
пратећи објекти инфраструктуре.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна или се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл.
Гласник РС», бр, 114/08), као и облици пословања (радионице и слично) у којима се производи бука и други
облици загађења.
Врста објеката: слободностојећи, објекти у прекинутом и објекти у непрекинутом низу. Тежити
формирању низова (прекинутих или непрекинутих), посебно уз улицу Карађорђеву.
Основна намена објеката је становање.
Могуће је увођење компатибилних намена у објекат (максимално 60% од бруто развијене
грађевинске површине) превасходно у приземној етажи, али је могуће и у другим деловима објекта.
Такође, могућа је и изградња пословних објеката у потпуности у оквиру компатибилних намена.
Главни стамбени, односно стамбено-пословни објекти може бити породични или вишепородични (са
четири и више стамбених јединица) што зависи од капацитета парцеле.
Максимални степен изграђености -2,0
Максимални степен заузетости - 60%,
Проценат зеленила на парцели - минимално 20%.
Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката:

За слободностојећи породични објекат - минимално 3,0 ара;

За породични објекат у прекинутом низу - минимално 4,0 ара (два пута по 2,0 ара);

За породични објекат у непрекинутом низу - минимално 2,0 ара;

За вишепородични објекат – минимално 8,0 ара.
Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу пословног објекта је 6,0 ара. Код увођења
пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима
заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са онемогућавањем реализације свих
оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине. За сложеније
програме пословања (програме који захтевају већи број објеката на парцели и имају специфичне или строже
захтеве с аспекта комуналне опремљености, сигурности од пожара, заштите животне средине и сл.) обавезна
је разрада кроз урбанистички пројекат.
На парцелама већим од 5.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели. Други објекат на
парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Минимална удаљеност објеката на истој
парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5м.
Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 12,00 метара, за објекат у
прекинутом низу 10,50 м, за објекте у непрекинутом низу износи 5,00 метара. Минимална ширина парцеле за
вишепородични слободностојећи стамбени објекат је 15.00 метара, при чему се морају испоштовати
одговарајуће удаљености према суседима. Код објеката пословања ширина парцеле се усклађује са
карактером локације и делатношћу уз анализу односа према окружењу и суседу.
Спратност објеката је П+1 до П+2+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 80% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
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Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи:

Минимално 2,50 м за парцеле породичног становања

Минимално 5,00 м за парцеле вишепородичног становања
Међусобна удаљеност нових објеката, осим објеката у непрекинутом низу, је 4,00 м, тако што се обезбеђује
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног
дворишта јужне орјентације 2,50 м;
 Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;
 Први или последњи објекат у низу 1,50 м.
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од
претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације 1,00 м;

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до
границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње и у складу са напред
дефинисаним правилима.
Вишепородични и пословни објекти се на парцели постављају као слободностојећи и тако да је
међусобна удаљеност нових и околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог
објекта од границе суседне парцеле.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног, односно
пословног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката,
је 2,50 м. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких
параметара. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На
растојању мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене
опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз
ка јавној површини минималне ширине 2,5м. Максимална висина објекта је П+1+Пк.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу
и 1 паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно
водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама до изградње јавне мреже
фекалне
канализације),
снабдевање
нисконапонском
електричном
енергијом,
прикључак
на
телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.
3.2.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
У ОКВИРУ ЗОНЕ 2 – РЕЗИДЕНЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
Густина становања – 20-30станова/ha
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање, туризам, јавне намене и
пратећи објекти инфраструктуре.
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НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна или се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл.
Гласник РС», бр, 114/08), као и облици пословања (радионице и слично) у којима се производи бука и други
облици загађења.
Врста објеката: слободностојећи, објекти у прекинутом и објекти у непрекинутом низу.
Основна намена објеката је становање.
Могуће је увођење компатибилних намена у објекат (максимално 20% од бруто развијене
грађевинске површине) у приземној етажи.
Такође, могућа је и изградња пословних објеката у потпуности у оквиру компатибилних намена.
Главни стамбени, односно стамбено-пословни објекти може бити породични или вишепородични (са
четири и више стамбених јединица) што зависи од капацитета парцеле.
Максимални степен изграђености - 1,2.
Максимални степен заузетости - 50%,
Проценат зеленила на парцели – минимално 25%.
Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката:

За слободностојећи породични објекат - минимално 4,0 ара;

За породични објекат у прекинутом низу - минимално 7,0 ара (два пута по 3,5 ара);

За породични објекат у непрекинутом низу - минимално 2,5 ара;

За вишепородични објекат – минимално 10,0 ари.
Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу пословног објекта је 8,0 ара. Код увођења
пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима
заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са онемогућавањем реализације свих
оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине. За сложеније
програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.
На парцелама већим од 5.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели. Други објекат на
парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Минимална удаљеност објеката на истој
парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5м.
Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 14,00 метара, за објекте у
прекинутом низу 12,00м, за објекте у непрекинутом низу износи 8,50 метара. Минимална ширина парцеле за
вишепородични слободностојећи стамбени објекат је 15.00 метара, при чему се морају испоштовати
одговарајуће удаљености према суседима. Код објеката пословања ширина парцеле се усклађује са
карактером локације и делатношћу уз анализу односа према окружењу и суседу.
Спратност објеката је П+Пк до П+1+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 75% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи:

За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м

За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање и грађевинске
парцеле за вишепородично становање) је 5,00м.
Међусобна удаљеност нових објеката, осим објеката у непрекинутом низу, је 4,00 м, тако што се обезбеђује
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног
дворишта јужне орјентације 2,50 м;
 Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;
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Први или последњи објекат у низу 1,50 м.
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од
претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације 1,00 м;

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до
границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње и у складу са напред
дефинисаним правилима.
Вишепородични и пословни објекти се на парцели постављају као слободностојећи и тако да је
међусобна удаљеност нових и околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог
објекта од границе суседне парцеле.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног, односно
пословног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката,
је 2,50 м. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких
параметара. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На
растојању мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене
опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз
ка јавној површини минималне ширине 2,5м. Максимална висина објекта је П+0.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу
и 1 паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно
водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама до изградње јавне мреже
фекалне
канализације),
снабдевање
нисконапонском
електричном
енергијом,
прикључак
на
телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.
3.2.3 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
У ОКВИРУ ЗОНЕ 3 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Густина становања – 15-25станова/ha
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање, мањи производни
програми, туризам (целина 3.4), јавне намене и пратећи објекти инфраструктуре.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна или се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл.
Гласник РС», бр, 114/08).
Претежни тип је породични слободностојећи и објекат у прекинутом низу.
Основна намена објеката је становање.
Могуће је увођење компатибилних намена у објекат (максимално 40% од бруто развијене
грађевинске површине) у приземној етажи.
Такође, могућа је и изградња пословних објеката у потпуности у оквиру компатибилних намена.
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Максимални степен изграђености - 1,0.
Максимални степен заузетости - 40%,
Проценат зеленила на парцели - минимално 25%.




Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката:
За слободностојећи породични објекат - минимално 4,0 ара;
За породични објекат у прекинутом низу - минимално 7,0 ара (два пута по 3,5ара);
За породични објекат у непрекинутом низу - минимално 2,5 ара.

Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу пословног објекта је 8,0 ари. Код увођења
пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима
заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са онемогућавањем реализације свих
оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине. За сложеније
програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.
На парцелама већим од 6.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели. Други објекат на
парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Минимална удаљеност објеката на истој
парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5м.
Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 12,00 метара, за објекте у
прекинутом низу 10,5м, за објекте у непрекинутом низу износи 6,50 метара.
Спратност стамбених и стамбено-пословних објеката је до П+1+Пк. Максимална висина надзитка
поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 75% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи:

За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м

За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање) је 5,00м.
Међусобна удаљеност нових објеката, осим објеката у непрекинутом низу, је 4,00 м, тако што се обезбеђује
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног
дворишта јужне орјентације 2,50 м;
 Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;
 Први или последњи објекат у низу 1,50 м.
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од
претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације 1,00 м;

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до
границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње и у складу са напред
дефинисаним правилима.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог пословног објекта и линије
суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50 м. За изграђене
објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
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Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких
параметара. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На
растојању мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене
опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз
ка јавној површини минималне ширине 2,5м. Максимална висина објекта је П+0.
Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни
објекат, као и у засебан објекат на парцели (пословање до улице, становање према дубини парцеле или
пословање у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна
препорука је да се пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.
Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на
локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са
искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не
одговарају карактеру целине. За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима
обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат. Урбанистичким пројектом се утврђују и потребне
удаљености ових објеката од граница суседних парцела, а које се могу утврдити и као веће од горе
прописаних за ову намену што произилази из функционалних, безбедоносних и услова заштите од пожара.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу
и 1 паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно
водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама до изградње јавне мреже
фекалне
канализације),
снабдевање
нисконапонском
електричном
енергијом,
прикључак
на
телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.
3.2.4 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
У ОКВИРУ ЗОНЕ 4 – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ И ЗОНЕ 5 - ИНДУСТРИЈА
Густина становања – 10-20станова/ha
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање, мањи производни
програми, јавне намене и пратећи објекти инфраструктуре.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна или се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл.
Гласник РС», бр, 114/08).
Претежни тип је породични слободностојећи објекат. Могућа је изградња објеката у прекинутом
низу.
Основна намена објеката је становање.
Могуће је увођење компатибилних намена у објекат (максимално 40% од бруто развијене
грађевинске површине) у приземној етажи.
Такође, могућа је и изградња пословних објеката у потпуности у оквиру компатибилних намена.
Максимални степен изграђености - 0,8.
Максимални степен заузетости - 30%,
Проценат зеленила на парцели - минимално 40%.
Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката:
За слободностојећи породични објекат - минимално 5,0 ара;
За породични објекат у прекинутом низу - минимално 8,0 ара (два пута по 4,0ара).
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Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу пословног објекта је 10,0 ара. Код увођења
пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима
заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са онемогућавањем реализације свих
оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине. За сложеније
програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.
На парцелама већим од 6.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели. Други објекат на
парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Минимална удаљеност објеката на истој
парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5м.
Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 14,00 метара, за објакте у
прекинутом низу 12,0м.
Спратност стамбених и стамбено-пословних објеката је до П+1+Пк. Максимална висина надзитка
поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 60% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи:

За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м

За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање) је 5,00м.
Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе
суседне парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног
дворишта јужне орјентације 2,50 м;
 Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од
претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације 1,00 м;

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до
границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње и у складу са напред
дефинисаним правилима.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог пословног објекта и линије
суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50 м. За изграђене
објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких
параметара. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На
растојању мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене
опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз
ка јавној површини минималне ширине 2,5м. Максимална висина објекта је П+0.
Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни
објекат, као и у засебан објекат на парцели (пословање до улице, становање према дубини парцеле или
пословање у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна
препорука је да пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.
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Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на
локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са
искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не
одговарају карактеру целине. За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима
обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат. Урбанистичким пројектом се утврђују и потребне
удаљености ових објеката од граница суседних парцела, а које се могу утврдити и као веће од горе
прописаних за ову намену што произилази из функционалних, безбедоносних и услова заштите од пожара.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу
и 1 паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно
водоснабдевање, фекална канализација, снабдевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на
телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА
У ОКВИРУ ЗОНЕ 3 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И
ЗОНЕ 4 – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ
Густина становања – до 10станова/ha
ДОМИНАНТНА НАМЕНА – СТАНОВАЊЕ
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање, мањи производни
програми, јавне намене и пратећи објекти инфраструктуре.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна или се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл.
Гласник РС», бр, 114/08).
Претежни тип је породични слободностојећи објекат. Могућа је изградња објеката у прекинутом низу.
Основна намена објеката је становање.
Могуће је увођење компатибилних намена у објекат (максимално 40% од бруто развијене
грађевинске површине) у приземној етажи.
Такође, могућа је и изградња пословних објеката у потпуности у оквиру компатибилних намена.
Максимални степен изграђености - 0,8.
Максимални степен заузетости - 30%,
Проценат зеленила на парцели – минимално 40%.
Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката:
За слободностојећи породични објекат – минимално 5,0 ара;
За породични објекат у прекинутом низу – минимално 8,0 ара (два пута по 4,0 ара).
Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу пословног објекта је 10,0 ара. Код увођења
пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима
заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са онемогућавањем реализације свих
оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине. За сложеније
програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.
На парцелама већим од 8.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели. Други објекат на
парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Минимална удаљеност објеката на истој
парцели износи најмање ½ висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5м.
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Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 14,00 метара, за објакте у
прекинутом низу 12,0 м.
Спратност стамбених и стамбено-пословних објеката је до П+1+Пк. Максимална висина надзитка
поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 60% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи:

За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м

За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање) је 5,00м.
Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе
суседне парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног
дворишта јужне орјентације 2,50 м;
 Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од
претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације 1,00 м;

Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до
границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње и у складу са
напред дефинисаним правилима.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог пословног објекта и линије
суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50 м. За изграђене
објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких
параметара. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање ½ висине вишег објекта.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На
растојању мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене
опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз
ка јавној површини минималне ширине 2,5м. Максимална висина објекта је П+0.
На парцелама већим од 6,0 ари поред стамбеног дворишта које садржи стамбени објекат примерен
величини породице, летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена економска
дворишта за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта). Обим ове
делатности подразумева сопствене потребе.
На подручју Плана генералне регулације искључује се држање стоке или бављење сточарском
производњом.
Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни
објекат, као и у засебан објекат на парцели (пословање до улице, становање према дубини парцеле или
пословање у приземљу, а становање на спрату). Начелна препорука је да се пословање организује ка јавним
површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.
Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на
локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са
искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не
одговарају карактеру целине. За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима
обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат. Урбанистичким пројектом се утврђују и потребне
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удаљености ових објеката од граница суседних парцела, а које се могу утврдити и као веће од горе
прописаних за ову намену што произилази из функционалних, безбедоносних и услова заштите од пожара.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу
и 1 паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно
водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама до изградње јавне мреже
фекалне
канализације),
снабдевање
нисконапонском
електричном
енергијом,
прикључак
на
телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.
3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ ТУРИЗАМ
Развијање туризма и туристичке понуде дефинисано као један од стратешких елемената за развој
варошице, па и општине Осечина. Акценат је стављен на развој манифестационог туризма (манифестације,
култура, забава) и етнолошког и еколошког туризма (чување обичаја и културне баштине, подстицање
прозводње пољопоривредних и прехрамбених производа карактеристичних за крај, као и производа домаће
радиности и њихова организована продаја). Потенцијал је значајан и за развој сеоског, здравственог, ловног,
транзитног и спортског туризма.
Туризам је намена компатибилна становању. У оквиру ове намене граде се објекти апартманског и
пансионског типа уз могућност увођења пратећих угоститељских, услужних, трговинских садржаја. Изградња
је могућа у оквиру:
ЗОНЕ 1 – СТАРА ВАРОШ,
ЗОНЕ 2 – РЕЗИДЕНЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ,
ЗОНЕ 3 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ЦЕЛИНА 3.4.



Функционална организација објеката према капацитету:
за капацитете до 8 лежајева није потребно функционално раздвајање смештајног дела од намене
становања
за капацитете преко 8 лежајева обавезно је функционално раздвајање пословног од стамбеног дела
објекта (посебан улаз, посебан тракт или етаже или други објекат на парцели). Објекти овог
капацитета морају обезбедити површине за пратеће намене –минимум: рецепција и дневни боравак,
као и просторије за одржавање.
Максимални капацитет објекта је 20 лежајева.

Објекти треба да задовољавају категорију од најмање 3* према Правилнику о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај («Сл. гласник РС», бр. 41/10, 103/10 и 99/12).
Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према капацитету и категоризацији и решити
искључиво у оквиру парцеле. Ова функција не сме угрозити намене у окружењу и обавезно је формирање
зеленог појаса минимално 2,0 м ка суседу.
Све функције решити у оквиру парцеле.
Архитектура треба да буде усклађена на нивоу блока или потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно
водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама до изградње јавне мреже
фекалне
канализације),
снабдевање
нисконапонском
електричном
енергијом,
прикључак
на
телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.
3.4.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ ТУРИЗАМ
У ОКВИРУ ЗОНЕ 1 – СТАРА ВАРОШ
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Максимални степен изграђености – 2,0
Максимални степен заузетости - 60%,
Проценат зеленила на парцели – минимално 20%.
Површина грађевинске парцеле – минимално 8,0 ара.
Минимална ширина парцеле је 15.00 метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће
удаљености према суседима
Спратност објекта је П+1 до П+2+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи минимално 5,00 м.
Објекат се на парцели поставља као слободностојећи и тако да је међусобна удаљеност овог и
околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне
парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног, односно
пословног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката,
је 2,50 м. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
3.4.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ ТУРИЗАМ
У ОКВИРУ ЗОНЕ 2 – РЕЗИДЕНЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
Максимални степен изграђености – 1,2.
Максимални степен заузетости - 50%,
Проценат зеленила на парцели – минимално 25%.
Површина грађевинске парцеле – минимално 10,0 ара.
Минимална ширина парцеле је 20.00 метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће
удаљености према суседима
Спратност објекта је до П+1+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи минимално 5,00 м.
Објекат се на парцели поставља као слободностојећи и тако да је међусобна удаљеност овог и
околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне
парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног, односно
пословног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката,
је 2,50 м. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
3.4.3 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ ТУРИЗАМ
У ОКВИРУ ЗОНЕ 3 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЦЕЛИНА 3.4
Максимални степен изграђености - 1,0.
Максимални степен заузетости - 40%,
Проценат зеленила на парцели – минимално 25%.
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Површина грађевинске парцеле – минимално 10,0 ара.
Минимална ширина парцеле је 20.00 метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће
удаљености према суседима
Спратност објекта је до П+1+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну
саобраћајницу износи минимално 5,00 м.
Објекат се на парцели поставља као слободностојећи и тако да је међусобна удаљеност овог и
околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне
парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног, односно
пословног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката,
је 2,50 м. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГЕ
У оквиру ове намене развијају се комерцијалне, занатске, услужне и друге терцијарне делатности
према потребама окружења, као основна намена на парцели.
ДОМИНАНТНА НАМЕНА–КОМЕРЦИЈАЛНЕ/ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: стамбени породични објекти (до 3 стамбене једнице), мала и средња
предузећа, производно занатство, трговина на велико и мало, угоститељски објекти, зеленило, као и објекти
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна процена утицаја
на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл. Гласник РС», бр, 114/08).
Делатности у оквиру ове намене треба да се развијају уз:
- еколошку проверу за потенцијалне загађиваче (за програме пословања, обавезно се
дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта
на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата).
- саобраћајне услове тако да не ометају функцију основне намене, са паркирањем искључиво
у оквиру парцеле без ометања јавних површина и прикључком на јавне саобраћајнице тако да се не
угрожавају постојећи саобраћајни токови. У зони «Стара Варош» није дозвољено депоновање кабастих
возила за обављање делатности на парцели или јавној површини.
- комуналне услове (захтеви за комуналним опремањем не смеју угрозити опремање основне
намене зоне)
- услове обликовања који се усклађују са условима обликовања простора, целине, потеза и
амбијента у коме су лоцирани
- урбанистичке показатеље за одговарајућу зону у оквиру које се формирају
За сложеније програме пословања (програме који захтевају већи број објеката на парцели и
имају специфичне или строже захтеве с аспекта комуналне опремљености, сигурности од пожара,
заштите животне средине и сл.) обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.
Овом наменом обухваћене су и јавне делатности као комерцијални вид пословања (у приватном
власништву).
Према карактеру локације на површинама доминантно намењеним за услуге може се пројектовати
становање на спратним етажама.
3.5.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГЕ У ОКВИРУ
ЗОНЕ 1 – СТАРА ВАРОШ
Претежан тип изградње је слободностојећи објекат.
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Максимални степен изграђености - 1,4.
Максимални степен заузетости - 60%,
Проценат зеленила на парцели – минимално 20%.
Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката је минимално 5,0 ара
Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 12,00 метара.
Спратност објеката је од П+1 до П+1+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 60% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линија суседних
парцела је 4,0 м од бочних граница парцеле, а 5,0 м од задње границе парцеле.
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се, приликом
реконструкције, на бочним странама предвиђати отвори.
Могућа је изградња више објеката на парцели, у зависности од карактера пословања. Међусобна
удаљеност објеката на истој парцели је минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 м.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место на 70м² корисне површине за
пословни простор, 1 паркинг место за једну стамбену јединицу, 1 паркинг место на користан простор за 8
столица (код угоститељских објеката), 1 паркинг место на 100 м² корисног простора (код трговине на велико и
мало).
Постојећи објекти који се не уклапају у прописане параметре или су изграђени на парцелама које не
задовољавају услове за формирање грађевинских парцела прописане овим планом, а изграђени су у складу
са тада важећим законским прописима, могу се реконструисати, адаптирати, санирати, одржавати
(инвестиционо и текуће одржавање) и предузимати радови на унапређењу енергетске ефикасности.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе за објекте у оквиру ових намена мора бити обезбеђен
саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама
до изградње јавне мреже фекалне канализације), снабдевање нисконапонском електричном енергијом,
телекомуникациона мрежа, сакупљање и евакуација комуналног отпада. У складу са специфичностима
програма, могу се захтевати и предтретман загађених вода, акустична заштита и сл.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и
услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката .
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3.5.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГЕ У
ОКВИРУ
ЗОНЕ 3 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ЦЕЛИНА 3.1 И 3.3
И ЗОНЕ 4 – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ
Претежан тип изградње је слободностојећи објекат.
Максимални степен изграђености - 1,2.
Максимални степен заузетости - 50%,
Проценат зеленила на парцели - минимално 25%.
Површина грађевинске парцеле за изградњу објеката је минимално 5,0 ar
Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 12,00 метара.
Спратност објеката је од П+1+Пк. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.
Изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, осим ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
У максимални степен изграђености (бруто развијена грађевинска површина објеката) не урачунавају
се површина подрумске етаже.
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта
и то до 60% површине парцеле, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линија суседних
парцела је 4,0 м од бочних граница парцеле, а 5,0 м од задње границе парцеле.
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се, приликом
реконструкције, на бочним странама предвиђати отвори.
Могућа је изградња више објеката на парцели, у зависности од карактера пословања. Међусобна
удаљеност објеката на истој парцели је минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 м.
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место на 70м² корисне површине за
пословни простор, 1 паркинг место за једну стамбену јединицу, 1 паркинг место на користан простор за 8
столица (код угоститељских објеката), 1 паркинг место на 100 м² корисног простора (код трговине на велико и
мало).
Постојећи објекти који се не уклапају у прописане параметре или су изграђени на парцелама које не
задовољавају услове за формирање грађевинских парцела прописане овим планом, а изграђени су у складу
са тада важећим законским прописима, могу се реконструисати, адаптирати, санирати, одржавати
(инвестиционо и текуће одржавање) и предузимати радови на унапређењу енергетске ефикасности.
Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз контролисано усецање и насипање.
Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних
предузећа и организација.
За издавање локацијске и грађевинске дозволе за објекте у оквиру ових намена мора бити обезбеђен
саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација (односно водонепропусна септичка јама
до изградње јавне мреже фекалне канализације), снабдевање нисконапонском електричном енергијом,
телекомуникациона мрежа, сакупљање и евакуација комуналног отпада. У складу са специфичностима
програма, могу се захтевати и предтретман загађених вода, акустична заштита и сл.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и
услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката .
3.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ ПРИВРЕЂИВАЊЕ
У ОКВИРУ ЗОНЕ 3 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ЦЕЛИНА 3.1, 3.4;
И ЗОНЕ 5 - ИНДУСТРИЈА
ДОМИНАНТНА НАМЕНА: привређивање – производно пословни комплекси
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КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: непроизводно пословање, услуге – снабдевање, комерцијалне, услужне и друге
терцијарне делатности, комунални објекти, саобраћајни објекти, зеленило.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које је обавезна израда студије
о процени утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл. Гласник РС»,
бр, 114/08).
У оквиру производних делатности могу се наћи грађевинарство и производња грађевинских материјала,
складишта, већа трговинска предузећа, занатска производња, сервиси.
Објекти се граде као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.
Основна намена објекта је производња и складиштење.
Максимални степен изграђености - 0,6.
Максимални степен заузетости - 50%,
Проценат зеленила на парцели - минимално 25% (укључујући и заштитне зелене појасеве).
Минимална величина грађевинске парцеле је 15,0 ара;
Минимална ширина грађевинске парцеле је 20,0 м за један производни објекат на парцели, односно
30,0 м за више производних објеката на парцели.
Основна спратност објеката је П+0 до П+1;
Спратност управно-административног дела је максимално П+1+Пк. . Максимална висина надзитка
поткровне етаже је 1.60 м.
Висина објекта је максимално 16,0 м од нулте коте објекта до коте слемена;
Објекте димензионисати у зависности од потреба технолошког процеса.
Управа и администрација може бити смештена у анексу производног објекта или у засебан објекат.
Уколико се управа организује у засебном објекту, објекат се орјентише ка јавним површинама, а производња и
складиштење повлачи у дубину парцеле.
Неизграђене површине ван интерних саобраћајница, манипулативних и паркинг простора и зелених
површина могу се користити за складиштење на отвореном.
За изградњу нових привредних објеката и комплекса обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат
како би се сагледали сви урбанистичко-архитектонски услови локације и изградње и прописали услови и мере
заштите објеката и животне средине.
Обавезна је примена заштитних растојања од објеката у окружењу и предузимање мера заштите
животне средине за објекте привредне намене на основу процене утицаја на животну средину. Заштитни
појас, који се утврђује у зависности од делатности која се обавља, мора се обезбедити у оквиру сопствене
грађевинске парцеле.
Минимално растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле исте намене је 5,0 м, а
од границе парцеле друге намене је 10,0 м за објекте који немају утицаја на животну средину;
Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, али не мање
од 5,0 м;
Обавезна је примена заштитних растојања од објеката у окружењу и предузимање мера заштите
животне средине за објекте привредне намене за које је захтевана процена утицаја на животну средину у
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08);
Око објеката мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5 м за једносмерно,
односно 6,0 м за двосмерно кретање возила.
Уколико не постоји директна веза са јавном саобраћајницом, приступни пут за везу са јавним путем је
минималне ширине 6,0 м са радијусом кривине прикључка 10-12, 0 м.
Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава
се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;
Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу:

1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе и

1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора.
Објекти морају носити архитектонске одлике своје намене.
За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.
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Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 25%, укључујући и заштитне зелене појасеве
према грађевинским парцелама друге намене;
Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи минимално 5,0 м. Појас
заштитног зеленила формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног
покривача, преко шибља и жбуња до дрвећа густе крошње.
У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити
декоративно жбуње и дрвеће.
Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење
подразумева нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа;
За издавање локацијске и грађевинске дозволе за објекте у оквиру ових намена мора бити обезбеђен
саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на
електроенергетску и телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, паркинга за различите
врсте возила и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада и његово
организовано уклањање.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и
услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.
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4. ПОСЕБНИ ОБЈЕКТИ (ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ)
У границама плана постојe верски објекти Српске православне цркве, односно на простору од
0,65ha у Зони 2 - «Резиденцијално становање» изграђена су два црквена храма, и то Стара црква у Осечини
из XVIII века и Нова црква посвећена Вазнесењу.
Оба црквена храма су под заштитом, и то Стара црква у Осечини као утврђено непокретно културно добро,
док је Нова црква посвећена Вазнесењу евидентирано културно добро.
Осим наведена два црквена храма у оквиру овог комплекса изграђен је и парохијски дом са осталим пратећим
објектима, тако да укупна површина под објектима износи 1.200,0m 2..
Планом генералне регулације се не предвиђа проширење површина намењених за верске објекте, као
ни проширење објеката.
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06 и 41/09), забрањено
је коришћење обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе у
непољопривредне сврхе, сем у случајевима дефинисаним чланом 23. овог Закона.
На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који доприносе повећању његове
вредности као фактора пољопривредне производње, под условом строгог поштовања еколошких ограничења
за трајно очување биокапацитета укупног простора, а нарочито:

спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени са
водопривредним основама,

умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на
смањење површина коришћених у пољопривредне сврхе,

опремање
пољопривредног земљишта путном мрежом
и другим
видовима
техничке
инфраструктуре у функцији унапређења економских услова пољопривредне производње,

промена намена коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта на основу детаљног
испитивања природних и тржишних погодности и ограничења.
Обрадиво пољопривредно земљиште на може да се уситни на парцеле чија је површина мања од
пола хектара.
Са пољопривредним земљиштем се поступа у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Сл.
гласник РС“, бр. 62/06 и 41/09).
6.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ

На шумском земљишту је забрањена изградња објеката који нису у функцији
одржавања и побољшања шумских ресурса.
Дозвољена је изузетно:
 изградња објеката за газдовање шумама, у смислу Закона о шумама («Сл. гласник РС», бр. 30/10),
 изградња отворених садржаја у функцији рекреације на шумском земљишту (шумске пешачке или
трим-стазе, видиковци, пунктови за одмор, настрешнице и сл.) може се реализовати директно на
основу одредби овог Плана, издавањем локацијске дозволе, и то уколико такви објекти не захтевају
посебне инфраструктурне услове.
 изградња објеката инфраструктуре у складу са планом,
 изградња објеката у функцији туризма, рекреације и ловства се може дозволити тамо где за то
постоје амбијентални и урбанистички предуслови, и уз предходну проверу и анализу односа према
непосредном и ширем окружењу израдом одговарајуће урбанистичке документације, према
решењима за која се добије сагласност надлежних органа и предузећа које газдује шумама, али не
више од 10% изграђености.
Ови објекти могу се градити под следећим условима:

Минимални ниво инфраструктурне опремљености је: приступ јавном путу, прикључење на
електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна
септичка јама).

Грађевинска линија на мин 5,0 m од спољне ивице путног појаса (локалног и некатегорисаног пута,
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Максимални индекс заузетости парцеле је 10%, а максимални индекс изграђености 0,2;
Максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима (објекти, приступне,
манипулативне, паркинг-површине и сл.) је 40%;
Максимална површина парцеле је 15,0 ари
Спратност објеката максимално П+Пк
Максимално примењивати природне материјале (дрво, камен, шиндра и др.) и традиционалне
форме.
Максимално задржати постојеће зеленило на парцели. Партер обрадити применом природних
материјала.
Потребна је процена о потреби израде елабората заштите животне средине.
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
Партерни објекти (видиковци, пунктови за одмор, настрешнице и сл.) могу бити површине до 40 m2.

Крчење шума је дозвољено у следећим случајевима:
- ради промене врста дрвећа или узгојних облика,
- изградње објеката који служе газдовању шумама,
- изградње објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих
функција шума (ретензија и др.)
- објекти туристичког, ловног или рекреативног карактера,
- објекти за одржавање и експлоатацију шума,
- приступне саобраћајне површине и пратећа инфраструктура,
- спровођења комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума и
- у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона.
Санитарне сече шуме се подразумавају као мера неге шуме.
Ради обнове постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције:
- претварање монокултура у мешовиту шуму,
- садња жбуња, нарочито на ивици шуме и
- садња декоративног дрвећа и шибља (на ивици шуме, на окукама пута, на ливадама као појединачни примерци
или групе).
7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем.
На водном земљишту је забрањена изградња објеката високоградње.
На водном земљишту дозвољена је изузетно:

изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова у складу са Законом о водама
и водним условима.

изградња објеката инфраструктуре у складу са планом, Законом о водама и водним условима.

Обалоутврда са шеталиштем.

Објекти намењени спортско-рекреативним и комплементарним активностима: шанк-барови,
одморишта, просторије за опрему, сојенице, надстрешнице и сл, спратности П до Пк, највеће висине
до 7,0 m. За изградњу ових објеката, у зависности од тога да ли је потребно обезбедити прикључење
на јавну мрежу комуналне инфраструктуре, може се захтевати разрада кроз урбанистички пројекат.
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СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Саставни део овог Плана је прилог – Координате осовинских и темених тачака са елементима кривина
за јавне саобраћајне површине и водотокове у обухвату Плана генералне регулације.
1. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај План представља основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијске дозволе, Пројекта
препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница
суседних парцела, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС
РС, 50/13 – одлука УС РС и 98/13 одлука УС РС), осим за подручја где је прописана обавезна израда
Урбанистичког пројекта.
Подручја за обавезну израду Урбанистичког пројекта су:
1. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања објеката и површина јавне намене (осим за
радове на санацији, адаптацији, текућем и инвестиционом одржавању);
2. за потребе проширења градског гробља;
3. за локације непокретних културних добара и објеката градитељског наслеђа (осим за радове на
санацији, адаптацији, текућем и инвестиционом одржавању);
4. за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката Првог српског музеја шљиве;
5. за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката Железничке станице Осечина са главним и
приступним перонима;
6. за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина туристичке и спортскорекреативне намене;
7. за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина за сложеније програме
пословања, у зони становања;
8. за потребе урбанистичко-техничког обликовања индустријских капацитета на простору предвиђеном
за проширење зоне индустрије;
9. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина и објеката у комплексу станице за
снабдевање горивом;
10. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина и објеката у комплексу трансфер
станице;
11. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина и објеката у комплексу сточне пијаце;
12. за трасе и капацитете планиране инфраструктуре у оквиру јавних површина, у зависности од
додатних услова надлежних комуналних предузећа.
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења овог Плана,
израђује се пројекат парцелације / препарцелације.
Могућа је израда плана детаљне регулације, уколико се укаже потреба и у околностима интензивнијег развоја
(минималног планског обухвата од једног грађевинског блока), као и у случајевима дефинисања саобраћајних
и инфраструктурних коридора.
2. ОСТАЛО
План генералне регулације урађен је у четири (4) истоветна примерака у аналогном облику и у пет (5)
истоветних примерка у дигиталном облику.
Три (3) примерка у аналогном облику и два (2) примерак у дигиталном облику налазе се у Општинској
управи општине Осечина, један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику облику Предузећу за
планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг «Арплан» д.о.о. Аранђеловац, док се један (1)
примерак у дигиталном облику налази у РГЗ - Служби за катастар непокретности Осечина.
Ступањем на снагу овог Плана, престаје да важи:

Генерални план „Осечина 2025.“ (“Службени гласник општине Осечина”, број 4/07).
109

03. IX 2014.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број IV

стр. 110

План генералне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Општинском службеном
гласнику».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-29/2014
Дана: 03.09.2014.

Председник
Скупштине општине Осечина

ПРИЛОГ

Координате осовинских и темених тачака
са елементима кривина
за јавне саобраћајне површине и водотокове
у обухвату Плана генералне регулације
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III–ГРАФИЧКИ ДЕО

1.

Геодетска подлога са границама ......................................

Р

=

1

:

5 000

2.

Постојећа намена површина ...........................................

Р

=

1

:

5 000

3.

Намена површина са поделом на урбанистичке зоне и целине
....................................................................................

Р

=

1

:

5 000

План друмског и железничког саобраћаја
водотокова ...................................................

Р

=

1

:

2 500

4.

са

регулацијом

5.

Правила уређења и грађења ............................................

Р

=

1

:

2 500

6.1

Електроенергетска инфраструктура.................................

Р

=

1

:

5 000

6.2

Водоводна и канализациона инфраструктура .............

Р

=

1

:

5 000

6.3

Телекомуникациона и гасоводна инфраструктура ....

Р

=

1

:

5 000

7.

Спровођење Плана генералне регулације ....................

Р

=

1

:

5 000
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВАРОШИЦА ОСЕЧИНА
Књига 2
Документациона основа

2014. година
____________________________________________________________________________
Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг «АРПЛАН» д.о.о.
34 300 Аранђеловац, Краља Петра I бр. 80
 034/703-056, 703-057, Тел/факс: 034/703-055, Е-mail: араplan@open.telekom.rs
Жиро рачун: 355–1054934-48
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ПРЕДМЕТ:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВАРОШИЦА ОСЕЧИНА

НАРУЧИЛАЦ:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА, Карађорђева бр. 78

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ
«А Р П Л А Н», д.о.о. АРАНЂЕЛОВАЦ
34 300 Аранђеловац, ул. Краља Петра I бр. 80

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА:

РАДНИ ТИМ:

МИХАИЛО НАУМОВИЋ, дипл.инж.арх.

АНА ВИРИЈЕВИЋ, дипл.инж.арх.
МАРИЈА СТОЈКОВИЋ, дипл.инж.арх.
АЛЕКСАНДРА НИКИТОВИЋ, дипл.инж.арх.
ДРАГАНА ЂАКОВИЋ, дипл.инж.арх.
ДРАГОШ ПEРИШИЋ, дипл.инж.геод.
АЛЕКСАНДАР ГАВРИЛОВИЋ, дипл.инж.грађ.
МИЛОРАД ДОБРИЧИЋ, дипл.инж.ел
ДАНИЈЕЛА ПЕРИШИЋ, грађ.техн.
МИЋО ЧУДИЋ, дипл.инж.грађ.
Д И Р Е К Т О Р,
МИЋО ЧУДИЋ, дипл.инж.грађ.
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IV–ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Одлука о изради Плана генералне регулације
2. Списак коришћене литературе
3. Услови органа, организација и предузећа
4. Подлоге за израду Плана генералне регулације
5. Концепт Плана генералне регулације
6. Извештаји о обављеној стручној Плана генералне регулације
7. Анкете

1.



ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина, број 060-52/2010 од
02.11.2010. године, СО Осечина.
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СПИСАК КОРИШЋЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ



Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево –
Лозница, Службени гласник РС, број 88/10;



Главни пројекат привремене обилазнице око Осечине са мостом на реци Јадар, Предузеће за
пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“, Шид, април 2011. године;



Главни пројекат регулације реке Јадар низводно од моста на путу за Пецку до ушћа реке Пецке,
Институт Јарослав Черни, 1999 год;



Главни пројекат регулације Ловачке реке у Осечини од km 0+816,64 до km 1+730,00 – Водопривредно
предузеће «СРБИЈАВОДЕ» д.о.о. Београд,август 2002. година;



Саобраћајна студија Осечине 2011, „Хармонија пројект“, Ваљево, април 2011. године;



Регионални план управљања комуналним отпадом за 11 општина Колубарског округа, Институт за
урбанизам и архитектуру Србије, Београд, 2006. године;



План управљања отпадом за општину Осечина, „НТД“ д.о.о, Београд, 2011. године;



Стратегија развоја туризма општине Осечина 2011-2018, Туристичка организација општине Осечина,
Осечина 2011. године;



Студија оправданости и идејна концепција за реализацију пројекта Први српски музеј шљиве
Осечина, Народни музеј Ваљево, Ваљево, септембар 2007. године.

3.




број IV

УСЛОВИ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА

Услови издати од стране ЈКП „Осечина“, број 95/13 од 25.03.2013. године;
Подаци за израду Плана генералне регулације насеља варошице Осечина издати од стране
Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“, д.о.о, Краљево,
Електродистрибуција Ваљево, број 02-6698/2 од 21.11.2012. године;
Услови Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Извршна јединица Ваљево, број
099/146561/2 ВП од 29.05.2012. године;
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Поштанска мрежа на територији општине Осечина издато од стране ЈП ПТТ "Србија" РЈ поштанског
саобраћаја "Ваљево", бр. 2013-111195/2 од 05.09.2013. Године;
Услови – сагласност за израду Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина,
ЈП „Србија гас“, бр. 06-03/20756 од 19.11.2013.
Услови ЈП "Путеви Србије", Београд, бр. 953-16545 од 26.09.2013. године
Услови "Железнице Србије" Акционарско друштво, Сектор за стратегију и развој, Београд, бр. 13/11653 од 09.09.2103. године
Решење о условима заштите природе издато од стране Завода за заштиту природе Србије,
Република Србија, бр. 020-2065/2 од 18.09.2013. године;
Решење о условима заштите споменика културе издато од стране Завода за заштиту споменика
културе "Ваљево", бр.454/3 од 29.10.2013. године;
Хидрометеоролошки услови издати од стране Републичког хидрометеоролошког завода, бр. 92-III-191/2013 oд 06.09.2013. Године;
Мишљење у поступку издавања водних услова издато од стране ЈВП "Србијаводе" - ВПЦ "СаваДунав", Нови Београд, бр. 3911/2 од 29.08.2013. Године;
Претходни урбанистички услови издати од стране Сектора за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Ваљеву одсек за превентивну заштиту, бр. 217-363/13-1 од 18.09.2013. године;
Услови ЈП "Склоништа" бр. 42-33/13-1 од 05.09.2013. године
Услови Министарства одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, инт.
Број 3300-4 од 20.12.2013. године
Решење о издавању водних услова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
Републичка дирекција за воде, број 325-05-01626/2013-07 од 05.02.2014. године.

4.


број IV

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Предмет: Достава дигиталног катастарског плана, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Осечина, број 350-3/2013 од 24.12.2013.
године;
Достава дигиталног ортофото снимка за варошицу Осечина, Одељење за имовинско-правне послове,
урбанизам и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Осечина, број службено/2013 од
15.03.2013. године.
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5. КОНЦЕПТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

6. ИЗВЕШТАЈИ О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ТОКУ
ЈАВНОГ УВИДА











Записник са седнице Комисијe за планове Општине Осечина,
сачињен дана 14.08.2013. године;
Записник са седнице Комисијe за планове Општине Осечина,
сачињен дана 03.12.2013. године;
Записник са седнице Комисијe за планове Општине Осечина,
сачињен дана 25.02.2014. године;
Оглас о јавном увиду – дневни лист Новости, 12.03.2014. година;
Примедбе на нацрт Плана генералне регулације Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове, бр. 350-1/2014 од 07.04.2014. године;
Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана генералне регулације насељеног места Варошица
Осечина, сачињен дана 16.04.2014. године;
Записник са Јавне седнице Комисијe за планове Општине Осечина,
сачињен дана 16.04.2014. године.

7.

АНКЕТЕ

8.

САГЛАСНОСТИ

Сагласност, ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-16545/13-4 од 25.11.2013. године
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На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
Републике Србије“ број 10/2013), члана 38. тачка 4. Статута
општине Осечина („Општински службени гласник“ бр.
07/08), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној
дана 03.09.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

Члан 1.
Одређује се Општинско веће општине Осечина за надлежни орган који доноси Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Осечина и управља средствима за реализацију Програма, (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.
Средства за финансирање Програма, на начин и под
условима утврђеним законом, обезбеђују се у буџету
општине Осечина.
Члан 3.
Општинско веће доноси Програм, у складу са законом,
уз претходну сагласност надлежног Министарства.
Извештај о коришћењу средстава Програма
Општинско веће доставља Скупштини општине и надлежном Министарству најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
Члан 4.
Стручне и техничке послове везане за реализацију
Програма обавља организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове пољопривреде.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.г., број 060- 29/2014.г.

Председник Скупштине
Златија Миличић, с.р.
На основу члана 38. тачка 27., а у вези са чланом 41.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“,
бр. 7/08) и члана 29. став 2. Пословника Скупштине општине Осечина („Општински службени гласник“, бр. 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
03.09.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДИО ПРЕНОСУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Члан 1.
ОРГАНИЗУЈЕ СЕ радио пренос седница Скупштине
општине Осечина.
Члан 2.
Радио пренос из става 1.овог члана се поверава Радио
Осечини из Осечине.
Члан 3.
Радио пренос седница Скупштине општине се по правилу органиузује као одложени, са обавезом Радио Осечине
да снимак седнице емитује истог дана када се седница
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одржава у вечерњим сатима и то почев од 19,00 часова.

Члан 4.
У изузетним случајевима радио пренос седнице се
организује као директан.
О директном преносу седнице Скупштине одлучује
председник Скупштине, по обављеним консултацијама са
шефовима одборничких група.
Обавештење о директном преносу седнице се доставља Радио Осечини најкасније три дана пре дана одржавања седнице која ће се директно преносити.

Члан 5.
Средства за покриће трошкова преноса седница обезбеђују се у буџету Општине (Раздео 1 – Скупштина општине, Функц.клас. 110, ек.клас. 423000 – Информисање)
Члан 6.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Скупштине општине
Осечина, да са Радио Осечином закључи уговор о поверавању радио преноса седница Скупштине, у складу са овом
Одлуком и под условима из понуде Радио Осечине од
19.08.2014.године.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Општинском службеном гласнику.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014. Бр.060-29/2014

Председник Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу чл. 20. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/2007), чл. 219. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр.107/2005,
72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и
45/2013-др.закон), тачке 64. Упутства о вођењу матичних
књига и обрасцима матичних књига (''Службени гласник
РС''бр.109/2009) и чл. 38. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник'' бр.7/08), Скупштина
општине Осечина, на седници одржаној дана 03.09.2014.
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА
УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ О СМРТИ

Члан 1.
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти, и то:
1. Др Душан Миловановић из Пецке, ул. Краља Петра
бр. 59/2, ЈМБГ 1109956771817;
2. Др Јелена Милутиновић из Осечине, с. Осечина,
ЈМБГ 2006980775033;
3. Др Загорка Живановић из Осечине, ул. Вука
Караџића бр. 53, ЈМБГ 2307982775022;
4. Др Маријана Илић из Осечине, ул. Браће Недић бр. 2,
ЈМБГ 1212980725023 и
5. Др Никола Милосављевић из Осечине, П. Ј.
Комирићанца бр. 54, ЈМБГ 2211987770048.

Члан 2.
Задатак доктора медицине из члана 1. овог Решења је
да у року од 12 сати од примљеног позива изврши непосредан преглед лица умрлог ван здравствене установе,
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Одређени доктори медицине обавезни су да спецификацију издатих потврда о смрти са приложеним примерком
сваке појединачне потврде о смрти, доставе Општинској
управи Осечина, Одељењу за буџет, привреду и јавне
службе, преко писарнице, најкасније до 10-ог у месецу за
претходни месец.
Члан 3.
За извршење задатка из члана 2. овог Решења општина
Осечина ће одређеним докторима исплаћивати накнаду у
износу од 2.000,00 динара нето по потврди о смрти.
Исплата ће се вршити једном месечно, за претходни месец,
на основу броја издатих потврда о смрти, сваком одређеном доктору медицине посебно.
Члан 4 .
О извршењу овог Решења стараће се Одељење за
буџет, привреду и јавне службе Општинске управе
Осечина.
Члан 5.
Доктори медицине из члана 1. овог Решења одређују
се за извршење напред утврђеног задатка на период од
једне године од дана ступања на снагу овог Решења.
Члан 6.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.
Решење доставити Дому здравља Осечина и одређеним докторима медицине и исто објавити у ''Општинском
службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09./2014.г., бр. 060 - 29/2014.г.

Председник Скупштине
Златија Миличић с.р.

На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник'', број 7/08),
Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана
03.09.2014.године, донела је
ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ЈКП ''Осечина'' из
Осечине за 2013.годину .
Закључак доставити ЈКП ''Осечина'' из Осечине и исти
објавити у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана, 03.09.2014. Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине,
Златија Миличић с.р.

На основу члана 56. став 4. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/08) и члана 36. став 2.
Пословника Скупштине општине Осечина („Општински
службени гласник“, бр. 10/08), Скупштина општине Осечина,
на седници одржаној дана 03.09. 2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ, Весна Петровић дипл.правник из
Осечине дужности секретара Скупштине општине Осечина.
II
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Решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.
III
Решење доставити разрешеном лицу, Општинској управи Осечина и архиви Скупштине Општине.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.године, Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине општине,
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 40. става. 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), и члана 56. и
116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08) и члана 35. Пословника Скупштине општине
Осечина („Општински службени гласник“, бр. 10/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
03.09.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ПОСТАВЉА СЕ, Дане Крсмановић, дипл. правник из
Осечине за секретара Скупштине општине Осечина.
II
Секретар Скупштине општине поставља се на период
док траје мандат овог сазива Скупштине.
III
Решење доставити постављеном лицу, Општинској управи Осечина и архиви Скупштине општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.године, Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине општине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 46. Закон о локалној самоуправи („Сл.
гл. РС“, бр. 129/07), члана 126. тачка 1. Закона о социјалној
заштити („Сл. гл. РС“, бр. 24/2011), члана 38. Статута општине Осечина, („Општински службени гласник“, бр. 7/08) и
члана 96. Пословника Скупштине општине Осечина,
(„Општински службени гласник“, бр. 10/08), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 03.09.2014.г.
доноси
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НАПРЕДАК“ ОСЕЧИНА

I
Анђелка Павловић, дипл. правник из Осечине се, на
лични захтев, разрешава дужности директора Центра за
социјални рад „Напредак“ Осечина, закључно са 31. 08.
2014. године.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити
у Општинском службеном гласнику и доставити разрешеном
лицу, Центру за социјални рад у Осечини и архиви.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.г. бр. 060 – 29/2014.

Председник Скупштине,
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 123. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“ број 24/2011), члана 12. и 38. став 1.
тачка 9., члана 116. Статута општине Осечина („Општински
службени гласник“ број 7/08) и члана 59. и 96. Пословника
Скупштине општине Осечина („Општински службени гласник“, број 10/08), Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 03.09.2014. године, донела је
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НАПРЕДАК“ ОСЕЧИНА

I
РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Лазић, дипл. социјални радник
из Осечине, дужности члана Управног одбора Центра за
социјални рад „Напредак“ Осечина, као представник запослених, на лични захтев.
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II
Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата
члановима Управног одбора који су именовани решењем
СО-е Осечина број 060-38/2012 од 13.08.2012. године.
III
По примерак решења доставити разрешеном члану
Управног одбора, Центру за социјални рад и архиви.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 03.09.2014.године, Бр. 060-29/2014

Председник Скупштине општине,
Златија Миличић, с.р.
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