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V.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

V.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
У ГРАНИЦАМА ВАЖЕЋИХ  УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У планском обухвату Просторног плана јединице локалне самоуправе  Кучева у
предходном периоду је урађен и усвојен следећи урбанистички план:

Generalni plan "Ku~evo 2021"-из 2008 године-
("Службени гласник општине Кучево" бр.Одлука бр. 06-1-57/08-01 od 05.09.2008.

godine.)
У складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС број 72/09 и 81/09) План
генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице
локалне самоуправе и има мање од 30.000 становника а  до усвајања остаје Generalni
plan "Ku~evo 2021"као плански основ за издавање локацијске дозволе за објекте на
грађевинском земљишту унутар границе планираног грађевинског подручја.

-  Локацијска дозвола за изградњу у насељу Кучева, се издаје у складу са
условима утврђеним у Генералном Плану "Кучево 2021" у граници обухвата:

Граница ГП-а почиње од тромеђе кп.бр.2277, 2278, 2279 (КО Кучево И), наставља ободом
кп.бр.2279, 2282, 3983, 6481/2, 3988, 3987/3, затим од тромеђе кп.бр.3987/3, 3975, 3976, граница
пресеца кп.бр.3976, 3973, 3969 и наставља ка тромеђи кп.бр.3967, 3968, 3969, наставља ободом
кп.бр.3969, 3955, пресеца кп.бр.3955, 3954, наставља ободом кп.бр.3944, 3943 до тромеђе
кп.бр.3942,3943, 3936, затим граница наставља ка тромеђи кп.бр.3926, 3922, 3923, наставља
ободом кп.бр.3922, 3920, 3918, 3770/3, 3761, 3760, 3759, 3757/1, 3757/2, пресеца кп.бр.3757/3,
3756, наставља ободом кп.бр.3755/1, пресеца кп.бр.3757 наставља  ободом кп.бр.3753/2, 3753/3,
3779/5, пресеца кп.бр.37794, 6491, наставља ободом кп.бр.3528, 3547, 3554, затим наставља
пратећи планирану регулацију улице, затим наставља ободом кп.бр.3589/2, 3589/1, 3586, 3583,
6142, 6283, затим пресеца кп.бр.6281, наставља ободом кп.бр.6274, пресеца кп.бр.6274,
наставља ободом кп.бр.6273, 6331/2, 6334, пресеца кп.бр.6472/1 (Посу{ка река), 6340, наставља
ободом кп.бр.6388, 6339/2, 6339/3, 6339/1, 6342, 6378/, 6377/2, 6377/1, 6376, 6373, пресеца
кп.бр.6371/1, наставља ободом кп.бр.6371/1, 6370/1, 8869/5, 6369/2, 6366,  6502, 5969/1, 5968,
5963/2, 5960/2,   5959/3, 5958/1, 6474. Затим граница прелази у КО Поповац, наставља ободом
кп.бр.2879, 2880, 2902/1, 2903, 2905, 2908, 2909, 2843/2, 2847/4, 2847/3, 2770/1, 2771/1, 2773/1,
2777/1, 2778, 2960, 2977, 2995, 3053, 3056, 3053, 3061/2, 3066, 3068, 3071, 3072/1, 3075, 3076,
3079, 3080, 3096, 3095, пресеца кп.бр.3917/1, 3084, наставља ободом кп.бр.3092, 3091, 3090,
3088/1, пресеца кп.бр.3898 (пут Кучево-М.Пек), наставља ободом кп.бр.3319, 3318, 3905, 3313,
3314, 3288, 3156, 3154/1, 3148, 3147/1, 3161, 3143, 3147, 3148, пресеца кп.бр.3898/2 (пут Кучево-
М.Пек), наставља ободом кп.бр.3141, 3140, 3139, 3135, 3137, 3129, 3124, 3123, 3122/1, 3115,
3099, 3100, 3080, 3079, 3078, 3077, 3075, 3072/2, наставља ободом кп.бр.2790, 2791, 2792, 2794,
2797, 2798, 2813, 2814, 2815, 2818/2, 2811, 2808, пресеца кп.бр.3908 (воденични јаз), наставља
ободом кп.бр.2921, 2922, 2917, 2916, 2913, 2906, 2904, 2903, 2898, 2877, 2891, 2892 до тромеђе
кп.бр.2892, 2893, 2894, затим од тромеђе граница до тромеђе кп.бр.6, 12, 14 (КО Нересница),
даље граница наставља ободом кп. у КО Нересница 6, 7, 8, 77, 74, 28/3, 2781, 115, 113, затим
граница прелази у КО Кучајна и наставља ободом кп.бр.197, 198, 199, 200, 204, 192, 191, 190,
188, 187, 186, 185, пресеца кп.бр.186, наставља ободом кп.бр.170, 168, 335, 339, 340, 341/1,
345/1, 347/4, 347/2, 347/3, 343/1, 349, 352, 353, 354, 355, 357, 360, 361, 364, 366, 367, 368, 369,
384, 370/2, 387/1, 388/1, 392/3, затим граница прелази у КО Церовица и наставља ободом
кп.бр.1820, 1628/3, 1630, 1819 (Кучајнска река) 1648, 1649, пресеца к.п.бр. 1611/6 (пут Петровац-
Кучево), 1812, 1671, 1666/3, 1663/11, 1667/3, пресеца кп.бр.1811, 1613/1 и наставља ободом
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кп.бр.1613/1 1599/1, 1599/2, 1599/3, 1596, 1595/3, 152, 1591, затим наставља планираном
регулацијом улице.
Притом граница прелази у КО Кучево И, наставља ободом кп.бр.5593, 5458, 5457, 5464, 5517/3,
5517/13, 5517/24, 5517/9, 5517/8, 5518, 5515, 5548, 5378/2, 5378/1, 5382, 5381, 5383/1, 5391, 5409,
5411, 5413, 5415, 5416, 5415, 5420, 5261, 5263, 6265, 5269, 5268, 5212, 5210, 5206, пресеца
кп.бр.6498 (пут), наставља ободом кп.бр.4395, 5010/2, 5014, 5015, 5016, 5021, 5025, 4981, затим
граница наставља планираном регулацијом улице, ободом кп.бр.6471/1 (река Пек), у дужини од
око 460 м, ломи се ка западу и наставља ка тромеђи к.п.бр.5036, 5033, 5026 пресецају}и притом
к.п.бр. 5026 (Јелена стена) затим од тромеђе граница наставља прате}и ободе к.п.бр.5033, 5032,
5031, 5030,  пресеца кп.бр. 6471, 6497 (пут Пожаревац-Кучево), 1352/16, наставља ободом
кп.6497 (пут Пожаревац-Кучево), 1352/20, 1352/19, 1352/18, 1352/17, 1352/16, 1352/15, 1352/14,
1352/13, 1352/12, 1352/11, 1352/10, 4839/3, 4836/1, 4394, 4401, 4397/1, 4399, 4401/2, 4377/1,
4377/4, 4378, 4372/3, 4372/4, 4374/4, 4374/3, пресеца кп.бр.4370, и наставља ободом
кп.бр.4365/2, 4365/1, 4366/2, 4410, 4410, 4411, 4448, 4447 пресеца кп.бр.4430, и наставља
ободом кп.бр.4440, 4439, 4438, 4419, 4420, 4421/1, 4421/2, 4422, 4423, 4424, 4428, 4429, 4430,
4431, 4432/2, 4432/1, 4469, 4470/2, 4532/2, 4532/1, 4501, 4531/1, 4552, 6475, 1656, пресеца
кп.бр.25210/1, 6481/2, затим наставља ободом кп.бр.2278 до тромеђе кп.бр.2277, 2278, 2279 где
се граница затвара.
Поменуте катастарске парцеле се налазе унутар обухвата границе ГП-а.
Површина обухвата износи 753.3 ха.
У случају неслагања описа границе плана и графичког прилога   важи графички прилог.

V 2. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ
ПЛАНОВА

У планском обухвату Просторног плана општине Кучева:
- Планом детаљне регулације потребно је додатно разрадити планирану
обилазницу која тангира насеља - како секундарни центар Раброво тако и
општински центар
-Плановима детаљне регулације потребно је разрадити подручја заштићених
природних добара- пећина, које представљају значајну туристичку дестинацију:
пећина Церемошња, пећина Равништарка, Дубочка пећина и Шевичка пећина

За све радње и активности које се планирају на заштићеном добру морају се
прибавити услови Завода за заштиту природе Србије.

V 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ПЛАНИРАНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ
ПОДРУЧЈИМА НАСЕЉА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ПРЕДВИЂА ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА НАСЕЉА

Основна подела земљишта у планском подручју је на:
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште и
4. Водно земљиште

V 3.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

За делове планског подручја за које није прописана обавезна израда урбанистичких
планова у Просторном плану су дефинисана планирана грађевинска подручја и правила
уређења и грађења за све намене земљишта.
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Уколико се укаже потреба за израдом урбанистичког плана (ради утврђивања јавног
интереса) Одлуку о томе доноси надлежни општински орган у складу са чланом 46
Закона о планирању и изградњи и Просторни план општине Кучево у том случају,
представља његов плански основ и садржи смернице за његову израду.
До доношења урбанистичких планова, издавање информације о локацији, локацијске и
грађевинске дозволе вршиће се на основу правила изградње из овог Плана.

V 3. 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ПЛАНИРАНИМ
ГРАЂЕВИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА НАСЕЉА

V 3.2.1. Површине јавне намене

Површине јавне намене у планираним грађевинским подручјима су:саобраћајне
површине, постојећи објекти јавних намена, постојеће површине јавних намена
(паркови, зеленило и сл.) и постојећи и планирани комунални објекти.
површине јавне намене су:
Катастарска општина

Благојев Камен трафостаница

Буковска
саобраћајне површине, основна школа, комунални објекат

(акумулација),
Велика Бресница

Волуја
саобраћајне површине, основна школа,дом културе,
пошта,сп.терени,амбуланта (акумулација Ђердап),

Вуковић основна школа, гробље

Дубока
саобраћајне површине, основна школа, пошта амбуланта

гробље

Зеленик
саобраћајне површине, основна школа,дом културе,

гробље,сп.терени

Каона
                                     основна школа,дом културе, сп.терени

Кучајна
Љешница амбуланта
Мала Бресница сп.терени

Мишљеновац
саобраћајне површине, основна школа,дом културе

гробље,сп.терени

Мустапић
саобраћајне површине, основна школа,дом културе

гробље,сп.терени

Нересница
саобраћајне површине, основна школа,дом културе

пошта,сп.терени

Раброво
саобраћајне површине, основна школа,дом културе,

пошта,сп.терени,амбуланта гробље трафостаница, пијаца
Равниште

Раденка
основна школа,дом културе,

амбуланта
Ракова Бара
Сена сп.терени, дом културе
Српце дом културе

Турија
саобраћајне површине, основна школа,дом културе,

пошта,сп.терени,амбуланта
Церемошња основна школа
Церовица дом културе, сп.терени
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Шевица основна школа

Површине јавне намене су приказане:
- графички, у размери 1:5 000, у планираним грађевинским подручјима насеља

V 3.2.2. Правила уређења и грађења за површине и објекте јавне
намене

Правила грађења за објекте јавних намена

Минимална  површина парцеле за изградњу објеката јавних намена je 400 m2
Тип објекта зависи од његове функције и услова на локацији, али је претежно
слободностојећи објекат на парцели.
Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем.
Објекти образовања, дечије и социјалне заштите, здравства, културе,
информисања,спорта и рекреације и сл. су компатибилни становању и мешовитим
наменама и могу се градити у тим зонама.
Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и
рекреативних центара,  становања.
У оквиру школског дворишта, уколико то услови на парцели дозвољавају, могу се наћи
специјализовани и пратећи садржаји намењени спорту и рекреацији.
Постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте
минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m.
Најмања удаљеност  јавних објеката и служби од објеката на суседним парцелама
износи минимално пола висине од суседног објекта, али не мање од 5,0 m.
Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу
бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 3,5 m, односно на делу
бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално  4,0 m.
Спратност објеката је до П+1+Пк.
Максимални дозвољени индекс заузетости је 30  %
Максимални дозвољени индекс изграђености је 1.0
На парцелама се дозвољава, у свим сегментима, фазна изградња.
Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели,
изван површине јавног пута.
По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од
објеката других намена.

Правила грађења за саобраћајне површине

Саобраћајне површине су површине јавне намене намењене за одвијање моторног
друмског, пешачког и бициклистичког саобраћаја.
Земљишни појас је непрекинута земљишна површина са обе стране усека и насипа
јавног пута, ширине најмање 1.0 m мерено на спољну страну од линије крајњих тачака
попречног профила, ван насељеног места.
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Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија
ширина зависи од категорије пута:

- државни путеви I реда-аутопутеве износи 40.0 m
- државни остали путеви I реда  износи 20.0 m
- државни путеви II реда изниоси 10.0 m
- општински путеви износи 5.0 m

Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и заштитни појас.
Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити само уз  сагласност управљача
јавног пута.
Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног пута
може се градити само уз сагласност Јавног предузећа.
Земљани пут који се прикључује на јавни пут мора имати коловоз са тврдом подлогом
или исти као и јавни пут најмање ширине 5.0 m на 40.0 m за пут I реда, 20 m за пут II
реда и 10 м за општински пут мерено од ивице коловоза јавног пута.

Ваздушни простор изнад коловеза је 7.0  m а слободни простор изнад коловоза је 4.5 m.
Управљач јавног пута мора са власницима суседних парцела да склопи уговор о
коришћењу земљишта за објекте за одвођење воде или друге објекте или уређаје
заштите пута уколико их не може распоредити у земљишном појасу.
Јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.
Коловозна конструкција улица које се поклапају са правцем државног или општинског
пута који пролази кроз насеље сматрају се деловима тих путева заједно са
саобраћајном сигнализацијом (осим светлосне).
Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује
Скупштина општине (града) по прибављању сагласности надлежног министарства.
Забрањено је укрштање државног пута 1. реда са железничком пругом у истом нивоу.
На раскрсници или укрштају са железничком пругом утврђује се зоне потребне
прегледности. У утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња
или подизање постројења,  уређаја и засада или било каква активност којом се омета
прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да
се уклоне објекти који ометају потребну прегледност. Држалац или власник суседне
парцеле има право на накнаду од стране управљача пута по основу ограниченог права
коришћења.
Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог
објекта (железничка инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро,
аеродром и сл.), јавни пут, односно његов део који се измешта, мора бити изграђен са
елементима који одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси
инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог
дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута.
У случају укрштања јавног пута са железничком инфраструктуром због изградње јавног
пута, односно железничке инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака или
подвожњака, сноси инвеститор изградње тог јавног пута, односно те железничке
инфраструктуре.
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Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне
конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од min 115 KN. Материјали
и процедуре при производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким
нормативима и стандардима.
Коловоз се изводи са ивичњацима са стране.
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не
угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку.
Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.
Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно
одржава.
Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде
што се доказује атестима.
Коловоз на правцу државног пута је према пројекту државног пута односно као и ван
насеља.
Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на правцу државног пута је у власништву
ЈП Путеви Србије.
Све измене у профилу, режиму и семафоризацији на улици којом је и правац државног
пута могу се планирати и изводити само уз сагласност ЈП Путеви Србије.
На пешачко-бициклистичким стазама коловоз се обрађује различито али природним
материјалима (ломљени камен, камена коцка, дрво, земља...). Коловоз бициклистичких
стаза се може обрадити и као коловоз јавног пута.
Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За градске улице не могу
бити мање ширине од 1.5 m.
Постављају са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у
односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или
20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врст производа.
На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе,
жардињере, запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком СО или посебним
пројектом.
Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2.5 m или више.
На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и
техничким нормативима.
При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати
минимална ширина тротоара од 1.80 m, односно мин 0.90 m  између покретних и
непокретних објеката на тротоару.
На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне
ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно
обележена.
Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама и
означени вертикалним сигналним знацима.
Обрада површина може бити као и на коловозу или са посебном обрадом, према
одлуци СО или пројекној документацији.
Једно паркинг место за управно паркирање путничких возила је димензија 2.5х5.0 m.
Интерна саобраћајница је ширине 5.5 m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг
место је димензија 2.0х6.0 мm док је саобраћајница ширине 3.5 m.
Нормални профил саобраћајница садржи:
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Просторним планом утврђује се ширина појаса регулације за:

A. Јавни путеви ван насељеног места

државни пут првог реда (магистрални пут)
- коловоз се састоји од једне(или више) коловозне траке са две саобраћајне траке;
- саобраћајна трака је ширине 3.25-3.5м;
- ивичне траке 0.3-0.35м;
- банкина ширине 1.2м;
- елементи трасе су за рачунску брзину од 80-100 км/ч;
- објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и

подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина
- прописане берме прегледности
- други објекти горњег и доњег строја
- заштитни појас је 20м мерено од регулационе линије (земљишног појаса) на обе

стране
- појас контролисане градње је у ширини заштитног појаса мерено од границе

заштитног појаса  на обе стране јавног пута

пут другог  реда (регионални пут)
- коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
- саобраћајна трака је ширине 3.0м;
- ивичне траке 0.3 м;
- банкина ширине 1.0;
- елементи трасе су за рачунску брзину од 80-100 км/ч;
- објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и

подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина
- прописане берме прегледности
- други објекти горњег и доњег строја
- заштитни појас је 10м мерено од регулационе линије (земљишног појаса) на обе

стране
- појас контролисане градње је у ширини заштитног појаса мерено од границе

заштитног појаса  на обе стране јавног пута

општински пут
- коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
- коловоз је од асфалта или макадама на претходно обрађеној постељици и тампон

слоју;
- саобраћајна трака је ширине 2.75м ;
- ивичњаци или ивична трака 0.20м;
- банкина ширине 1.0м;
- елементи трасе су за рачунску брзину од 50 км/ч ;
- објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и

подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина
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- заштитни појас је 5м мерено од регулационе линије (земљишног појаса) на обе
стране

- појас контролисане градње је у ширини заштитног појаса мерено од границе
заштитног појаса на обе стране јавног пута

Коловоз се израђује са ивичњацима само у насељеним местима.
Паралелно јавном путу, у заштитном појасу,  могу се планирати паралелно вођени
објекти других инфраструктурних система на растојању од најмање 3.0м од крајњих
тачака објекта до регулационе линије јавног пута, уз претходно прибављање услова и уз
сагласност на техничко решење управљача јавног пута.
Могуће је укрштање других објеката инфраструктуре са јавним путем уз израду
одговарајуће техничке документације. Ваздушна регулациона линија је на 7.0м (4.5м за
надвожњак) а подземна је на 1.8м од коловозне површине или према претходно
прибављеним условима и техничким захтевима управљача пута. Техничка
документација се ставља на увид и сагласност управљача јавног пута.
Сви радови на основу техничке документације у заштитном појасу или укрштању
пријављују се на 30 дана пре почетка радова. За ове радове управљач јавног пута
обезбеђује надзор за време извођења радова који контролише да се радови изводе по
захтевима управљача и у складу са техничком документацијом на коју је дата
сагласност.

1. Аутобуска стајалишта
Уз коловоз јавних путева дозољено је формирати стајалишта за заустављање возила
јазног превоза са следећим правилима грађења:
- ширина коловоза је мин. 3.0м;
- стајалиште је од коловоза јавног пута одвојено разделном траком 3.0м;
- дужина стајалишта без прилазних трака је 25.0м;
- са стране је тротоар ширине 3.0м опремљен мобилијаром (заштитном

надстрешницом, ветробраном и клупом према типском пројекту са елементима
традиционалне архитектуре

2. Станица за снабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом уз јавне путеве граде се на међусобном растојању од
25-30км. Уз државне путеве граде се одвојено по смеровима у смакнутом или
наизменичном распореду. За планиране локације урадити урбанистички пројекат којим
се утврђује усаглашеност са идејним пројектом, противпожарним прописима и условима
надлежних органа из области саобраћаја, екологије (загађење ваздуха, воде и
земљишта, појаву буке) и применом мера за смањење штетних утицаја. Одобрење за
прикључак издаје управљач јавног пута  на основу захтева и урбанистичког пројекта.
Правила грађења за станице за снабдевање горивом су:
- станице се граде уз коловоз са потребним уливно-изливним тракама;
- станице су са 2-3 точиона места за путничка и 1 издвојено за теретна возила;
- станице морају да имају уређаје за точење свих врста горива (и ТНГ);
- заштитни појас према коловозу је мин. 6.0м;
- оптимална површина локације за станицу је око 0.5ха, а минимална 0,15ха;
- пословне просторије (продавница, кафе, ресторан);
- паркирање за најмање 10 путничка возила (једно за инвалидна лица) и 2 теретна;
- простор за замену уља и проверу притиска у пнеуматицима;
- чесма са текућом водом ;
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- површина за манипулацију меродавног возила.

3. Одморишта
Одморишта служе дужим задржавањима путника (30-90 мин.). Постављају се на
растојањима од приближно 25км. Потребна површина одморишта је око 3 ха. Потребни
садржаји одморишта су:
- телефон за помоћ;
- јавни телефон;
- вода за пиће - чесма на отвореном;
- санитарно хигијенски чвор - површине 40 м2;
- информације - табла са називом и планом одморишта укључујући и информацију

о станици за снабдевањем горивом, на улазу, као и табла са основним
информацијама о даљем путу на излазу (о главним скретањима, растојањима,
туристичким, културним и природним локалитетима, наредним станицама за
снабдевање горивом);

- простор за одмор и рекреацију - за приближно 100 особа, на оквирној површини
од 500м2, са парковским мобилијаром (клупе, столови, корпе за отпатке) и
стазама;

- продавнице општих артикала - храна, пиће, штампа, цигарете, укупне површине
до око 80 м2;

- кафе и ресторан - за оријентационо 50 особа у затвореном делу и 70 места на
тераси, кухиња и мокри чвор, службени смештај особља ресторана

- паркинг простор - за 20  путничких возила, 4 аутобуса, 2 теретна возила, са
потребним пролазним саобраћајним тракама.

У саставу одморишта може се планирати и станица за снабдевање горивом.

4. Паркиралишта
Паркиралишта служе краћем задржавању корисника (15-30 мин.) или за принудно
заустављање у случају дефекта.Постављају се обострано, смакнуто у односу на главни
саобраћајни ток. Суседна паркиралишта треба да су на сваких 500-750 м, у зависности
од осталих садржаја на траси као и микролокацијских услова.Обавезни садржаји на
паркиралиштима су:
- паркинг простор за путничка и комерцијална возила,
- санитарни чвор,
- вода за пиће,
5. Мотели
Намењени су дужем задржавању, уз могућност ноћења. Постављају се на растојањима
30-70 км. Мотел у саставу има рецепцију и око 20 лежајева. Поред свих садржаја
наведених за паркиралишта и одморишта, потребно је да се у оквиру комплекса налази
и сервисна радионица за све врсте возила, као и шири дијапазон занатско-трговинских
продавница, пошта, мењачница. Одређивање тачне локације је комплексан задатак,
који захтева сагледавање и анализу више утицајних параметара: одржавање потребног
ритма између објеката у простору;  саобраћајно-технички услови; просторна
ограничења; природне и историјске карактеристике посматраног локалитета; могућност
комуналног опремања, снабдевања и одржавања објеката пратећих садржаја и  услови
заштите животне средине.

B. железничка пруга

Ширина појаса регулације на отвореној прузи је 35,0м (просечно) а на
једноколосечној 16.0м. На станичном платоу повећава се за број колосека са
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међуколосечним растојањем. Правилима грађења за реконструкцију и изградњу су
следећа:

- нормални колосек ширине 1435 мм
- труп пруге ширине у правцу мин. 6.0м за једноколосечну односно 10.7м

за двоколосечну пругу
- размак колосека на отвореној прузи у правцу је 4.70 м
- слободан профил у правцу УИЦЦГ
- оптерећење за прорачун елемената трасе је 250 КН//80КН/м
- елементи трасе рачунају се за брзине од 100-140 км/ч Повећање брзина

може се постићи и увођењем возова са нагињућим колским сандуком
- напон напојног вода електрифициране пруге је 25КВ наизменичне

струје
- укрштање железничке инфраструктуре са јавним путевима ван

простора за који су донети урбанистички планови у начелу изводи се
њиховим свођењем на најнеопходнији број, усмеравањем два или више
јавних путева на заједничко место укрштања. Размак између два
укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да буде
мањи од 2.000 метара. Ако је укрштање железничке инфраструктуре и
пута изведено у истом нивоу, изграђени путни прелаз сматра се
саставним делом железничке инфраструктуре са обе стране колосека у
ширини три метра рачунајући од осе колосека

C. Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже у насељу

· регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног
пута), или на граничну линију и обележава за све постојеће и планиране саораћајнице;
· растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује
се у зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као
хоризонтална, надземна и подземна регулација, а најмања дозвољена ширина појаса
регулације по врстама улица је: стамбене -8.00 м, сабирне-10.0 м, саобраћајнице у
сеоским насељима-10,0м, колски пролази-5,0м, приватни пролази-2,5м, противпожарни
пролаз-3,50м;
· регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране
саобраћајнице у насељу;
· регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи
за утврђивање саобраћајне мреже;
· регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност
саобраћајне мреже;
· нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном
падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Утврђене аналитичке
координате (коте нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације представљају
основ за утврђивање нивелета регулационих линија као и основ за постављање улаза у
објекат или уређење осталог простора ван појаса регулације;
· саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором на адекватном
доњем построју тампону и оивичити ивичњацима;
· у профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за
пролазак инфраструктурне мреже;
· приликом планирања нових или реконструкција постојећих улица тежити да
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се обезбеди улично зеленило (дрвореди, травњаци и слично);
· пешачке површине (стазе и тротоари) обавезно физички издвојити у посебне
површине заштићене од моторног саобраћаја (изузев код интегрисаних улица);
· ширина тротоара за кретање пешака мин. 1,5м; за инвалидна лица на пешачким
прелазима предвидети изградњу рампе нагиба 1:20 (изузетно 1:12) минималне ширине 1,80
м;
· код изградње надвожњака потребно је оставити светли профил од мин.
4,5м;
· попречне профиле и коловозне конструкције свих саобраћајница
димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу;
· радијус закривљења на раскрсницама је мин. 7.5 м (изузетно 6.5)
· паркирање на јавној површини уз коловоз је могуће и изводи се као управно (једно
паркинг место је димензија 2.5(2.3)х5.0 м са коловозом ширине мин 5.5(6.5) м),
паралелно (2.0х6.0 м коловоз мин 3.5 м) или косо (2.3х5.0 м коловоз мин 4.5
· Пример распореда инфраструктурних капацитета у профилу саобраћајнице у насељу

Правила грађења водоводне и канализационе мреже
Водовод и канализација се морају трасирати тако:
да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користи,
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла и поземним водама.
Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама
износи:
- међусобно водовод и канализација                                    0,40 m
- до гасовода                                                                           1,00 m
- до електричних и телефонских каблова                             0,50 m
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда
и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
Спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног водовода, a осталу
инсталацију у објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено предузеће;
Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталације уз законску
одговорност имаоца;
На главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити се
смеју убацивати нови прикључци испред водомера;
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Цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом;
Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, заштитити од дејства
евентуалних лутајућих стуја одговарајућим заштитним средствима;
Водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном нити у загрејаном стању;
Све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом;
Притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу трајности
инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу редуцир-
вентила;
Рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,5m/s а највише 2m/s, да би се
ублажили шумови, водени удари и отпори у цевима;
Слободан натпритисак треба да буде најмање 5m воденог стуба изнад највишег точећег
места;
Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој
линији, управно на уличну цев;
Водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5m од регулационе линије,
односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен са
унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за
најмањи водомер (3/4") су 1,m x 1,2m x 1,7т. Водомер се поставља на мин. 0,3m од дна
шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више водомера, зависе управо од
броја и димензија (пречника) водомера;
Уколико се у објекту налази више врста потошача (локали, склоништа, топлотна
подстаница и др.) Предвидети посебне главне водомере за сваког потошача посебно;
Димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна;
Шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне прилике
најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови);
Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе
виших делова објекта, обавезно пројектовати постојење за повећање притиска.
Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са
водоводом (могући су изузетци);
У канализацију се може одводити:
сва нечиста и употребљена вода и помије које се могу лако испирати; фекалије које су
водом толико разређене да их вода може спирати; сва атмосферска вода (кишница и
отопљени снег); и по нарочитом одобрењу и подземна вода.
У канализацијује забрањено испуштати или убацивати:
ђубре, пепео, крпе, песак, отпатке од кухиње или од јела, лед, снег, кости и уопште
предмете и материје; запаљиве материје и оне које могу изазвати пожар, експлозију или
оштетити канале и њихово функционисање;  воде и друге течности са температуром
већом од 35°С или са шкодљивим киселинама, алкалијама и солима.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање
отпадних вода у градску канализацију (чл. 15 Одлуке о канализацији);
Минимални пречник уличне фекалне канализације је Æ200 mm а кућног прикључка је
Æ150 mm.
За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња кишне канализације, а
најједноставније је одвођење атмосферских вода у путне јаркове или риголе поред
саобраћајница.
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На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на
приближном растојању од 160d постављају се ревизиони силази од бетонских цеви Ф
1000 mm са бетонским дном у облику кинете истог радијуса као и одводне цеви, а на
завршном елементу шахте се постављају ливено-гвоздени шахт поклопци одговарајуће
носивости у складу са саобраћајним оптерећењем.
Септичке јаме се граде као водонепропусне објекти за пречишћавање отпадних вода.
Септичке јаме као водонепропусни објекти служе само за привремено одлагање
отпадних вода јер се оне морају редовно празнити црпљењем њиховог садржаја и
његовим одношењем  на одговарајућу локацију (систем за пречишћавање отпадних
материја).
Септичке јаме поставити:
мин. 2m од ограде комплекса; мин. 5m од објекта; мин. 10m од регулационе линије; и
мин. 20m од бунара.
Септичке јаме као водонепропусни објекти у којима се врши и  пречишћавање отпадних
вода су прелазно решење за локалну санитацију на нивоу домаћинства или комплекса,
до изградње канализационе мреже насеља.
Ефлуент из ових септичких јама може се пуштати у подземље (упијајући бунари,
подземна иригација) и у реципијенте који обезбеђују висок степен разблажења.
У њима се обавља процес анаеробног разлагања органских чврстих материја. Ове
материје се распадају на дну танка стварајући гасове који се пењу на површину и носе
собом фину суспензију која једним делом поново пада на дно јаме а другим делом
одлази из јаме заједно са исталоженом каналском водом. За уклањање и овог
материјала препоручују се септичке јаме са две па и три коморе.
Дубина септичке јаме треба да буде у границама 1,25—2,0 m. а однос ширине према
дужини да се креће од 1:2 до 1:4. Најмања запремина септичке јаме износи 1.500 lit. За
мање септичке јаме препоручује се септичка јама са 2 коморе с тим да прва комора
износи 2/3 укупне запремине. Вeће септичке јаме се могу градити са више комора (3—
4), од којих прва захвата око ½  укупне запремине.
Минимална запремина прве коморе износи 2000 lit.
Септичке јаме треба да одговарају следећим условима:
Улив и излив, у септичкој јами ширине до 1,25 m, могу се изграђивати са цевима или у
виду вертикалних преграда. Код улива и излива са фазонским комадом у виду Т-рачве,
треба доњи дeo рачвe да буде уроњен испод површине течности око 45cm а горњи део
дa око 20cm надвисује горњу површину масне коре.
Кота дна уливне цеви не сме бити испод нивоа течности у јами нити више од 5 cm изнад
нивоа.
Брзина дотока испред јаме не сме бити већа од 1,0 m/sec.
За јаме ширине веће од 1,25m  улив и излив може бити уређен са два или више
фазонских комада у виду Т-рачви које морају бити одозго приступачне.
Септичке јаме које се налазе у близини објекта морају по правилу бити покривене, док
се оне које су удаљене од објекта могу изводити непокривене али обавезно ограђене.
Покривене септичке јаме треба да имају вентилацију за одвођење гасова, који могу бити
експлозивни., Код мањих јама покривање се може обезбедити монтажним елементима
(бетон, дрво).
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Пражњење јама, по правилу, треба да се врши сваких 6 месеци. При томе увек треба
остављати мање количине садржине у циљу бржег сазревања новог наталоженог муља
(маx. 20%). Материјал извађен из јаме мањих постројења одвози се цистернама а из
већих се одвози на лагуне или поља за сушење муља.
Количина воде коју треба узети у обзир при одређивању капацитета септичких јама
прорачунава се с обзиром на број становника или број и врсту санитарних уређаја
односно изливних места. Минимална количина воде за поједине стамбене зграде треба
да износи 150 lit/становнику на дан.
Гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом извршити
каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6m, a максимална 3m).
Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до
6% управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и
вертикалних ломова;
ревизиона окна морају се још изградити на местима:
где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним; -    ако је вертикални
одводник од тога места удаљен више од 1м; на местима где су каскаде;
на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду; и код правих
одводника на растојању највише 24m за 0150mm.
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, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим
размацима ребара од 15mm;
резервоари за лед, рибу и тсл., не смеју бити директно спојени са канализацијом;
на сваком имању морају бити везани на канализацију најмање no један сливник у
дворишту и по један олучњак;
прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и
одржавање пре граничног ревизионог силаза;
прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља,
масти, бензина и др., вршити преко таложника и сепаратора масти и уља;
у деловима где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је
увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода;

Правила грађења електроенергетских објеката

У заштитним зонама далековода или постројења забрањена         је         изградња
стамбених, угоститељских    и     производних    објеката,     a евентуална изградња
испод  и  у близини далековода  условљена је Техничким  прописима  за  изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист
СФРЈ бр. 65/88 и сл.СРЈ бр.18/92). Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан
однос предметног далековода и објекта који    ће    се    градити,     уз    задовољење
горе поменутих   Техничких   прописа.   За   добијање сагласности   за   градњу
објеката   испод   и   у близини      далековода      чији      су      власници "Електромрежа
Србије" и "Електродистрибуција", потребна је сагласност поменутог власника.
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Мрежа / објекат Заштитна зона / појас

Далековод 10 kV Минимум 5m, обострано од
хоризонталне пројекције далековода

Далековод 35 kV Минимум 15m, обострано од
осе  далековода.

Далековод 110 kV Минимум 25m, обострано од
осе  далековода.

Далековод 220 kV Увећава се у односу на водове
110кV за 0,75м

Далековод 400 kV Увећава се у односу на водове
110кV за 2м.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних
пројеката у складу са важећим законским прописима.
Трафостанице 10/0,4 kV

- Трафостаницу градити као МБТС, алуминијумско стубну ТС или зидану.
Удаљеност енергетског транформатора од суседних објеката мора износити
најмање 3m;

- ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора
испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега
"Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90);

- код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што
је могуће ближе тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи,
а расплет водова што једноставнији; о могућности лаког прилаза ради
монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од површинских и
подземних вода и сл.;  о присуству подземних и надземних инсталација у
окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину.

Полагање каблова
Мрежу средњег и ниског напона треба реконструисати и градити на бетонским
стубовима са одговарајућим пресеком проводника.
Прикључци индивидуалних потрошача на нисконапонску мрежу по правилу се врше са
кабловским снопом  X00/0-A 4x18 mm2  а по потреби и са кабловским водовима типа
PP00/A  или  ХP00/A  одговарајућег пресека, зависно од снаге коју објекти ангажују.
Прикључци се остварују повезивањем мерно-разводног ормана (мро) у објекту са
водовима надзмне мреже ниског напона у свему према одредбама техничке препоруке
TP 13, ЕДСрбије.
За важније саобраћајнице предвиђена је израда јавне расвете по стубовима надземне
мреже ниског напона угадњом економичних светлосних извора као што су натријумове
или метал-халогене светиљке, које уз већу ефикасност ангажују мању снагу и
потрошњу електричне енергије.
Заштита од индиректног напона додира је предвиђена аутоматским искључењем
напајања, сагласно техничким условима надлежне ЕД.
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Извођење радова се ме вршити без издавања грађевинске дозволе, на основу
прибављене информације о локацији и решења којим се одобрава извођење радова, а
које издаје надлежни орган локалне самоуправе, сагласно члану 53. и 145. Закона о
планирању и изградњи (Сл. Гласник 72/09). Извођење радова се врши на основу
теничке документације израђене сагласно техничким условима надлежне ЕД, уз
примену важећих техничких прописа и техничких препорука електродистрибуције
Србије.
Код укрштања, приближавања, паралелног вођења, стубови надземне мреже ниског
напона могу се постављати уз саму ивицу коловоза саобраћајница или колских улаза.
Дубина укопавања енергетских каблова не сме бити мања од 0,7m за каблове напона
до 10 kv, односно 1,1m за каблове 35 kv;
Каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални размаци од
других врста инсталација и то:
· 0.4 m од цеви водовода и канализације
· 0.5 m од телекомуникационих каблова
· 0.8 m од гасовода у  насељу
· 1.2 m од гасовода ван  насеља

Ако се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже у заштитну
цев, дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, или целом дужином код
паралелног вода при чему најмањи размак не може бити мањи од 0.3 m.
Није дозвољено паралелно вођење електроенергетских каблова изнад или испод
гасовода и цеви водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се
полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је мањи од 30°, што
ближе 90°.
На прелаз преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у кабловску канализацију,
односно у заштитне цеви, на дубини минимално 0.8 m, испод површине коловоза.

Код прелаза преко саобраћајнице државних путева укрштање треба  предвидети
искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у
прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи
1,35-1,50м, у зависности од конфигурације терена.

Извођење надземних водова

§ Изградња надземних нисконапонских водова изводи се према Правилнику о техничким
нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова (Сл. лист СРЈ бр. 6/92);

§ Нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске
стубове са размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;
§ Није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер;

вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на
изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати
(сматра се да вод прелази преко зграде и кад je растојање хоризонталне пројекције
најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3m за водове до 20
kV, односно мање од 5м за водове напона већег од 20 kV);
§ У случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана

изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број
људи, потребна је и механички појачана изолација;
§      Није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних носача водова на

стамбеним зградама;
§     Није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив
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материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.);
§     На пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална

сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, a износи најмање 15,0m;
§     Одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање

електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
§     Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама

у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са "Правилником
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр.
11/96).

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу
- Прикључак служи за напајање само једног објекта. У случају да се преко једног

огранка нисконапонске (НН) мреже напајају два или више објеката, овај огранак се
третира као НН мрежа;

- сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају
двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да
се одобре два прикључка;

- за извођење прикључка користи се СКС;
- прикључак се може извести и подземно у случају тзв. већег потрошача;
- прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног

једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже,
конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу;

- место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола или
кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода);

- надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова
објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво
извођење прикључка преко зида објекта; и

- распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту
прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30m. За веће распоне
обавезна је уградња помоћног стуба.

Правила грађења објеката телекомуникације

Подземни телекомуникациони водови приступне мреже постављају се испод јавних
површина (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе,
паркинг простор и изузетно саобраћајница) и испод грађевинских парцела уз сагласност
власника-корисника.
Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4 m на дубини од 0,8 до
1 m према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров.

Код полагања подземних телекомуникационих каблова на државним путевима треба
предвидети укрштање искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина
предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње
коте заштитне цеви износи 1,35-1,50м, у зависности од конфигурације терена.

Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима
потребно је остварити следеће минималне размаке:

- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m,
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m,
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- са електроенергетским каблом од 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног
вођења 1 m,

- од регулационе линије 0,5 m,
- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0, 8 m.
- при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од

0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30°, no
могућству што ближе 90°, а ван насељених места најмање 45°. По правилу
телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова;

- уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим
местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не
сме да буде мањи од 0,3m;

- базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком
Србија, непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30m²) и спречити
блиску изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или
спречити сигнал).

Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског
стуба, хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8 m, а не мање од 0,3 m уколико је
телекомуникациони вод механички заштићен.

- Приликом реконструкције и изградње нове месне телефонске мреже, код
паралелног вођења и укрштања телефонских каблова са другим
инфраструктурним објектима неопходно је у свему се придржавати важећих
техничких прописа ЗЈ ПТТ и других услова која регулишу ову материју.

Правила грађења гасоводне мреже и објеката

Магистрални гасовод  и разводни     гасовод (р=50 bar)
Заштитни појас  је минимум 30m, обострано од ивице магистралног гасовода..
Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитном
појасу. Изградња у близини    гасовода    условљена   је    Правилником    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).  За
добијање   сагласности   за    градњу   објеката    у близини    гасоводних    мрежа    и
објеката    уважити стандарде      Србијагаса:      Технички      услови      за пројектовање,
изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас

Градски       гасовод (p=6/12bar) )
Заштитни појас  минимум Зm, обострано од ивице гасоводне цеви и
Градски       гасовод (р=4 bar)
Заштитни појас  је минимум 1м, обострано од ивице гасоводне цеви
Забрањена је изградња објеката, у заштитном појасу. Изградња у близини    гасовода
условљена   је    Правилником    о условима и техничким нормативима за пројектовање
и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77,
18/82, 26/83 и 6/88). За   добијање   сагласности   за    градњу   објеката    у близини
гасоводних    мрежа    и    објеката    уважити стандарде      Србијагаса:       Технички
услови      за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих
станица и опреме, Југас Београд, 2000. године.
Главна мернорегулациона станица (ГМРС) заштитна зона 50m y радијусу и

Мернорегулациона станица (МРС) заштитна зона је 15m у радијусу. Забрањена је
изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони.
Изградња у близини     ГМРСи МРС      условљена    је     Правилником     о техничким
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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).  За
добијање   сагласности   за    градњу   објеката    у близини    гасоводних    мрежа    и
објеката    уважити стандарде      Србијагаса:      Технички      услови      за пројектовање,
изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме.

Правила грађења комуналних објеката

Правила за изградњу и проширење гробља

За изградњу гробља на потпуно новој локацији, у  случају потребе решавања локације
утврђивањем јавног интереса обавезна је израда Плана детаљне регулације. У случају
имовинско-правно решене локације и њеног приступа,
обавезна је израда Урбанистичког пројекта. Урбанистичкој разради локације мора да
предходи  израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају изградње
гробља на животну средину.
Димензионисаwе гробqа зависи од: броја становника гравитационог подручја
(планирано стаwе), стопе морталитета, ротационог турнуса, димензије гробног места,

система сахраwиваwа и организације парцеле и заступqености функција на гробqу.

Од разли~итих метода прора~уна, у нашим условима уобичајена је примена методе
[венкела, по којој се одређује потребни капацитет гробља:

      K
Број гробних места:       G= -----------x  S  x T x  1.25
                                             1000
K – стопа морталитета (број умрлих годишње на 1000 становника)
S - броја становника
T – ротациони турнус

      8
Број  гробних места:       G= -----------x  22974  x 25 x  1.25
                                             1000

    G= 5743.5
Површина  парцеле       PP= Gm x  G

      PP= 8.5m²  x  5743.5
      PP=4.9ha

Површина  гробља     PG= PP+ 2/3PP
  PG= 4.9 +2/3 x 4.9
  PG= 8,16ha

Правила регулације за уређење гробља

- Гробље се састоји од површине за сахрањивање и приступне површине која је
величином и опремљеношћу у складу са величином површине за сахрањивање.
Минимум комуналне опремљености гробља представља плато са чесмом, решеном
одводњом употребљене воде и површинске воде са платоа (по потреби септичка јама) и
капелом, потребних капацитета, са обавезним електричним прикључком.

- Површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа
сахрањивање у једном гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или
четири умрла лица.

-  ширина бетонских прилазних стаза је 1,3м, а растојање између гробних места 0,5м.
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3. Габарит гробног места износи:
· за једно умрло лице је 1,1х2,4м,
· за два умрла лица 2,0х2,4м,
· за три умрла лица је 2,9х2,4м,
· за четири умрла лица је 3,8х2,4м,
· дубина сахрањивања износи 1,6м.

- Гробно поље треба решити у стилу пејзажног парка обогаћено мањим
пластикама или једноставним малим плочама од камена са уклесаним именима
покојника. Гробно место са припадајућом комуникацијом је величине 3,0 х 2,5м.

- На гробљу треба предвидети ортогоналан распоред гробних места ради
оптималне искоришћености земљишта, уз јеноставније облежавање на терену и
истовремено максимално озелењавање међупростора.

- Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу.
Висине надгробних споменика се типизирају на димензије по висини од 80цм, 100цм и
120цм, а ширине за појединачна гробна места су 60цм, а за двојна гробна места су
120цм.
Опремање постојећих гробља недостајућом инфраструктуром  се ради по правилима
која важе за изградњу нових гробља.
За проширење постојећег гробља обавезна је израда Урбанистичког пројекта којим ће
се и постојеће гробље и проширени део сагледати као целина, међусобно повезати и
инфраструктурно опремити.

Правила грађења трансфер станице

РСПУО предвиђа се изградња депоније на подручју општине Петровац, док се на
територији општинеКучево планирају локације за трансфер станице – еколошка
дворишта.
Трансфер станице су на листи Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину. За Рециклажна дворишта није прописана обавеза израде процене
утицаја на животну средину
Трансфер станица није депонија у смислу Чл. 2. Правилника о критријумима за
одређивање локације и уређење депонија отпадних материја ("Службени Гласник РС",
број 54/92), али код дефинисања локације и техничких решења трансфер станица треба
поштовати стандарде заштите животне средине из позитивних прописа РС, као и
стандарде ЕУ директива у овој области, а ускладу са најбољом примењивом праксом у
у овој области.
Техничку документацију за изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта треба
радити усклађено синхроно са техничком документацијом за изградњу Регионалне
депоније, као делове јединственог функционалног система, а према условима локације
сваког појединачног објекта.
У принципу, пожељно је да трансфер станица буде на приступачним локацијама поред
јавног пута, што ближе градском насељу, како због мањих трошкова транспорта
комуналног отпада, тако и због могућности да што више грађана донесе да прода
издвојене секундарне сировине, односно да одложи кућни отпад који има карактер
опасног.
Трансфер станица треба да садржи:
- Колску вагу за мерење и евиденцију довеженог отпада;
- Систем за претовар и сабијање отпада у великим контејнерима за транспорт на
регионалну депонију;
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- Простор за смештај прес контејнера, као и паркинг за возила за отпад;
- Систем за пријем, откуп и привремено одлагање секундарних сриовина раздвојених на
месту настанка;
- Засебан простор са опремом за привремен пријем комуналног опасног отпада
(становништво и привреда), као и неутралног медицинског отпада који није решен
интерним плановима локалних генератора отпада;
- Простор са објектима и опремом за касацију кабастог отпада;
- Компостану за компостирање биолошког отпада уколико је то економски оправдано;
- Пратећи инфраструктурни системи: контејнер за особље са инсталацијом санитарне
воде, канализације, струје, грејања; систем за гашење пожара, ограда и капија,
приступни асфалтни пут.
Вода за пиће обезбедује се прикључком на јавни водовод, или из прикладних
резервоара.
Санитарне отпадне воде се скупљају у посебан резервоар са уређајем за третман тих
вода, или одводе у јавни канализациони систем.
Плато трансфер станице за манипулацију и кретање возила је од армираног бетона
тако да нема прљања точкова возила и растурања отпада.
На трансфер станици се обезбеђује стално присуство посаде/чувара.
Предвиђа се израда заштитног појаса од дрвећа и другог растиња.
Привремено складиштење секундарних сировина врши се у одвојеним наменским
контејнерима, мешања нису дозвољена.
Уколико се трансфер станица налази на већем растојању од прикључка на
електродистрибутивни систем могуће је соларним ћелијама обезбедити потребну
енергију за све потрошаче, осим пресе за сабијање отпада.
Систем за компостирање органског отпада је засебна, оградом и капијом
одвојена,функционална целина у оквиру трансфер станице.

Правила грађења за сточна гробља

У складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и
отпадака животињског порекла и условима које морају да испуњавају објекти и опрема
за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства
за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Службени гласник
СФРЈ"”, број 53/89) формираће се, уређивати и одржавати сточна гробља на подручју
Општине.

С обзиром да је сточно гробље најнеповољнији начин  уклањања лешина и конфиската
с хигијенског и епизоотиолошког  стајалишта услови за избор локације и изградњу
сточног гробља су:

· локација јаме мора бити изван насеља, на оцедном терену (крупно гранулирано
тло) са довољним протоком ваздуха;

· ниво подземних вода не сме бити виши од 2,5-3,0м испод површине тла;
· сточно гробље мора бити ограђено оградом од бетона или цигле. На врху ограде

мора бити бодљикава жица;
· унутар локације треба да има објекат са текућом водом, прибором за секцију

лешева, прање и дезинфекцију;
· након секције лешина се закопава  2,0м испод површине земље с направљеном

хумком;
· за велике животиње треба место површине 4,0м2, а за мале 2,0м2;
· свака лешина се закопава у засебну јаму;
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· временски турнус за сточна гробља је 10-15 година;
· сточно гробље се не сме користити за напасање, а за садњу неке културе се може

користити тек 26 година након престанка употребе. До тада се на њему може
садити само дрвеће.

За случај наглог помора (епидемије) стоке саставни део сточног гробља треба да
представља и јама гробница, за истовремено збрињавање већег броја угинулих
животиња.

Јама гробница се може градити и као засебан објекат изван насељеног места. За
одабир локације је важан ниво подземних вода и гранулометријски састав тла.
Прикладна ширина јаме је  3,0-5,0м, а дубина 8,0-15,0м. Дно треба бити најмање 1,0м
изнад нивоа подземних вода. На дно се ставља дренажни слој дебљине 0,5-1,0м од
туцаника или ломљеног црепа. На 1,0м од дна стављају се две гвоздене шипке (цеви
или шине које формирају мрежу налик  роштиљу) на којима се лешина задржава. Јама
се зида на суво и на врху се затвара армирано-бетонском плочом која уједно служи и
као сто за секцију.

V 3.2.3. Намене грађевинског земљишта у грађевинским подручјима
за остале намене

Планиране намене површина
Врсте и намене објеката планиране на грађевинском земљишту:

- становање (вишепородично и породично),
- мешовито пословање ( трговинске, занатске и услужне делатности ) са

становањем,
- радне зоне (производња,привреда,комерцијалне делатности)
- инфраструктурни и комунални објекти

V 3.2.4. Правила уређења и грађења објеката за грађевинско земљиште за
остале намене

Општа и посебна правила грађења објеката
Општа правила изградње и регулације су дефинисана у Правилнику о општим условима
о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о
урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска,
односно градска управа („Службени гласник РС“ бр:75/2003) а посебна  правила за
изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана овим планом, у складу са
локалним условима.

Намена објеката

Становање
У оквиру намене становања  могу се градити:
§ стамбени објекти (намена искључиво становање);
§ објекти мешовите функције (стамбено-пословни, који осим стамбеног дела

садрже и радне-пословне просторије функционално  одвојене од становања) и
§ Објекти у функцији туризма и спортски комплекси (смештајни: бунгалови, мотели,

кампинг плацеви , продајни објекти за снабдевање корисника туристичких зона,
ресторани, кафеи ,отворени и затворени базени, купалишта, игралишта итд.
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§ пословни објекти (садржи просторије за одвијање пословних делатности или
одређених врста производних делатности из области производње чије одвијање
је дозвољено унутар зоне становања)

§ економски објекти за потребе руралног становања
§ помоћни објекти у функцији објеката основне намене

Могуће пратеће намене: трговинске, занатске, услужне делатности, јавне намене,
мешовито пословање, пољопривредна производња и мала привреда.
Намене објеката чија градња је забрањена: делатности које вибрацијама, буком,
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе
околину и не представљају намену компатибилну  претежној намени околине.

Пословање као део других намена
Пословни објекат се може градити као појединачни и главни (посебан или у оквиру
становања) објекат на грађевинској парцели, уз поштовање свих параметара који важе
за изградњу стамбених објеката.
Пословни простор се може организовати у саставу стамбеног објекта или као посебан
објекат уколико то организација парцеле дозвољава. Могућа је изградња и искључиво
пословног објекта на парцели од минимално 600 m2.
Стамбени простор се може претворити у пословни и то без ограничења површине уз
услов да су испуњени хигијенско-санитарни, противпожарни и други услови које захтева
одређена делатност.
На парцелама већим од 600 m2, могућа је изградња другог објекта стамбене или друге
намене која не угрожава становање;
На парцелама преко 800 m2 , могуће је развијати делатности мале привреде и
пољопривредне производње за потребе властитог домаћинства.
Све делатности и услуге се морају обављати у објектима.

- појединачни садржаји у ткиву; и
- комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама.

Пословање у радној зони

Објекти производње, који својим капацитетом превазилазе властите потребе
домаћинства и који на било који начин могу  да утичу на начин живота у непосредном
окружењу, морају се градити у, за то посебно издвојеним просторима (радним зонама)
или у ободном делу грађевинског подручја на довољном растојању од суседних
објеката других намена на које, евентуално, могу да имају утицаја.
Комплекси у радним зонама углавном су организовани као вишефункционални мешовити
производно-комерцијални комплекси у које спадају и комплекси посебне намене.
Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну средину
(земљиште, ваздух и воду).
Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки повезани
или локације намењене разноврсним привредним активностима: грађевински погони,
складишта, робно-транспортни центри и др..
Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном
комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена, али
најчешће су то комерцијални и пословни објекти у склопу привредних зона, дуж примарних
саобраћајница: мегамаркети, складишта, дистрибутивни центри, и сл.

Верски објекти
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Верски објекти припадају категорији јавних садржаја у којима религиозни део становништва
испуњава духовне потребе у складу са конкретном конфесијом, али истовремено треба да
буду места пружања културно-образовних програма и услуга социјалног старања за становнике
у својим срединама и да се прилагоде савременим обавезама у својој области деловања.
Верски објекти се раде на, за ту намену, прибављеним локацијама, а на захтев
одређене верске заједнице.Верски објекти су по својој намени објекти јавног карактера
који се не граде на површинама јавне намене.
Због своје архитектуре, намене, уређења и духовног значаја за заједницу ови објекти у
просторном смислу представљају често реперне објекте који су од посебне
амбијенталне вредности и који најчешће у насељеним местима представљају
централне објекте.
Локација за изградњу новог објекта се обавезно разрађује  урбанистичким пројектом на основу
следећих функционалних, локационих и амбијенталних услова:
- провера генералне подобности места (број и концентрација верника, гравитационо подручје,
веза са садржајима центра, саобраћајна приступачност),
- минимално потребна површина парцеле се одређује по стандарду 0,3-0,5m² по кориснику
-  карактер функционалног окружења (места где се сустичу кретање и интерес
житеља, у  близини  садржаја  који  им  по  традицији,  функцији  и  обележју
припадају),
-  повезаност са амбијенталним и природним целинама,
-  визуре и сагледивост у слици краја.
У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, треба обезбедити простор
за изградњу пратећих садржаја: управно-административних садржаја.Садржаје
комплетирати са образовно-културним, резиденцијалним и пратећим (комерцијалним)
изграђеним простором и слободним површинама.
Ако се верски објекат ограђује и формира двориште (порту, код верских објеката
Православне цркве) на том делу грађевинске парцеле дозвољена је само изградња
објеката у функцији основног верског обреда, укупне површине 10% од површине
верског објекта, спратности П+0.У порти је забрањена изградња објеката у функцији
становања.
За грађевинску парцелу верског објекта максимални индекс заузетости је 35% а
максимални степен изграђености 0,7. Сви објекти пратећих садржаја (укључујући и
становање) својим положајем и габаритом не смеју да угрожавају верски објекат.
За реконструкцију постојећих објеката важе правила дата за изградњу нових објеката.
За објекте утврђене или евидентиране као културно добро за све интервенције на
објекту или парцели обавезно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту
споменика културе.
Основне потребе за површинама стационарног саобраћаја обавезно се решавају  у границама
властите парцеле.

Величина грађевинских парцела

Минимална  површина парцеле за изградњу објеката:
§ вишепородичног становања

- слободностојећи објекат је 600,0 m2

- објекат у прекинутом низу  је 450,0 m2

- објекат у непрекинутом низу је 400,0 m2

§ породичног становања
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- слободностојећи објекат је 450,0 m2

- објекат у прекинутом низу  је 400,0 m2

- објекат у непрекинутом низу је 350,0 m2

§ руралног становања (са економским двориштем)
- слободностојећи објекат је 800,0 m2

- објекат у прекинутом низу  је 650,0 m2

Минимална  површина парцеле за изградњу слободностојећег објекта мешовите
намене- пословање, туризам спортски комплекс (преко 50% пословно, односно мање од
50% стамбеног) je 800 m2

Минимална  површина парцеле за изградњу слободностојећег комерцијалног објекта у
радној зони је 1 000 m2

Минимална  површина парцеле за изградњу слободностојећег производно-привредно-
комерцијалног комплекса је 2 000 m2

Ширина фронта грађевинске парцеле

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора,
износи:
За објекте вишепородичног становања:

- минимално слободностојећи објекат..............................20,0m
- минимално објекат у прекинутом низу............................15,0m
- минимално објекат у непрекинутом низу........................12,0m

За објекте породичног становања:
- минимално слободностојећи објекат..............................12,0m
- минимално објекат у прекинутом низу............................10,0m
- минимално објекат у непрекинутом низу..........................8,0m

За објекте туризма и спортске садржаје:
- минимално слободностојећи објекат..............................25,0m

У радној зони:
- за појединачне објекте минимално .................................20,0m
- за комплексе минимално ..................................................30,0m

Постојеће изграђене парцеле

За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних или са ширином фронта
мањом од прописане, дозвољена је реконструкција постојећег објекта у постојећим
габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности промене намене објекта.

Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са
јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине, за:

- стамбени објекат......... .......................... ............................ 3,5 m
- објекат мешовите намене ..................... ............................ 4,5 m
- производно-пословни објекат.......................................5,0 m



"ИНФОПЛАН",Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ
120

- производно-пословни комплекс...................................5,5 m
Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

Урбанистички параметри

Максимални индекс изграђености
Становање:
- вишепородично становање ...................................... до  1,8
- породично становање ............................................... 0,4-0,6
Пословање:
- мешовите намене . .................................................... до  1,6
- туристички и спортски садржаји ............................... до  0,8
- производно-комерцијалне делатности .................... до  1,0

Максимални индекс заузетости
Становање:
- вишепородично становање ...................................... до 40%
- породично становање ............................................... 30-40%
Пословање:
- мешовите намене ..................................................... до  50%
- туристички и спортски садржаји ............................... до  45%
- производно-комерцијалне делатности .................... до 60%

Спратност објеката
Максимална спратност вишепородичног стамбеног објекта  је П+3+ПК.
Максимална спратност породичног стамбеног објекта  је П+1+ПК.
Максимална спратност за производне објекте, економске објекте и објекте пратећих
садржаја, уз објекте становања, износи П+0.
Спратност  објеката пословања (компатибилног становању) и туристичких садржаја
може бити до П+1+Пк.
Спратност  објеката пословања, производње, комерцијалних делатности и слично
зависи од технолошког процеса који се у њима обавља и не може бити већа од П+3.
Максимална висина надзитка за етаже у поткровљу износи 1,60 m.

Унутрашње уређење грађевинске парцеле
Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две
функционалне целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног
дела дворишта према економском износи 40%:60%, али не мање од 30%:70% ).
У случају нове изградње, код терена у паду стамбено двориште се формира на делу
парцеле са вишом висинском котом, а код равних терена на делу парцеле до приступне
саобраћајнице.
Изричито се забрањује организација парцеле у којој се економско двориште градитеља
наслања на постојеће стамбено двориште суседа.
Минимална површина незастрте зелене површине  уређене и озелењене, је:
Становање:
- вишепородично становање ...................................... до 30%
- породично становање ............................................... до 50%

Пословање:
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- мешовите намене ..................................................... до  30%
- туристички и спортски садржаји ............................... до  35%
- производно-комерцијалне делатности .................... до 20%

Положај објеката на грађевинској парцели

Грађевинска линија
На изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта или изградњу другог објекта,
задржава се постојећа грађевинска линија.
За изградњу новог објекта на неизграђеној парцели одређује се грађевинска линија као
преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних објеката, али не мање од 3,0m.
На неизграђеном делу, минимално одстојање грађевинске линије од регулационе је
5,0m.

Међусобна удаљеност стамбених објеката
Међусобна удаљеност објеката према типу изградње износи:
- минимална удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од суседног објекта је пола
висине вишег објекта,
-  минимална удаљеност, у центру сеоског насеља,  за објекте породичног становања је

4,0m,
- у осталим деловима сеоског насеља за стамбене објекте је минимално 6,0 m,
- постојећи објекти  чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m не могу на тој

страни имати отворе стамбених просторија ( у случају реконструкције).

Међусобна удаљеност пословног објекта од објеката друге намене
Минимална удаљеност пословног дела објекта или пословног објекта од објекта друге
намене је 6,0m.
Постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 4,0 m не могу на тој
страни имати отворе ( у случају реконструкције).

Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта
Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m;
Одстојање ђубришта, осочне јаме или пољског клозета од стамбеног објекта је
минимално 20,0 m;
Одстојање ђубришта, осочне јаме и пољског клозета од бунара је минимално
20,0 m, с тим да бунар буде на вишој коти.

Међусобна удаљеност производног објекта, у производном комплексу, од суседног
објекта друге намене
Производни објекат, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене мора
се одвојити са минималним зеленим заштитним појасом од 10метара, по ободу
властите парцеле уз минималнуудаљеност од суседног објекта од 15метара.

Међусобна удаљеност економског и помоћног објекта зависи од организације
економског дворишта али се, у принципу, прљави објекти могу постављати само низ
ветар у односу на чисте објекте.

Растојање од границе парцеле
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5 m
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- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 m
- двојне објекте на бочном делу дворишта 4,0 m
- пословне објекте на бочном делу дворишта  5,0 m.
- производне објекте на бочном делу дворишта  10,0 m.

Објекти пратећег садржаја

Уколико при изградњи објекта, парцела није  искоришћена до максималног степена
изграђености односно степена заузетости, може се градити и други објекат до потпуног
искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса.
Помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у
обрачун степена изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.
Објекти пратећег садржаја могу бити спратности П+0, у дворишном простору иза
главног објекта и на удаљености од минимално 1,5 m од суседа. Објекат може бити и на
граници парцеле уз сагласност суседа.

Паркирање и гаражирање возила

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле,
изван површине јавног пута  у односу:
Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели.
Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 2,5m, а уколико је
прилазни пут дужи од 25 m пролаз мора бити минималне ширине од 5,0 m.

V 3.2.5. Експлоатација минералних сировина

 Експлоатација минералних сировина врши се на основу одобрења за експлоатацију, у
року одређном одобрењем и по  динамици и у количинама предвиђеним рударским
пројектом и осталом техничком документацијом израђеном у складу са Законом.
 Одобрење за  експлоатација минералних сировина издаје надлежно Министарство и
 издаје се по захтеву носиоца истраживања минералне сировине на простору на коме
ће се обављати експлоатација те минералне сировине.
У графичком делу Просторног Плана приказана су експлоатациона и истражна поља
достављена од надлежног Министарства као и од наручиоца (инвеститора).

V 3.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

V 3.3.1. ПОЉОПРИВРЕДНО  ЗЕМЉИШТЕ

На земљишту изван утврђених грађевинских подручја могућа је изградња под следећим
условима:

1.  Постојећи изграђени објекти изван утврђених грађевинских подручја

За постојеће објекте изграђене изван планираних граница грађевинских подручја
дозвољена је:
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· Доградња и надградња постојећег стамбеног објекта са максималним урбанистичким
параметрима за део стамбеног дворишта:

- спратност објекта......................................П+1+Пк
- индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
- индекс изграђености стамбеног дворишта...0,8
- постојећа грађевинска линија

· Изградња и реконструкција објеката економског дворишта са максималним
урбанистичким параметрима:

- спратност објекта......................................П+1
- индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
- индекс изграђености стамбеног дворишта...0,5
- међусобна одстојања објеката и одстојања од границе парцеле у

складу са важећим правилником

· Постојећи објекти нестамбене намене могу се реконструисати за потребе постојеће
и компатибилне намене уз максималну доградњу од 10% постојећег габарита и са
максималном спратношћу од П+1.
Обавезни услов за функционисање објекта нестамбене намене је решавање
одводње отпадних вода, на еколошки прихватљив начин, унутар властите парцеле,
или у складу са условима надлежног предузећа.

· Величина потребне грађевинске парцеле  (у случају потребног одвајања
грађевинског земљишта  из пољопривредног) је:
-  за стамбени објекат без економског дворишта............максимално 600m²

      -  за стамбени објекат са економским двориштем..........максимално 1000m²
      -  за објекте нестамбене намене.......................................оптимално1 000- 1500m²

2. Претварање пољопривредног у грађевинско земљиште:

· Претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само у
складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06
и 41/09)

· На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња
само објеката инфраструктуре уз поштовање чл.31-37. Закона о пољопривредном
земљишту

· За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији
пољопривредне производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 114/2008)
претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само
израдом Плана детаљне регулације

· За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и
пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка
ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за
производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти
за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну
прераду пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке,
перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.) дозвољена је изградња без промене намене
пољопривредног земљишта.
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· за потребну површину грађевинског земљишта од 0,5ха до 5,0ха промена намене је
могућа израдом Плана детаљне регулације
- за потребну површину грађевинског земљишта до 0,5ха израдом Урбанистичког

пројекта у складу са чл.60-63 Закона о планирању и изградњи
· У случају формирања зона повременог становања (викенд становања) зона се не

може формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана
детаљне регулације

· Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката
инфаструктуре је дозвољена у коридоима саобраћајница уз сагласност надлежног
предузећа за путеве

· Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на
саобраћајницу, површине максимално до 0,5ha,са решеним приступом на јавну
саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта. Становања је дозвољено
само као пратећа намена, за властите потребе, уз основну намену на парцели са
површином габарита стамбеног објекта, или дела, до 10% од укупно дозвољеног
индекса заузетости на парцели.

· Изградња и формирање новог пољопривредног домаћинства изван утврђене
границе грађевинског подручја насеља је могућа искључиво уз саму границу
грађевинског подручја непосредно уз већ изграђену парцелу истог власника.

· Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског
подручја, могу се градити само за властите потребе у функцији обављања
пољопривредне делатности,

3. Урбанистички параметри

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:

- за производне пољопривредне комплексе:
§ површине до 0,5ха максимално 40%
§ површине од 0,5ха до 1,0ха максимално 30%
§ површине веће од 1,0ха максимално 25%

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се
не обрачунавају индексом заузетости.

- за туристичко-услужне намене максимално 40%
- за објекте повременог становања максимално 50%
- за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског

подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се
парцела непосредно наслања

Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је:

- за производне комплексе:

§ површине до 0,5ха максимално 0,6
§ површине од 0,5ха до 1,0ха максимално 0,5
§ површине веће од 1,0ха максимално 0,3
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 -  за туристичко - услужне намене максимално 0,6
 -  за објекте повременог становања максимално 0,8
-   за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског

подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју  се
парцела непосредно наслања

Дозвољена спратност објеката:

- за производне објекте у складу са производним процесом
- за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+2+Пк
- за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк
- за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк

V 3.3.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

У складу са Законом о шумама ("Службени гласник РС" бр. 30/10), у просторном
плану се штити и унапређује шумско земљиште и шуме.
На шумском земљишту није дозвољена промена састава шумских састојина и њихова
неконтролисана експлоатација.
На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену
простора.
Минимално дозвољена изградња је у функцији побољшања стања шума или њене
боље приступачности и квалитетнијег коришћења.
Под само плански одређеним условима може се врло ограничено мењати основна
намена шумског земњишта, уз предходно добијену сагласност управљача.
Из упоредног биланса површина се види да је  планирано пошумљавање земљишта
које није условно за изградњу или припада пољопривредном земљишту ниже
бонитетне класе.
Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих саобраћајница
са минималним угрожавањем шумског земљишта.
За формирање заштитних шумских појасева на контакту:
-  изграђених стамбених зона и планираних привредних зона
- зона планираних за стамбену изградњу и планираних радних зона и
- канала и планираних привредних зона
минимална ширина је 10,0m' и то увек у оквиру нестамбених намена.
Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним
површинама (чистине, пропланци,девастиране површине уз пут и сл.) су:
- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
- пратећи  објекти   (шанк-барови,   настрешнице,   одморишта,   просторије  за опрему
и сл.); и
- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).
За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво
природне материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме у склађене са
окружењем.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
површине до 40m², максималне спратности П+Пк.
Највеће дозвољене висине настрешница су 7m'.
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400m²,
максималне спратности П+Пк.
Правила за коришћење, уређење и заштиту ловишта су:
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         -  санитарни лов у циљу очувања оптималне бројности животиња и спречавања
заразних болести;

- забрану свих делатности које мењају услове станишта,
- заштиту ретких и проређених врста дивљачи,
- гајење главних гајених врста дивљачи и споредних врста дивљачи на "природан"

начин за отворена ловишта, до постизања економског капацитета,
- заштиту дивљачи од болести, предатора, криволова и елементарних непогода

(поплава), и
- уређивање ловишта изградњом ловно-техничких објеката, ловних објеката,

одржавање просека, ловних путева и комуникација у ловишту.
У ловиштима предвидети и:

- изградњу ловно-техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а
градити их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта,

- ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите и лова
дивљачи,

- изградњу ловно - производних објеката  и
- подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које

могу да пруже заштиту дивљачи.

V 3.3.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Укупна површина водног земљишта не одражава богатство хидрографске мреже
територије општине Кучево.
Просторним планом се површина водног земљишта значајније не мења али се
прописују све мере заштите вода и од вода, како приобаља тако и околних простора.
Водно земљиште чине корита и обале водотока, језера и акумулације.
Обала представља појас земљишта који се протеже непосредно уз корито.
Подручје заштићено од поплава је појас земљишта ширине 50,0m' рачунајући од
унутрашње ножице насипа.
Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и
заштитним зеленилом у инундационом подручју у ширини од 50,0m' поред насипа.
У складу са чланом 45 Закона о водама, земљиште и водене површине у подручју шире
и уже зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштићени су од намерног или
случајног загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта,
које обухвата редовну контролу наменског коришћења земљишта.
Ha подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног
санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине те на тим просторима
није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на
земљишту које се користи у пољопривредне сврхе.
У зонама тзв. водног земљишта око свих водотока не дозвољава се подужно вођење
саобраћајних и инфраструктурних система. На преласку плавних зона линијски системи
(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и
диспозиционо тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5%
(тзв. двестогодишња велика вода).
Дуж магистралних цевовода којим се спајају сада изоловани водоводни системи
успоставити непосредну зону заштите коридора (по 2,5 m од осовине), како би се
омогућило несметано одржавање (исти Правилник).
Хидрантску мрежу за гашење пожара у индустријској зони реализоваати у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантске мреже (Сл. лист СФРЈ 30/91, који
је још на снази).
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Канализацију постојећих насеља реализовати по сепарационом систему, стриктно
раздвајајући колекторе за отпадне воде од колектора за атмосферске воде. Забрањује
се увођење вода из олука зграда и одводњаваних површина у колекторе за отпадне
воде, као и обратно, отпадних вода у колекторе кишне канализације.
При реализацији и ревитализацији канализационих система придржавати се следећих
пројектних критеријума: минимални пречници колектора Æ250, степен испуњености при
Qmax.čas 0,75 за секундарну мрежу, односно 0,50 за главне колекторе; брзине у
колекторима: vmin = 0,75 m/s, vmax = 3 m/s. Опсези укопавања канализационих колектора,
због корисника система: Hmin = 1,8 m, Hmax = 5 m.
У канализацију за отпадне воде смеју се уводити само оне воде које задовољавају
услове прописане Правилником о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС,
31/82). Инспекцијским службама остварити контролу да отпадне воде из тзв. кућне
мале привреде које се упуштају у канализацију задовољавају услове Правилника.

Упуштање отпадних вода индустрија у градску канализацију дозвољено је само уколико
су испуњени сви услови правилника о МДК опасних материја које се смеју евакуисати
јавном канализацијом.
Изградња малих акумулација дозвољена је на свим оним потезима на водотоцима који
нису намењени другим корисницима простора. Мора се обезбедити гарантовани
еколошки протока низводно према дефинисаним критеријумима. Мале акумулације се
могу градити и само за потребе рибњака и спортског риболова.
Изградња хладноводних рибњака је дозвољена на свим локацијама на којима не
угрожавају изворишта или друге планиране системе.
Експлоатација материјала из водотока дозвољена је само уз одговарајућу пројектну
документацију којом се пројекат експлоатације потпуно усаглашава са пројектима
регулације река на тим ширим потезима. То подразумава и стриктан надзор, по
принципима као да се изводе радови на регулацији реке.
Регулације река у зони насеља поред функционалних критеријума треба примерити и
урбаним, естетским и другим условима, који омогућавају урбанистички складно
повезивање насеља са акваторијом.
Захватање воде из водотока дозвољено је само уз одговарајуће водопривредне
сагласности, уз обавезу обезбеђења гарантованог водопривредног минимума и
гарантованог еколошког протока, дефинисаног за хладан и топли део године ( .mes.min

%95Q и
.mes.min

%80Q ), са ограничењима која утврђују колико се воде мора оставити у току након
захватања воде за технолошке потребе, према важећој методологији за одређивање
гарантованог еколошког протока.
На водном земљишту је:

- забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу
загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне
инфраструктуре;

- дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да
се у пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних
вода у складу са стандардима прописаним законом;

- дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите
животне средине у складу са законом; и

- неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање
отпадних вода у складу са законом.

Водно земљиште се може користити без водопривредне сагласности, као пашњак,
ливада и ораница.
Купање је дозвољено само на уређеним плажама, које имају санитарне уређаје и на
којима се потпуно спречава уношење у језеро отпадних вода и чврстог отпада.
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Ради заштите Буковског језера које је републичког значаја није дозвољена употреба
пловила са моторима са унутрашњим сагоревањем.
Објекти који могу да се граде на обали и водном земљишту уз предходно прибављање
сагласности надлежног водопривредног предузећа, су:

- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
- пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);
- дрвене сојенице и настрешнице;
- партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.);
- рибњаци;
- мини акумулације; и
- системи за пречишћавање вода.

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
површине до 40m2, максималне спратности П+Пк.
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе, комерцијални и угоститељски могу бити
максималне површине 400m2, максималне спратности П+Пк.
Према ВО Републике Србије  из наведене акумулације планирано је снабдевање
потрошача на територији општине Кучево и Мајданпек. Магистрални цевовод ће се
водити долином Пека и дуж државних путева, док ће се ближа траса  утврдити
одговарајућим урбанистичким планом.

Разматрана је и могућност реализације велике акумулације Бродица на Северном
Кучају, на реци Бродици, са насутом браном висине 150 м узводно од с. Циганска
Бродица (запремина тела бране 19´106 м3) са запремином акумулације од В=545,5´106
м³. Та акумулација је разматрана као могућност за другу фазу развоја РХЕ Ђердап 3. У
Анализи утицаја на окружење, која је рађена за РХР Ђердап 3 дата је веома неповољна
оцена утицаја на окружење акумулације Бродица на истоименој реци (Цитат:
’Реализација акумулације Бродица представљала би ригорозну интервенцију на
великом простору Северног Кучаја, којом би се на великој површини извршила потпуна
еколошка и социјална деструкција централног, најинтересантнијег и биолошки
најбогатијег дела планине’’). Пошто је дат предлог да се та фаза више пројектно не
разматра, и пошто је сасвим извесно да се тај објекат не може реализовати у
разматраном периоду, није oбрађиван у Просторном Плану. Такав објекат се не уклапа
у циљеве очувања, коришћења и заштите простора Северног Кучаја, те га убудуће не
треба разматрати.’’




