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1. 
 
 На основу члана 25. и 35. став 10. Закона о планирању и изградњи  («Сл.гласник РС» бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
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гласник Општине Лучани” број 1/14) и члана 52. став 1. тачка 6. Статута општине Лучани 
(“Службени гласник општине Лучани” број 4/14), 
                  Скупштина општине Лучани, на седници одржаној дана 05.01.2016. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ГУЧА 

 
Члан 1. 

 ДОНОСИ СЕ План генералне регулације за насељено место Гуча  (у даљем тексту: План 
генералне регулације). 
 План генералне регулације означен у претходном ставу израдило је ДОО  „Инфоплан“ 
Аранђеловац. 
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.1. Правни основ за израду Плана 
- Закон о планирању и изградњи(„СлужбенигласникРС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 

24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  
- Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената 

("Службени гласникРС" бр.31/10, а измене и допуне у "Службеном  гласникуРС" бр. 31/10, 
69/10, 16/11),  

- Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Гуча, бр 06-56/09-02 од 
25.12.2009. год.       

 

1.2. Плански основ за израду Плана 
Плански документи релевантни за израду Плана генералне регулације: 
1. Просторни план Републике Србије-ПП РС („Службени гласник PC», број 88/10) 
2. Регионални просторни  план за подручје златиборског и моравског управног округа  
3. Просторни план општине Лучани бр. 06-17-2/2014-I од 11.03.2014.год. 
 
2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
2.1. Подлоге за израду Плана 
Подлоге које су коришћене за израду Плана генералне регулације: 

• К.о. Турица   Р 1:2500 скенирано и геореференцирано 
• К.о. Рогача    Р 1:2500 скенирано и геореференцирано 
• К.о. Гуча        Р 1:2500 скенирано и геореференцирано 
• К.о. Гуча Варошица          р 1:1000 дигитални катастарски план 
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• Ортофото карте резолуције  10 и 40 цм за подручје израде плана 
• Вертикална представа терена  (дигитални модел терена). 

 
3. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА У ВИДУ ЗАКЉУЧКА 
Према усвојеном Просторном плану, Општину Лучани, познату и препознату као предео  
Драгачево са донетим урбанистичким плановима за  привредно-културне центре Лучане и Гучу, 
одликују  комунално опремљене зоне и целине са посебним правилима уређења и грађења 
намењене развоју привреде базиране на индустрији, малим и средњим предузећима, 
пољопривредној производњи на сачуваном, планом одређеном и заштићеном пољопривредном 
земљишту са својим правилима уређења и грађења.Културно-туристичком бренду -  Сабору 
трубача у Гучи за који су просторним и урбанистичким плановима одређени простори за 
трајно и повремено коришћење, прилагодиве намене и са правилима уређења и грађења која су 
у функцији овог специфичног догађања , као и јасно одређеним дугорочним и прилагодивим 
просторним условима у служби развијеног сеоског и верског туризма (изградња путева и 
инфраструктуре, могућност добијања дозвола на сеоском подручју са обавезном применом  логике 
и облика народног градитељства, заштита манастира са могућношћу обнове, доградње и 
изградње верских и пратећих објеката, планирани занимљиви пешачки „туристички путеви“ и тачке 
за одмор, леп поглед и продају производа домаће радиности). 
Предвиђања будућег демографског развоја заснивају се на сагледавању његове дугорочне 
тенденције у прошлости и свих чиниоца који су условљавали промене у структури и броју 
становника. Узете су у обзир испољене тенденције и промене које се могу очекивати у складу са 
општим друштвеним токовима и планским пропозицијама. Плански циљеви и пропозиције 
усмерени су ка реалном успоравању и смањењу интензитета којим се ови негативни трендови 
испољавају. Недостатак потпуније евиденције података о природном и механичком кретању 
становника на нивоу насеља, налажу да се и даље раде само индикативне процене броја 
становника. У том смислу, може се прихватити хипотеза да ће за већину насеља индекс промене 
броја становника до 2025.г. бити близак просечној вредност овог индекса за период 2002-2011.г., 
са изузетком градских насеља, где се очекује већи пораст становништва. Разлог за овакву 
претпоставку лежи како у доступним подацима, тако и у чињеници да да је економски напредак 
спорији од очекиваног, те да до 2025. неће генерисати екстремне промене у концентрацији 
становништва. 
Прогнозира се даљи пад становника на планском подручју у већини насеља, осим градских центра 
за које се предвиђа известан раст и насеља Лучани (село) и Гуча (село) за које се очекује да ће у 
наредном планском периоду задржати садашњи број становника. 
 
Табела 1:Пројекција становништва за насељено место Гуча(према просторном плану) 

 Подручје насеља 1991 2002 2011 Индекс 
2002/1991 

 
 

Индекс 
промене 
2011/2002

. 

Индекс 
Промене 

2025./2011
. 

Процена 
2025. 

1 Гуча (варошица) 2009 2022 1755 100.6 86,8 1,14 2000 
 
КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
Организација функција и структура на подручју Плана, представља надградњу постојеће 
урбанистичке матрице, уз уважавање свих њених битних карактеристика.  
Насеље ће се уређивати у оквиру постојећих започетих зона (становања, привређивања, јавних 
функција) кроз могућност њиховог заокружења погушћавањем или реконструкцијом, као и на 
теренима најповољнијим за нову изградњу, у складу са нормативима и наменом. 
Постојеће и започете зоне привређивања заокружене су према потребама развоја и могућностима 
расположивог простора, а нове су формиране уз саобраћајнице Гуча –Чачак и Гуча-Лучане, тако 
да обезбеде потребе за малу привреду, производно занатство и велику трговину.  
Дефинисана је зона насељског центра тако да, уз његову перманентну реконструкцију и 
ревитализацију, омогући смештај јавних функција насељскогзначаја.  
Oбјекти од јавног интереса (објекти образовања, дечје заштите, комунални објекти) планирани су у 
складу са потребама очекиваног броја  становника и гравитационог подручја,   у специјализованим  
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комплексима у насељском ткиву, а у складу са важећим нормативима за сваку делатност. Посебна 
пажња је посвећена обезбеђењу простора за зелене и рекреативне површине (паркови, скверови, 
заштитно и специфично зеленило), као недостајућој структури. 
Општи циљеви организације, уређења и изградње овог простора су: 
- стварање квалитетнијих саобраћајних везаи усклађивање постојећих површина, објеката  и 
 инфраструктуре са новопланираним површинама, објектима и инфраструктуром 
- боље искоришћење погодности саобраћајних коридора (Ибарска магистрала, главне 
 саобраћајнице) као везом са чиниоцима у ужем и ширем окружењу 
- реконструкција и рехабилитација постојеће инфраструктуре уз изградњу нових  
- приступ новоформираним стамбеним блоковима и њихово лакше повезивање са центром, као и 
 инфрастуктурно опремање 
- стварање услова за очување и унапређење животне средине, природних вредности, 
 непокретних културних добара, историјских и архитектонских вредности 
- формирање пословно-производних  зона и њихово инфраструктурно опремање 
- повећање атрактивности простора за привлачење домаћих и страних улагача 
- стварање флексибилности намене у оквиру појединих групација 
- заустављање деградације простора и његова ревитализација као и сузбијање непланске 
 изградње и ненаменског, односно непланског коришћења простора 
- заштита и одрживо коришћење природних и културно-историјских вредности уз развој 
 излетничког, рекреативног, сеоског туризма. 
 
3.1. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења просторa 
Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Концепта плана, затражени су и 
добијени од надлежних организација и предузећа:  

1. ''Електромреже Србије'' Погон подручја преносног система Ваљево, Боре Баруха 
бр.13.ВАЉЕВО, бр. III-18-05-319/1 од 11.04.2012. 

2. JВП''Србијаводе''Београд, ВПЦ''МОРАВА''Ниш, РЈ''ЗАПАДНА МОРАВА''ЧАЧАК, 
Страина Лапчевића 3/232103 ЧАЧАК, бр. 2386/2 од 30.05.2011. 

3. ТЕЛЕКОМ СРБИЈАДирекција за технику-извршна јединица  Чачак ,Господар Јованова 15, 32 
000 Чачак, бр.159697/2 од 14.06.2011. 

4. РАТЕЛ – Републичка агенција за електронске комуникације, Вишњићева 8БЕОГРАД, 
бр. 1-01-3491-235/12-1 од 02.04.2012. 

5. ЈП''СРБИЈАГАС''О.Д .БЕОГРАДДП за транспорт и промет природног и течног гасаАутопут 
бр.11НовиБеоград, бр. 06-03/9139 од 25.05.2011. 

6. Jугоросгаз А.Д. Београд бр.853 од 04. 07. 2012 год. 
7. МУП Сектор за ванредне ситуације-Одељење за ванредне ситуације- Ул.Булевар 

ослобођења бр.5 ЧАЧАК, бр.217-350/11 од 31.05.2011. 
8. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, др. Ивана Рибара бр.91, НОВИ  БЕОГРАД, бр. 

020-1289/2 од 02.06.2011. 
9. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – Сектор за матерјалне ресурсе, управа за инфраструктуру, 

Београд, бр. 1700-3 од 08.06.2011. 
10. ЈП  ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  ''РЗАВ''  Чачанска   бб 31320  АРИЉЕ,  

бр1251 од 31.05.2011.   
11. ЈП ''СРБИЈАШУМЕ''Београд, ШУ''ГОЛИЈА'' ИВАЊИЦА, ШУ ЧАЧАК,  

бр. 96 од 24.04.2012. 
12. ЈП ПТТ ''СРБИЈА'' Дирекција за поштанску мрежуТаковска бр.2БЕОГРАД, бр. 2011-61767/2 

од 25.05.2011. 
13. ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ЖИЧКЕ,КРАЉЕВО, 

Бр. 335-л-7 од 30.05.2011. 
14. ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊИ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ''  ЛУЧАНИУл.ЈА БР.1232240  

ЛУЧАНИ, бр.812 од 15.06.2011. 
15. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ЛУЧАНИРАДНИЧКА ББ32240  ЛУЧАНИ,  

Бр. 1293 од 08.12.2010. 
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16. КОНЦЕРН ''ФАРМАКОМ МБ''ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ''ГУЧА'' АД ГУЧА, 
бр. 972 од 28.03.2012. 

17. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  СКЛОНИШТА   Бул. Михаила Пупина 117а Н.Београд, 
бр. 42-44/42-1 од 26.03.2012. 

18. ЈП '''Путеви Србије'' Београд, бр. 953-5731/12-1 од 16.05.2012 год. 
19. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО , КРАЉЕВО  Цара Лазара 24, бр. 

627/2 од 18.09.2012. 
20. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ ЗАВОД, Кнеза Вишослава 66, Београд бр.92-III-1-

139/2010 од 11.01.2011. године 
21. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА,ОДСЕК ЗА САНИТАРНУ НАДЗОР ЧАЧАК,бр.530-53-01/2013 од 

09.1.2013.године 
22. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД, Парк Ташмајдан б,б, ПФ 16,Београд, бр. 02-241/13 

од 24.04.2013.године 
23. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде, 

број 325-05/00562/2012-07, од 05.04.2013.године 
24. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 810-01-0072/2011-0090, од 

20.11.2011 године 
25. Завод за заштиту природе, одлука о заштити девет стабала Драгачева, борј 02-386/1, од 

10.06.2002.година 
26. ЈП Путеви Србије, број: 953-125-13/15-1 од 30.6.2016.г. 

 
II. ПЛАНСКИ ДЕО 

 
1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
1.1. Граница Плана генералне регулације 
Граница Плана генералне регулације почиње у К.о. Гуча са севера од тромеђе к.п.бр. 620/6, 1140 
и 621/2, даље наставља десним смером по спољашњем ободом к.п. бр.  621/2, 622/1, 622/3, 622/2, 
622/4, 4976(пут Гуча - Чачак), 631/1, 641(река Зеочица) у дужини од око 31м, а затим иде по ободу 
к.п. бр. 631/5(пут), 634, 688, 689, 687, 686, 685/3, 684/1, 706 (пут) у дужини од око 84м, а потом 
скреће на запад пресецајући к.п. бр. 705/1 и 707 (стара међа између к.п. бр. 705/1 и 706), до 
тромеђе к.п. бр. 707, 708 и 709, а од тромеђе наставља спољашњем ободом к.п. бр. 708, 712, 
711/1, 714/1, 716/1, 718/1, 717/1, 720, 4975/2(поток Враница), 4975/1, 4977(по регулацији пута Гуча - 
Чачак), 482/2, 482/1, 488/1, пресеца пут 4990/1 до тромеђе к.п. бр. 1786/2, 1787/2 и 4990/1, затим 
наставља ободом к.п. бр. 4990/1, 1784/3, 1812/1, 1812/8, 1812/9, 1811/1, 1810/2, 1810/1, 1810/4, 
1806(пут), 1823/1 пресеца планирану саобраћајницу и прати је поклапајући се са источним ободом 
до к.п. бр. 1827/2, иде даље ободом к.п. бр. 1827/2, 1829/2, 1830/2, 1938/2, 1939/1, 1952, 1960, 
1963, 1971/1, 1971/3, 2010/2, 2010/13, 2011/27, 2008/9, 2008/8, 2008/9, 3427/1, 3425/1, 3424, 
4991/1(пут), пресеца пут онда наставља спољашњем ободомк.п. бр. 3404/1, 3404/2, 3408, затим 
граница даље иде по северној планираној регулацији пута (к.п.бр. 4989/4)  у дужини од око 50 
метара, онда пресеца пут и иде спољашњем ободом к.п. бр. 3387, 3388/2, 3386/1, 3386/2, 3383/2, 
3385, 2979/1, 2979/2, 2989, 2990/1, 2991, 2992, 3227/2 (у дужини од око 46 метара), ломи се ка 
југозападу идући праволинијски до тромеђе к.п. бр. 3370/1, 3370/3 и 3306/4, наставља по 
спољашњим ободима к.п. бр. 3370/3, 3371/3, 3374/2, 3376/2, 3377/1, 3378/1, 3520/5, 3520/9, 3520/1, 
3519/1, 3517/1, 3515/2, 3514/1, 3497/1, 3387/2, 3489/1, 3489/6, 3489/3, 3489/4, 3489/2, 3457/1, 
3456/1, 3459/2, 3460, 3463/1, 3466/4, 3464/2, 1783/6, 1783/5, 1783/4, 1782/4, 1782/3, 1782/1, 1779/2, 
1779/10, 1779/11, 1779/12, 1779/14, 1987(пут), 1769/4 до пута к.п. бр. 1987 чијом јужном 
планираном регулацијом  наставља у дужини од око 95 метара, затим иде по спољашњим 
ободима к.п. бр. 3432(пут), 1757/2, 1755/1, 1754/2, 1754/3, 1753/3, 1753/2 све до тромеђе к.п. бр. 
1753/2, 3731 и 3734(пут), онда пресеца пут, наставља ободом к.п. бр. 3733, пресеца пут затим иде 
по планираној регулацији пута пресецајући к.п. бр. 3790, наставља по спољашњим ободима к.п. 
бр. 3791, 3792/1, 3792/2, 4985, 1749/5, 1749/6, 1749/4, 1749/8, 1749/11, 1748/3, 4983(по планираној 
регулацији пута), 1731/3, 1731/1, 1696/1, 1694, 1689, 1679, 1690/2, 1691(пут), 1678/2, 1678/4, 1678/2 
све   до   планиране регулације пута  чијом  јужном  планираном  регулацијом  иде у  дужини од  34  
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метара, онда пресеца пут, затим иде по спољашњим ободима к.п. бр. 1654/4, 1652, 1650/2, 1641, 
1640, 1638/1, 1631, 1629/1, 1629/2, 1627/2, 1624/5, 1624/4, 1624/1, 1624/3, 1625/1, 4982(по 
планираној регулацији), 1563, 1588/1, 1582/2, 1567/1, 1555/3, 1556/2, 1553, 1531/1, 1531/3, 1088(по 
планираној северној регулацији), 1073, 1074, 1079, 1078/2, 1078/3, 1077/2, 1025/8, 1025/6 све до 
реке Белице, наставља поклапајући се са западном регулацијом реке у дужини од око 860 метара, 
онда пресеца реку.  
Граница прелази у К.о. Турица идући ка северу у дужини од око 50м, затим скреће на исток до 
планиране регулације пута којом наставља на север у дужини од око 40 метара, затим иде по 
јужним ободом планиране регулације саобраћајнице на запад у дужини од око 120м, затим иде на 
север ободима парцела све до планиране регулације пута чијом северном страном иде у дужини 
од око 140 метара, прецеца пут, ломи се ка истоку долазећи до границе катастарских општина 
Турица и Гуча. Граница  у К.о. Гуча наставља ободом к.п. бр. 971/4, 966/2, 966/3, 975/1, 961/1(пут), 
пресеца пут, затим иде по спољашњим ободима к.п. бр. 954, 927, 928, 929, 930/3, 934/2, онда 
пресеца к.п. бр. 925/3, наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 923/3, 914/3, 917, 918, 919/3, 
919/2, 422, 421/1, 421/2, онда иде по северној регулацији планираног пута у дужини од око 125 
метара, пресеца пут, затим иде по спољашњим ободима к.п. бр. 440/4, 440/3, 440/2, 440/1 све до 
тромеђе к.п. бр. 440/1, 443/2 и 444, онда пресеца к.п. бр. 444 и 445/1 идући до тромеђе 445/1, 446 и 
447/3, наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 446, 450/1, 449/2, 449/1, 455/1, 451, 589, 588, 587 
све до тромеђе к.п. бр. 587, 590/1 и 586/3, онда пресеца к.п. бр. 586/3, 586/1 и 591,затим граница 
иде по северној и источној планираној регулацији у дужини од око 265 метара одваја се од пута, 
наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 4976, 606, 630/3, 628/5, 630/6, онда пресеца к.п. бр. 
628/4,  628/6, 625, 624/2, 624/1, 621/2 све до 620/6, 1140 и 621/2 одакле је опис границе и започет. 
Површина обухвата Плана је 300 ha. Oпис је рађен на скенираној катастарској подлози, у случају 
неслагања описа важи графички прилог. 
Горе наведене парцеле чијим спољашњим ободом иде граница налазе се унутар плана тј. у 
обухвату су. 
 
1.2. Грађевинско подручје 

Грађевинско земљиште је одређено границом грађевинског подручја и обухвата 249,5 ha, 
односно 83,17% површине Плана. 

Овим Планом су одређене површине за јавне намене и то: образовање, здравство, дечију и 
социјалну заштиту, културу, информисање, управу и администрацију, комуналне објекте, посебне 
намене, зеленило, спорт и рекреацију, саобраћајне објекте, као и мрежу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, укупне површине 60,24 ha (20,41% површине плана). 
Поред поменутих намена, водно земљиште унутар границе планираног грађевинског подручја није 
грађевинско земљиште, док све саобраћајне површине ван границе грађевинског подручја јесу 
грађевинско земљиште.  

Све површине у оквиру грађевинског подручја које нису дефинисане као површине јавне 
намене су остале намене и намењене су претежно становању, привреди, услугама, пословању, 
мешовитим пословно-стамбеним наменама, као и свим другим наменама на земљишту других 
власника (приватно земљиште, верскe заједнице). Поједине јавне функције (здравство, 
образовање, спорт, рекреација, социјална заштита...) могу се наћи на земљишту које није 
дефинисано као површина јавне намене. Површина земљишта за остале намене у оквиру 
грађевинског подручја, заузима укупно 188,28ha, односно 62,76% површине плана. 
 

1.2.1. Опис границе грађевинског подручја 
Граница грађевинског подручја  креће из К.о. Турица од тромеђе к.п. бр. 972/2, 971/4 и 971/2 иде 
десним смером по ободу к.п. бр. 971/4, 966/2, 966/3, 975/1, 976/3, 976/2, 946/2, 946/3, 941/1, 941/19, 
941/6, 991/2 до планиране регулације саобраћајнице којом иде на север у дужини од око 150м, 
пресеца је и наставља ободом к.п. бр. 932/2, 932/1, 931/1, 931/2, 4976/1(пут), 921/4, 921/1, 920/1, 
915, 917 коју делимично пресеца. Затим наставља ободима к.п.. бр. 917, 918, 919/2, 423, 422, 
421/1, 421/2, пресеца 425 (пут), иде на југ ободом к.п. бр. 425, 436/2, 434/2, 438/2, 438/7, 438/1, 
438/6, 4976(пут), 450/1, 446, 450/1, 4976, 585/1, 585/2, 585/3 (у дужини од око 7м), одакле скреће на  
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исток к.п. бр. 584/1 и иде даље ободом к.п. бр. 584/1, 583/4до планиране регулације саобраћајнице 
коју пресеца и наставља њеним ободом на југ, затим иде ободом к.п. бр. 4976 у дужини од око 
103м, одакле скреће на север пресецајући к.п. бр. 607 до 606 иде ободом к.п. бр. 607 у дужиин од 
око 25м пресеца к.п. бр. 606 ка полигоној тачки 241 и иде даље ободом к.п. бр. 606 пресеца пут и 
иде на југ ободом пута до к.п. бр. 630/5. Од к.п. бр. 630/5 граница наставља ободом к.п. бр. 630/5, 
630/3, 630/6, пресеца к.п. бр. 628/4, 628/6 до 628/8 иде њеним ободом до планиране регулације 
саобраћајнице којом иде на север у дужини од око 48м, пресеца је ка тромеђи к.п. бр. 625, 620/2 и 
4974(пут), одакле наставља ободом к.п. бр. 625, 624/2, 624/1, 621/2 у дужини од око 87м, а затим 
скреће на југ пресецајући к.п. бр. 621/2 ка четворомеђи к.п. бр. 621/3, 621/2, 623/1 и 624/1, 
наставља ободом к.п. бр. 623/1, 623/2, 622/5, 622/1, 622/3, 622/2, 622/4, 631/1, 1490(пут), 631/8, 
631/2, 632, пресеца к.п. бр. 631/3 до 631/4, иде ободом к.п. бр. 631/4, 688(пут) до тромеђе к.п. бр. 
688, 634 и 4975, одакле скреће на југозапад пресецајући к.п. бр. 688, 689 до 690/2. Од к.п. бр. 
граница наставља ободом к.п. бр. 687, 686, 685/3, 684/1, пресеца 706(пут) иде на север ободом 
к.п. бр. 706 у дужини од око 93м, скреће на запад пресецајући к.п. бр. 705/1 и 707 по правцу ка 
тромеђи к.п. бр. 707, 708 и 709 од тромеђе иде ободом к.п. бр. 708, 712 у дужини од око 95м, 
одакле скреће на северозапад пресецајући к.п. бр. 712 и 711/1 до 713/1, наставља даље ободом 
к.п. бр. 711/1, 713/3 и 713/2 у дужини од око 8,5м, затим скреће на север до планиране регулације 
саобраћајнице коју прати до к.п. бр. 718/2, иде даље ободом к.п. бр. 4976 до 469/3. Наставак 
границе иде ободом к.п. бр. 469/3, 469/1, 469/2, 468/1, 468/4, 467/2, 467/3, 467/1, 464/5, 464/6, 
464/7, 466/8, пресеца к.п. бр. 466/1 и 464/4 у дужини од око 37м, одакле скреће на север до 
планиране регулације саобраћајнице коју прати све до тромеђе к.п. бр. 483/3, 4977 и 482/2.Затим 
од тромеђе наставља ободом к.п. бр. 482/2, 482/1, 488/1, пресеца пут 4990/1 ка тромеђи к.п. бр. 
4990/1, 1787/2 и 1786/2, наставља на југозапад ободом к.п. бр. 4990/1, 1784/3, пресеца реку 
Драгацицу, затим ободом 1812/1, 1812/10, 1812/9, 1811/1, 1810/2, 1810/1, 1810/4, 1806, 1823/1, 
пресеца планирану регулацију саобраћајнице којом иде на југ до к.п. бр. 1828/1, а потом иде 
ободима к.п. бр. 1828/1, 1829/3, 1829/2, 1830/2, 1938/2, 1939/1, 1952, 1960, 1963, 1971/1, 1971/3, 
2010/1, 2010/3, 2009, 2008/9, 2008/8, 2008/9, 3427/1, 3425/1, 3424, 4991/1, 3404/1, 3404/2, 3408 све 
до планиране ругулације саобраћајнице чијим ободом наставља и пресеца је до тромеђе к.п. бр. 
3411/3, 2714 и 3387. Даље граница иде на југ ободом к.п. бр. 3387, 3388/1, 3389/1 до планиране 
регулације саобраћајнице којом иде на југ до к.п. бр. 2977, одакле иде ободом к.п. бр. 2978/1, 
4996/2 у дужин од 10м, скреће на југ пресецајући планирану регулацију саобраћајнице и иде на 
запад њеним ободом пратећи је све до к.п. бр. 2979/2 настављајући ободом к.п. бр. 2979/2 и 2989 
до планиране регулације саобраћајнице коју прати на југ до к.п. бр. 2991. Од к.п. бр. 2991 
наставља ободом к.п. бр. 2991 и 2992 пресеца планирану регулацију саобраћајнице и иде њом на 
северозапад до к.п. бр. 3227/2, а затим иде ободом к.п. бр. 3227/2 у дужини од око 80м скреће на 
југ ка к.п. бр. 3370/1, одакле иде на север ободом к.п. бр. 3370/3, 3371/3, 3374/2, 3375/3, 3376/2, 
3377/1, 3378/1, 3242/2, 3520/5, 3520/9, 3520/1, 3519/1, 3517/1, 3515/2, 3514/1, 3497/1 до планиране 
регулације саобраћајнице и њом иде на север до к.п. бр. 3490/4. Потом иде ободом к.п. бр. 3490/4, 
3490/1, 3490/2, 3489/6, 3489/3, 3490/2 до 3490/3 коју пресеца по започетом правцу до планиране 
регулације саобраћајнице и њом иде на север до к.п. бр. 3458/4, у наставку иде ободом к.п. бр. 
3458/4, 3459/1, 223/1, 222, 3460 у дужини од око 30м пресеца је ка тромеђи к.п. бр. 3460, 3463/5 и 
3463/1, од поменуте тромеђе граница иде даље ободима к.п. бр. 3460, 3463/2, 3463/3, 3463/7, 
3463/4, 3463/8, 3465 у дужини од око 7,4м, пресеца је ка тромеђи к.п. бр. 3465, 218 и 3464/2 и 
поново наставља ободом к.п. бр. 218, 216, 215, 213, 212, 204/4, 204/2, 201, 200, 199, 176/1, 175, 
174/2, пресеца 1782/4 и 1782/3 и наставља ободом к.п. бр. 1782/9, 1782/5, 1782/6, 159/1, 1782/2, 
158/2, 158/1, 1782/8, 1779/6, 155, 73, 72, 71, 70, 69, 67/1, 68/2, 1776/4, 1776/1, 1775/2, 1774/1 до 
планиране регулације саобраћајнице и иде њом на југ до к.п. бр. 1781/1. Од к.п. бр. 1781/1 граница 
наставља ободом к.п. бр. 1779/11, 1779/12, 1779/14, 1769/4 до планиране регулације 
саобраћајнице којом иде до к.п. бр. 3432(пут), иде ободом 3432, 1757/2, 1755/1, 1754/2, 1754/3, 
затим прати планирану регулацију саобраћајнице, обухвата к.п. бр. 1753/2, пресеца пут 3734, иде 
ободом 3733, 3632, поново прати планирану регулацију саобраћајнице на север, а затим иде 
ободима к.п. бр. 3791, 3792/1, 3792/2, по започетом правцу пресеца к.п. бр. 4985 и иде на запад по 
ободу  планиране  регулације  саобраћајнице,   затим је  пресеца ка к.п. бр. 1749/5.  Даље  иде   по  
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ободима к.п. бр. 1749/5, 1749/6, 1749/4, 1749/8, 1748/3, 4983, наставља по планираној регулацији 
саобраћајнице до к.п. бр. 1731/3, наставља ободом к.п. бр. 1731/3, затим иде планираном 
саобраћајницом  до к.п. бр. 64, одакле наставља ободом к.п. бр. 1697(гробље), 59/1, 1695/2 до 
линије планиране регулације саобраћајнице коју прати у правцу запада до к.п. бр. 1687/11, а потом 
иде ободом 1687/11, 1689, 1679/1, 1690/2, 1691, 1678/4, 1678/2, потомиде ободом планиране 
регулације саобраћајнице у дужини од око 34м, затим скреће на север пресецајући поменуту 
планирану регулацију, а даље иде ободима к.п. бр. 1654/4, 1652, 1650/2, 1641, 1640, 1638/1, 1631, 
1627/1, 1627/2, 1624/5, 1624/4, 1624/1, 1624/3, 1625/1 до планиране регулације саобраћајнице. 
Затим пресеца поменуту регулацију, иде на североисток пратећи је до к.п. бр. 1563, потом иде 
ободом к.п. бр. 1563, 1588/1, 1582/2, 1567/1, 1555/3, 1556/2, 1553, 1531/1, 1531/3, затим иде 
ободом планиране регулације на југоисток до к.п. бр. 1073, одакле наставља ободима к.п. бр. 
1073, 1074, 1079, 1078/2, 1078/3, 1077/2, 1025/8, 1025/6, пресеца планирану регулацију реке и 
скреће на север источном страном планиране регулације реке до к.п. бр. 993/1, затим иде ободом 
к.п. бр. 993/1 пресеца регулацију реке и иде на север источном линијом планиране регулације реке 
долази до к.п. бр. 1640. Од к.п. бр. 1640 скреће на север по међи у дужини од око 50м, затим 
скреће на исток до планиране регулације саобраћајнице којом иде на север у дужини од око 40м, а 
потом на запад у дужини од 127м, скреће на север и пресеца поменуту регулацију, затим иде 
југоисточним ободом к.п. бр. 1630(није у обухвату грађевинског подручја), затим обухвата две 
суседне катастарске парцеле на истоку и иде до планиране регулације саобраћајнице којом иде у 
дужини од око 38м, пресеца је и иде на југ ободом катастарске парцеле у дужини од око 43м, 
одакле скреће на исток ободом катастарских парцела до к.п. бр. 971/4, (у опису између к.п. бр. 
1630 и к.п. бр. 971/4, помињу се само појам "катастарска парцела" без прецизирања броја 
катастарске парцеле из разлога лоше читљивости подлоге, и у том случају најбоље је користити 
графички прилог). Од к.п. бр. 971/4 граница иде на север по ободу к.п. бр. 971/4 до тромеђе к.п. бр. 
972/2, 971/4 и 971/2 одакле је опис и започет. 
У случају било ког неслагања описа границе важи графички прилог. 
 

1.2.2. Грађевинско подручје - Површине јавних намена 
Површине за јавне намене и објекте чине саобраћајни објекти и површине, комунална 
инфраструктура, објекти образовања, здравства, дечје и социјалне заштите, културе, 
информисања, управе, администрције, посебне намене, јавне зелене површине, спорт и 
рекреацију, укупне површине 60,24ha (20,41% површине плана). 
Планом су површине јавне намене, у односу на постојеће стање, увећане за 19,46hа. Највеће 
повећање је остварено планирањем саобраћајних површина и објеката и комуналних површина. 
Процентуално знатно су увећане и слободне и зелене површине које треба да повећају квалитет 
урбаног ткива подручја плана. 
 

1.2.3. Површине осталих намена 
Остало грађевинско земљиште (укупне површине 188,28ha, односно 62,76% површине плана) 
заузима преостале површине намењене претежно становању, привреди, комерцијалним 
делатностима, мешовитим пословно-стамбеним наменама, као и свим другим наменама на 
земљишту других власника (приватно земљиште, верске заједнице). Такође, друге јавне функције, 
односно намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу бити на земљишту које није 
одређено за површине јавне намене (образовање, социјална заштита, информисање, здрвство, 
култура, спорт, зеленило...). 
 

1.2.4. Концепција уређења и типологија грађевинских зона и целина 
Концепција поделе Плана на просторне целине и зоне је преузета из Концепта плана генералне 
регулације за насељено место Гуча,као наствак фазе планирања. Простор Плана је подељен на 
седам просторних целина према начину коришћења, претежним наменама, правцима развоја и 
степену урбанизације. Просторне целине су даље подељене на зоне према просторној 
диспозицији. Просторне целине представљају заокружену насељску целину са одређеном 
претежном наменом и функцијама на нивоу насеља и саме целине.  



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   11
 

• Целина I:  Зона центра насеља 
Ово је историјски центар насеља. 
У оквиру ове зоне налазе се централни садржајинамењени администрацији, управи, 
култури,услужним делатностима истановању. 
Доминантна намена у оквиру ове зоне је становање средње густине. 
Планиране су функције услуга, из области трговине, занаства, личних и интелектуалних услуга и 
пословања како биова зона постала зона квалитетног становања уз допуњавање урбаних 
садржаја. 
У оквиру ове целине планирана је "тиха реконструкција"која ће обухватити ревитализацију 
заштићених објеката, на принципима "унутрашњег ширења града" и вршити унапређивање 
амбијенталне целине, кроз доградњу и ревитализацију постојећих и  заштићених објеката. 
Дозвољена спратност у овој зони је до П+4+ПК за вишепородично и П+1+Пк за породично 
становање. Пословни објекти се могу наћи и као засебни објекти на парцели. 
Подцелина I.1. - обухвата више централних блоковаограниченаулицом Богдана Капелана, 
Пионирском, потоком Дупљај, кејом реке Белице, улицом Проте Милутина, делом улице 
Републике и улицом Милоша Обилића. У овој подцелини се налази трг Слободе, објекти јавне 
намене, културе, објекти градитељског наслеђа и пословно стамбени објекти као и објекат верске 
заједнице. Започета реконструкција и ревитализација овог простора треба да буде настављена у 
циљу урбанистичке уређености, модернизације и општег повећања вредности овог простора који 
је административно – пословни центар насеља.  
Планирани јавни паркинг на обали реке Белице, делимично решава проблем паркирања, 
првенствено за дневне кориснике ове зоне. 
У овој подцелини се не могу наћи производни погони, складишта, магацини и услужне и занатске 
радње које својом процесом рада нарушавају животну средину (буком, испарењима, отпадном 
водом, прашином....). 
Подцелина I.2.–заузима простор око подцелине I.1.и простире се дошуме Крстац и 
новопланиране улице на западу, улице 7 Јула и Првомајсе на северу, затим прати леву обалу 
реке Белице на истоку све до новопланираног моста и улице и улице Албанске споменице на југу 
и до шуме Јовановића рид на југозападу. Ову подцелину чине, већим делом површине осталих 
намена предвиђене за становање средњих и ниских густина као и објекти јавне намене (основна 
школа, дечији вртић, центар за кромпир, зелена пијаце и црвени крст). 
У овој подцелини се не могу наћи производни погони, складишта, магацини и услужне и занатске 
радње које својом процесом рада нарушавају животну средину (буком, испарењима, отпадном 
водом, прашином....). 
 

• Целина II: Општа стамбена зона 
Ова зона подељена је на четириподцелине: 
Подцелина II.1.представља претежно становање у североисточном делу насеља. 
Подцелина II.2.представља претежно становање у јужном делу насеља 
Подцелина II.3.представља претежно становање у западном делу насеља 
Подцелина II.4. представља претежно становање у западном делу насеља 
Планирањем саобраћајница, ствара се услов за проширење и регулацију становања. У постојећим 
зонама становања  планира се и погушћавање кроз доградњу до спратности П+1+Пк и нову 
изградњу на неизграђеним парцелама. На принципима "унутршњег ширења града" вршиће се 
унапређивање амбијенталне целине, кроз доградњу, замену  и изградњу нових објеката. 
Становање је претежна функција, а могуће су све остале функције које су комплементарне 
становању.  Дозвољена је изградња јавних намена, спорта и рекреације, пословних објеката: 
трговина прехрамбеним производима, угоститељство, услуге и делатности, мешовито пословање 
под условом да компатибилне намене не угрожавају и не загађују животну средину. 
Производни погони, који својим радом на било који начин, угрожавају претежну намену окружења, 
се не могу наћи у овојпросторној целини. 
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• Подцелина II.1.- налази се између целинаI (Зона центра насеља) и Целине III (радне 
зоне). У овој подцелини поред преовлађујућег породичног становања, налазе се објекти 
образовања (средња школа) и центар за социјални рад.  
Простор који заузима ова подцелина је делимично изграђен углавном на равнијем терену, део који 
се налази на северозападној падини овог простора је веома слабо изграђен. Површина коју 
заузима ова подцелина предвиђена је за становање ниских густина са посебним правилима 
градње на деловима терена условно стабилним за изградњу. 
У оквиру ове целине поред становања могућа је изградња угоститељских и услужних садржаја са 
туристичким смештајним капацитетима са акцентом на смештајне капацитете апартманског и 
пансионског типа у оквиру становања као допунска намена.  

• Подцелина II.2.- обухвата јужни део плана на десној обали реке Белице део насеља под 
називом Смонице. Ову подцелину карактерише претежно раван терен повољан за стамбену 
изградњу. У непосредном окружењу налази се планирана парк шума Гуштеровица и спортски 
центар уз реку Бјелицу што даје могућност за планирање мирне стамбене зоне. Простор је 
углавном неизграђен али већим делом изпарцелисан а делимично инфраструктурно  и опремљен. 
Новопланираним улицама створени су правилни стамбени блокови. Ободом ове подцелине 
пролази и планирана транзитна саобраћајница Ивањица-Чачак. 
У оквиру ове целине поред становања могућа је изградња угоститељских и услужних садржаја са 
туристичким смештајним капацитетима са акцентом на смештајне капацитете апартманског и 
пансионског типа у оквиру становања као допунска намена.  

• Подцелина II.3.-обухвата јужни део плана. Заузима простор уз улицу Албанске спомениц и 
површину лево од пута Гуча-Ивањица. Осим породчног становања у овој зони налази се и објекат 
радне јединице ЈП''Србијашуме'' и гасна станица.  
За ову подцелину планирано ја становање ниске густине осим на парцелама 229/1 и 229/2 где су 
планиране услужне делатности – услуге. 

 
• Подцелина II.4.- ово је најмања подцелина и налази се у западном делу плана, уз путни 

правац Гуча- Ариље. Ово је и скоро потпуно изграђен простор са објектима породичног 
становања. Терен који заузима ова подцелина је углавном стрм, објекти се налазе на равнијем 
делу парцела непосредно уз саобраћајну регулацију. Поред становања у овој зони се налази и 
објекат за прераду дрвета, за који се планом предвиђа одржавање у постојећем стању и функцији. 
Ова зона се планира као општа стамбена зона са могућношћу увођења пратећих намена које не 
нарушавају првобитну намену, датим у правилима уређења и грађења и табели компатибилности. 
 

• Целина III: Зона туризма  
Ова зона налази се у источном делу насеља.  
ЦелинаIIIсеса једне стране ослања на парк шуму а са једне  на зону спорта и рекреације  тако да 
је овај простор погодан за овакву зону.  
За ову зону планирано је викенд становање као и за изградњу угоститељских и услужних садржаја 
са туристичким смештајним капацитетима са акцентом на смештајне капацитете апартманског и 
пансионског типа.  
Поред стамбених објеката на парцелама се могу градити и помоћни објекти, гараже и сл. 
Такође је могуће уз основну намену формирати и неку другу која не угрожава становање(нпр. 
трговине, угоститељство,..). 
Максимална дозвољена спратност породичног становања је до П+1+Пк. 
Паркирање је предвиђено у оквиру сопствене парцеле. 
 

• Целина IV: Зона периферног становања 
Зона периферног становања налази се у северном делу насеља,уз саобраћајницу Гуча-Чачак. У 
оквиру ове зоне се налази рурално становање и услужне делатности са елементима становања. 
Рурално становање карактерише могућност да се уз стамбени део парцеле формира иекономско 
двориште за потребе властитог домаћинства. 
Максимална спратност објеката је П+1+Пк 
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 Економски објекти су: 
- сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти 

за стоку, ђубришне јаме - ђубришта и др; 
- уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацинихране за сопствену 
употребу и др; 
-пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацинихране и објекти 
намењени исхрани стоке и др. 
Услужне делатности подразумевају: хладнњаче, складишта грађевинског материјала, радионице, 
занатска производња. Становање се одвија углавном у посебним објектима. 
Максимална спратност објеката је П+1+Пк. 
 

• Целина V: Зона индустрије  
Ова зона налази се у јужном делу насеља, са десне стране оивичена државним путем IIа редаи 
леве стане реком Бјелицом. То је зона прљаве производње и затo је потребно увести појас 
заштитног зеленила минималне дубине 10m. Постоји потреба за проширење комплекса, пошто се 
комплекс налази у стамбеном делу насеља, ширењеиндустрије је дозвољено само на простору 
између реке Бјелице  и саобраћајнице. У зони прљаве производње, потребно је увести појас 
заштитног зеленила минималне дубине 10m. 
 

• Целина VI: Радна зона 
VI-1 Просторна целина у централном делу насеља 
Ова просторна целина смештена је у оквиру централног дела насеља. Окружују је са западне и 
северозападне стране улица Републике, у јужном делу Правомајска улица и са источне стране 
река Бјелица. Ова просторна целина је у директном контакту са некомпатибилним наменама 
(становање и здравство) па је у оквиру ове прсторне целине, на њеним ободима, потребно 
увести појас заштитног зеленила минималне дубине 10m. 
VI-2 Просторна целина у северозападном делу насеља 
Ова просторна целина на подручју плана заступљена је претежно у северозападном делу плана, 
уз путни правац Гуча – Лучани. У крајње јужном делу границе ове целине, оивичена је реком 
Дреницом, а на западу реком Бјелицом, док је северни део омеђен границом грађевинског 
подручја, а источни границом Плана.То је подручје чисте производње и услуга: складишта 
грађевинског материјала, радионице, занатска производња. Ову просторну целину није потребно 
одвајати заштитним зеленилом од некомпатибилних функција (становање) са којима се граничи. У 
оквиру ове целине налази се гробље. 
 

• Целина VII: Зона спорта и рекреације 
Зона спорта и рекреације се налази у централном делу подручју плана, на десној обали реке 
Бјелице, наспрам зоне ужег центра насеља, омеђена са крајње источне стране границом плана и 
на северу Гуштеровицом. Површину непосредно уз ток реке Бјелице заузима спортски центар уз 
реку Бјелицу са великим паркинг простором предвиђен за посетиоце сабора. У овој зони се 
предвиђа формирање парк шуме  са рекреативним садржајима и просторима за игру деце. 
Постојеће зеленило задржати и обновити. Уводе се трим стазе и шеталишта као и простори за 
окупљање и одмор. На овом простору се предвиђа организовање наставе деце у природи. На 
подручју парк шуме није дозвољена градња трајних објеката од чврстог материјала. У оквиру ове 
зоне задржава се постојећи објекат ресторана. За изградњу објеката и уређење површина 
обавезно употребљавати искључиво природне материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне 
форме усклађене са окружењем. 
На непошумљеном делу парк шуме предвиђа се изградња туристичко-угоститељских објеката и 
објекта викенд становања. 
 
1.3. Земљиште изван грађевинског подручја 
Ван грађевинског подручја је укупно 50,48hа. То је водно земљиште, шуме и шумско земљиште и 
пољопривредно   земљиште.   Пољопривредно   земљиште  се у оквиру  плана  налази  у ободним  
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деловима плана и на просторима које није оправдано инфраструктурно опремати, углавном због 
услова терена. Шуме и шумско земљиште се такође налазе у ободним деловима плана и на нешто 
стрмијем терену. 
Земљиште ван грађевинског подручја је умањено, у односу на постојеће стање за 75,99hа. 
Умањење је на рачун површина планираних за развој становања, туризма и привреде. 
 

1.3.1. Шумско земљиште 
Шуме и шумско земљиште заузимају површину од 25,94 ha. Површине шума обухватају просторе у 
северном и западном делу плана. 
Шуме и шумска тла представљају исконски рурални облик коришћења тла на ободним деловима 
плана. Уједно шуме представљају физичко ограничење ширења грађевинског подручја и 
обезбеђују еколошки баланс значајан за цело насеље. 
Шуме имају значај у заштити од ерозије и ублажавање бујичних  вода који су значајно присутни на 
овом подручју. 
 

1.3.2. Пољопривредно земљиште 
Пољопривредно земљиште обухвата површину од око 11,69ha. То је претежно земљиште средње 
класе бонитета. Око половине ове површине су ливаде,  док су остало оранице и воћњаци. 
Парцеле су претежно уситњене величина од 10-50 ари, са ретким парцелама до 1 ha. 
 

1.3.3. Водно земљиште 
 На подручју Плана генералне регулације у водопривредном смислу постоји уређен- 
регулисан водоток, делом реке Бјелице. Уређење реке поред спортско-туристичког комлекса, где 
се традиционално одржава културна манифестација Драгачевски сабор трубача у Гучи „Са 
Овчара и каблара“ и центра насеља да житељима насеља и посетиоцима служи за шетњу и 
рекреацију.Пројектом је  третирана регулација реке Бјелице у дужини од око 3,5km тачније од км 
0+000 (непосредно низводно од ушћа Ерића потока) до km 3+488,96 (непосредно узводно од 
металног моста тј узводно од металног комбината „Гуча“). 
Ради се атрактивна градска регулација каменом обалоутврдом са двогубимje трапезним 
протицајним профилом. Пропусна моћ корита је око 70 m3/s. Предвиђена је и изградња „врећасте 
„бране, као реглулационе грађевине спортско туристичког карактера. 
Кроз насељено место Гуча постоји више потока, који су регулисани или делимично 
регулисани(Дупљај,Суводо,Перигуз и остали безимени потоци). Планом је предвиђена регулација 
потока који су у грађевинском подручју. 
Постоје и пројекти изградње бујичних преграда на притокама реке Бјелице. Пројекти су урађени 
тако да представљају регулационе грађевине,које могу имати и другу намену: акумулација за 
локално наводњавањеили рекреацију. 
Дуж целог тока реке не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода, било 
комуналних или индустријских, које је у функцији. 
 
1.4. Биланс намена површина 

Табела 1. Биланс површина по намени: 

НАМЕНА ПРОСТОРА 
 

Постојећа 
површина 

(hа) 

Постојећа 
површина 

(%) 

Планирана 
површина 

(hа) 

Планирана 
површина 

(%) 
 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

1.1 Саобраћајнеповршине 

Саобраћајнице 21,26 7,12 43,52 14,51 
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Аутобуска станица 0,30 0,10 0,29 0,10 
                                                ∑ 21,56 7,22 43,81 14,61 

1.2 Јавне функције и службе 

Началство  0,13 0,04 0,13 0,04 
пошта     
Полициска станица 0,51 0,17 0,51 0,17 
Суд      
Радна заједница ЈП ''Србијашуме'' 0,27 0,09 0,27 0,09 

Служба за катастар непокретности 0,16 0,05 0,16 0,05 
                                                ∑ 1,07 0,36 1,07 0,36 

1.3 Здравство 

Болница, дом здравља 1,76 0,58 1,76 0,59 
                                                ∑ 1,76 0,58 1,76 0,59 

1.3 Дечија и социјална заштита 

Вртић 0,49 0,16 0,49 0,16 
Центар за социјални рад 0,13 0,04 0,13 0,04 
                                                ∑ 0,62 0,20 0,62 0,20 

1.4 Образовање 

Основна школа 1,78 0,59 1,80 0,60 
Средња школа 2,60 0,86 2,39 0,80 
Центар за кромпир 1,17 0,39 1,17 0,39 
                                                ∑ 5,55 1,85 5,36 1,78 

1.5 Култура и информисање 

Дом културе 0,10 0,03 0,10 0,03 
Музеј 0,10 0,03 0,10 0,03 
                                                ∑ 0,20 0,06 0,20 0,06 

1.6 Комунални објекти  

Гробље  0,84 0,28 2,11 0,70 
Постројење за пречишћавање 
отпадних вода / / 0,20 0,07 

Сточна пијаца 0,75 0,25 0,79 0,26 
Зелена пијаца 0,11 0,04 0,18 0,06 
                                               ∑ 1,70 0,57 3,28 1,13 

1.7 Објекти инфраструктуре 

Трефо-станица 1,41 0,47 1,41 0,47 

                                               ∑ 1,41 0,47 1,41 0,47 

1.8 Спорт и рекреација     

Спортски центар Камени Мост 5,65 1,88 3,50 0,12 

                                               ∑ 5,65 1,88 3,50 0,12 

1.9 Уређено зеленило     
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          /          / 0,23 0,07 

                                               ∑           /           / 0,23 0,07 

свега – површине јавне намене 41,78 13,15 61,24 20,41 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

2.1 Становање 

средње густине 5,45 1,81 14,31 4,77 
ниске густине 71,84 23,94 71,60 25,87 
Комбиновано становање са комерцијалним 
садржајем / / 2,85 0,95 

Рурално становање 25,51 8,50 12,04 4,01 
Викенд становање / / 12,00 4,01 
                                               ∑ 102,88 34,27 118,80 39,6 

2.2Верски објекти 

Православна црква 0,48 0,16 0,53 0,18 

 ∑                                                                                           0,48 0,16 0,53 0,18 

2.3 Комерцијални садржаји, услуге, угоститељство и трговина 

Хотел,ресторан,трговине 1,49 0,50 2,92 0,97 
                                                ∑ 1,49 0,50 2,92 0,97 

2.4 Саобраћајни објекти 

Бензинска станица  0,33 0,11 0,33 0,11 
Гасна станица  0,14 0,05 0,14 0,05 
Хелиодром  / /        0,18 0,06 
 0,47 0,16        0,65 0,21 

2.5Производне делатности-услуге, „ чиста производња“  

Складиште 
грађевинског,материјала,хладњаче, 

 
12,88 

 
4,29 

 
20,87 

 
6,96 

занатство, радионице     
∑ 12,88 4,29 20,87 6,96 

2.6Производне делатности-индустрија 

Ливница  7,14 2,38 8,30 2,77 
                                                ∑ 7,14 2,38 8,30 2,77 

2.7 услужне делатности са елементима становања 

Услужне делатности           /           / 15,63 5,21 

                                               ∑           /           /       15,63       5,21 

2.9 Зеленило 

Парк            /           /        0,07      0,02 

Парк шума           /           / 12,68 4,02 
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Заштитно зеленило водотокова           /           / 0,51 0,17 

Остало зеленило        0,23          0,08        6,50       2.02 
Заштитно зеленило на терену нестабилном 
за изградњу           /           / 1,87 0,62 

∑        0,23          0,08      20,58     6,83 

3.0 Неизграђено грађевинско земљиште 

 6,41 2,14 / / 

 6,41 2,14 / / 

свега – површине остале намене      131,75        43,92 188,28 62,76 

 

 Укупно грађевинско подручје 173,53 60,59 249,52 83,17 

 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА 

Шуме 42,60 14,20 25,94 8,64 
Пољопривредно земљиште 65,95 18,26 11,69 5,90 
Остало зеленило 2,23 0,74 / / 
Водно земљиште  11,50 4,76 12,06 4,02 
Саобраћајнице 4,19 1,40 0,79 0,26 
Укупно земљиште ван грађевинског 
подручја 126,47 42,49 50,48 16,82 

 

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 300,0 100 300,0 100 
 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Природно кретање становништва и други демографски показатељи представљају основ за 
друштвено економски и свеукупни одрживи развој како државе, тако и локалне заједнице. Према 
Попису становништва из 2011.годинеу насељеном месту Гуча живи 3710 становника, од чега 1755 
живи у Гуча (варошица), а 1955 у Гуча (село). 
Предвиђања будућег демографског развоја заснивају се на сагледавању његове дугорочне 
тенденције у прошлости и свих чиниоца који су условљавали промене у структури и броју 
становника. Узете су у обзир испољене тенденције и промене које се могу очекивати у складу са 
општим друштвеним токовима и планским пропозицијама. 
 Подручје насеља 1991 2002 2011 Индекс 

2002/1991 
Индекс 
промене 

2011/2002. 

Индекс 
Промене 

2025./2011. 

Процена 
2025. 

1 Гуча (варошица) 2009 2022 1755 100.6 86,8 1,14 2000 
2 Гуча (село) 1933 2010 1955 104.0 97,3 1 1960 

            

У целом послератном пеиоду насеља градског карактера Гуча и насеље Гуча (село) бележе 
стални пораст броја становника,што све указује на све веће учешће градског у укупном 
становништву.   

Планирано грађевинско подручје је проистекло из досадашњег просторног развоја, као и на 
основу анализа за плански период до 2025. године урађених. Увећање грађевинског подручја 
евидентирано је у  односу на постојеће стање у деловима рубних зона подручја, плански 
дефинисано као заокружене целине стамбених зона и зона ретке градње.На тај начин се пружа 
могућност   различитих   облика   становања,    према    посебним   просторним и   функционалним  
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карактеристикама локација у оквиру насеља.У оквиру планираног грађевинског подручја налазе се 
и површине  планиране за  развој индустријских  зона,  односно радних,  производних, пословних и  
услужних делатности.Њиховим развојем би се омогућио привредни раст, развој приватног 
предузетништва, већа запосленост, развој мањих и већих производно услужних објеката. Поред 
стамбених и индустријских, грађевинско подручје се увећава и на рачун површина предвиђених за 
развој туристичкe зонe. Туризам биу перспективи требало да буде много значајнија привредна 
грана.  

Планом се дефинишу површине за развој саобраћајне инфраструктуре, што за циљ има 
побољшање просторне организације насеља, инфраструктурно опремање, ефикаснију повезаност 
која омогућава равномерни регионални и просторни развој планског подручја, ефикасније 
повезивање градских зона унутар грађевинског подручја. Развој и унапређење површина јавних 
намена се односи на побољшање услова коришћења и приступачности садржаја, у складу са 
потребама грађана. 

Заштита животне средине и културних добара је једно од решења које пружа План, у смислу 
заштите простора у границама прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне 
средине и здравља људи, као и заштиту,презентацију, интерпретацију и промоцију природног и 
културно-историјског наслеђа, уз контролисану и селективну економску валоризацију природних, 
споменичких и других културних вредности (културних и спортских манифестација, обичаја, 
светковина и сл.). То је уједно и основ за разво јспецифичне, препознатљиве туристичке понуде 
општине.  
 

2.1. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и 
друге инфраструктуре 

 
2.1.1. Правила уређења за површине и објекте јавне намене 

 

• Здравство  У саставу Дома здравља Лучани функционише Служба опште медицине са 
хитноммедицинском помоћи, са Здравственом станицом у Гучи. У оквиру здравствене станице 
Гуча функционишу амбуланте са сталним радом лекара у Каони и Котражи и амбуланте са 
повременим радом лекара у Вичи, Горачићима, Горњем Дубцу и Милатовићима.Апотека у Гучи је 
у саставу Апотекарске установе Чачак. 
У Гучи постоји стационар (општи део ванболничког стационара са 20 постеља, пансионски део 
стационара са 20 постеља, апотека, кухиња, вешерај, техничка служба). Зграде Дома здравља и 
болница налазе се на катастарским парцелама  19, 1604/1  у улици Републике.  
Локације болнице је релативно добра, неповољност ове локације је непосредна близина зоне 
чисте производње. И ако се ради о чистој производњи, потрбно је у наредном периоду физички 
одвоити болнички комплекс од производње у виду високог парковског и заштитног зеленила. 
Прилаз објекту болнице обезбеђен је преко приступне рампе. 
Капацитети Дома здравља и болнице задовољавају тренутне потребе, потребе постоје у смислу 
проширења капацитета ванболничког лечења што се може решити изградњом још једног објекта у 
оквиру комплекса.  
Паркирање како за кориснике здравствене установе тако и за запослене решава се у оквиру 
комплекса. 
 

• Образовање  
Основно образовање. 
Планске смернице у области основног образовања су: повећати ниво безбедности боравка, рада и 
приступа објектима основног образовања, слободне површине уредити за наставу и боравак у 
природи,спортска игралишта опремити неопходном опремом. 
 Прeма нормативу20-25m2земљишта по ученику, и рад школе у две смене, укупна постојећа 
површина комплекса за основно образовање, за планирани број ученика 400 је задовољенакао и 
други утврђени норматив је 6-8m2школске површине објекта.  Стога се процењује да се делатност 
образовања у планском периоду може успешно одвијати у оквиру постојећих објеката које треба 
одржавати и прилагођавати променама у систему образовања и извођења наставе. 
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Оновна школа у Гучи почела је са радом 1962. године. Данас је рад школе 

организован у матичној школи у четири издвојена одељења и то: 
 

1. Издвојено одељење Рти 
2. Издвојено одељење       Горња Краварица 
3. Издвојено одељење       Турица 
4. Издвојено одељење        Тијање 
 

Школа има ученике који су распоређени у 26 одељења и то: 21 у матичној школи и 5 одељења у 
издвојеним одељењима.У матичној школи рад је организован у две, а у издвојеним одељењима у 
једној смени.  
Стога се процењује да се делатност образовања у планском периоду може успешно одвијати у 
оквиру постојећих објеката које треба одржавати и прилагођавати променама у систему 
образовања и извођења наставе.  
Средње образовање. На  територији  општине  Лучани  функционише  1  средња  школа,  Средња 
школа „Драгачево-Гуча“. Њено седиште је у Гучи, а постоји и издвојено одељење у Лучанима. У 
школској 2004/2005. години ученици се образују у оквиру 5 подручја рада за 12 образовних 
профила. Средњим образовањем је обухваћено око 620 ученика ученика. Од тог броја, део 
ученика је са територије других општина, али има и ученика са територије општине Лучани, који 
средње образовање стичу у другим местима. У средњој школи укупан број запослених је 78, од 
чега је 65 наставно особље.  
За развој економије засноване на знању, неопходно је да бар 75% становништва будеобухваћено 
средњошколским образовањем. У том смислу, за очекивану популацију од800 деце 
средњошколског узраста на територији општине, постојећи капацитетиобјеката средњих школа 
задовољавају потребе. 
Планом се предвиђа побољшање квалитета и просторних капацитета објеката(адаптација, 
реконструкција), као и квалитета и разноврсности наставе. Развој стручног образовања 
подразумева модернизовање опреме и наставних средстава и опремање школа потребним 
садржајима, као што су школске радионице, библиотеке и интернет учионице, трпезарије, 
спортски терени и пратеће услуге. Изградњу нових и доградњу постојећих средњих школа у 
планском периоду могуће је извршити према следећим критеријумима: обухват деце 
средњошкослог узраста 75% (600 деце); учионички простор 2м2/ученику; школски простор 8 
м2/ученику; школски комплекс 15м2/ученику. 
Евентуално отварање нових средњих школа подразумева усклађивање образовнихпрофила са 
структуром и потребама привреде на регионалном и локалном нивоу, као итражење нових начина 
финансирања и повезивања са привредом. 
Институт за истраживање у пољопривреди Србија – Центар за кромпир у Гучи 
На катастарској парцели број 229/4 налази се зграда истраживачког центра. Овај институт као 
реномирани научни центар, некада је био поред трубе, симбол Гуче. Тренутно је центар у стечају. 
У оквиру комплекса института постоји управна зграда, лабораторија за културу ткива и магацини. 
Овако опремљен, институт је са још неколико научних института из других градова чинио институт 
за истраживање у пољопривреди Србије.   
 

• Дечија заштита У Гучи постоји издвојено одељење предшколске установе ''Наша радост'', 
објекат изграђен 1982. године, површине око 1100m2 и дворишним простором од 0.49.65 hа. 
Материјално-техничка основа рада предшколске установе је релативно задовољавајућа опрема и 
радни материјал, као и дидактичка и методичка средства која одговарају предвиђеним  
нормативима. Изражен проблем је кухиња у објекту у Гучи, која не задовољава стандарде. Начин 
грејања задовољава потребе.  
Одељење '' Наша радост '' у Гучи броји 173 детета, вртић je грађен да може да опслужuje седам 
васпитних група. Постојећи капацитет вртића може да задовољи потребе за насеље Гучу. 
Површине дворишта (парцеле) по једном детету које користи установу,износи минимално 25m2 

што је довољно у односу на постојећу величину парцеле.  
За правилно функционисање објекта дечије заштите потребно је задовољити следеће 
критеријуме: 
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за узраст до 7 година 
- обухват 70%, а предшколски узраст 100% 
- капацитет маx.80 деце, оптимално у групама по 15-20 
- потребна  изграђена површина (корисне површине објекта)8 m2/по детету 

-     максимална спратност П+1 
-     уређена зелена површина минимално 50% 
У наредном планском периоду, у области дечјег васпитања, потребно је обезбедити виши степен 
опремљености односно, већи стандард у складу са важећим нормативима за објекте ове намене  
а у циљу постизања неопходних услова за одвијање савременог рада у овим објектима. Објекат 
дечије заштите треба да пружи услове за безбедан боравак и да задовољи здравствено - 
хигијенске услове.  
Потребно је да се деци омогући аутентичан доживљај природног и културног окружења. У оквиру 
ове површине потребно је предвидети још додатних терена за игру (лоптом, ритмичке игре, 
слободно кретање и трчања и сл.), простора у који се постављају справе. 
 

• Социјална заштита Центар за социјални радоснован је Одлуком СО Лучани 08.12.1980. 
године. Седиште Центра је у Гучи, а својим радом покрива целокупну територију општине. Објекат 
центра налази се на парцели 2/3 са површином од 0.01272 ha, спратност објекта  је П+1 и 
површине 1061 m².  У просеку се ради са око 1000 корисника годишње, што у односу на укупан 
број становника износи око 5%.У Центру се раде превентивни програми, истраживачки послови, 
пружају се услуге саветовања, интелектуалне услуге корисницима. Центар је својеврсни сервис 
грађанима Општине.  
Укупан број запослених 9. Укупан број стручних радника 6, на пословима социјалног рада 4. 
У планском периоду планира се проширење центра у оквиру постојеће парцеле.Изградња 
стамбених јединица социјалне заштите (социјално становање у заштићенимусловима) се, према 
потреби и на основу посебног програма, може реализовати узонама становања. 
 

• Управа, администрација и јавни сервиси 
Постојећи објекти управе претежно задовољавају потребне капацитете. По указаној потреби, за 
нове објекте користиће се зоне постојећег центра насеља као икапацитети постојећих објеката. 

Модернизацијом система рада и увођењем нових информационих технологија, у јавним 
службама повећаће се  квалитет пружања услуга и ефикасност рада. 
 

• Спорт,спортски објекти и рекреација 
Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева мрежу спортских садржаја и 
терена који функционално задовољавају потребе свих категорија становника. Ове просторе поред 
грађана користе и спортски клубови. На овом простору се одржава централна манифестације 
сабора трубача.  
Спортско рекреативни центар „Камени мост“ са фудбалским стадионом,теренима за кошарку и 
отвореним базеном, налази се на катастарским парцелама 1944/2, 1946, 1947/1, 1948/3, 1949/2, 
1950, 1978/1, 1978/8. Садржаји спотрског центра задовољавају тренутне потребе и не планира се 
његово проширење. 
 
За спорт и рекреацију планира се: 
– омогућава се и изградња спортских терена у приватном власништву (фитнес клубови, 

тениски терени, куглане, базени и др). У зависности од потреба потенцијалних корисника, 
могуће је спортске терене и објекте реализовати и у оквиру пословних зона, радних зона или 
комплекса, туристичких објеката и комплекса и др. 

– спортско-рекреативни садржаји су дозвољени у оквиру зелених површина као пратеће 
функције.  

– спортски објекти – отворени и затворени терени за мале спортове, тениски терени, дечија 
игралишта могу се наћи у свим стамбеним зонама.  
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– потенцијал за развој спорта и рекреације планиран је у спортско-рекреационим зонама 
зеленила. 

– планира се парк шума на потезу брда Гуштеровица. На овим простору организовати пешачке 
стазе, трим-стазе са пратећом опремом. Организовати садржаје за рекреацију деце, излете и 
наставу у природи и др.  

– изградња игралишта за децу у оквиру свих стамбених блокова. 
 

• Јавно зеленило 
На основу анализе постојећег стања констатовано је да су јавне зелене површине углавном 
недовољно уређене. Сходно томе, неопходно je, у систему зеленила, планирати зелене површине 
јавног коришћења које су део приступа и концепције плана. 
Планирање намене површина које ће бити под јавним зеленилом углавном се ослања на 
постојеће површине(постојећи спортски терени и површине за рекреацију, постојеће шумско 
земљиште у оквиру грађевинског подручја, неуређене површине дуж саобраћајница и тока реке 
Белице итд).  
Уводи се линијско и пејзажно зеленило дуж и у оквиру саобраћајних површина, потребно је увести 
и обновити заштитно зеленило на ободима индустријских зона које су у контакту са зонама 
становања и зонама здравства. Такође, потребно је обновити зеленило на површинама са 
планираном наменом-парк шуме, постојећи парк и парк унутар блока. Неуређене површине дуж 
саобраћајница и тока реке Белице уредити партерним уређењем и увођењем ниског, средњег и 
високог зеленила и на тај начин их интегрисати и активно укључити у постојеће градске површине 
које се свакодневно користе. 
У систем зелених површина улазе  и гробље, као и фудбалски терени површине намењене 
зеленилу са спортом и рекреацијом где је проценат изграђености до 20%, а проценат уређених 
зелених површина 70%. 
Као закључак се намеће да је повећање степена зеленила на подручју плана обавезно остварити 
повећањем јавних зених површина и уређењем и повећањем осталих зелених површина. 
Планом је зеленило категорисано на следећи начин:  
– Парк 
– Скверови 
– Остало јавно зеленило (линеарно зеленило и зеленило у оквиру површина јавних намена) 
– Зеленило специфичног карактера (зеленило већих целина – радни, здравствени, 

туристички...) 
– Блоковско зеленило  
– Парк шума (шуме у оквиру грађевинског подручја са садржајима спорта, рекреације и 

туризма) 
– Заштитно зеленило  
– Остало зеленило 
– Зеленило ван грађевинског подручја (шуме и шумско земљиште) 
 
Паркови 
         У населју не постоји површина која се користи као парк. Тренутно становници насеља 
користе за одмод школски парк у оквиру основне школе. Планом је одређено ограђивање школске 
парцеле тако да ова површина неће моћи да се користи у сврху парка. 

Планира се формирање мање парковске површине на делу парцели 42/7. Већа парковска 
површина планирана је у виду парк шуме на потезу брда Гуштеровица. 

 
Код подизања нових парковских површина важе следећи услови: 
– Потребно је д апостоји пројекат парка  у одговарајућој размери с апрецизно 

одређеном границом парка, унутрашњим саобраћајницама и парковским 
објектима; 

– Зеленило треба да буде репрезентативно; 
– Планирати места за постављање споменика; 
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– Планирати водене површине (вештачка језера, фонтане); 
– Садржаји треба да буду концентрисани (миранодмор, игра, шетњаидр); 
– Садржај рекреативних објеката треба да обухвати све старосне групе; 
– У парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски са отвореним 

баштама, објекти у функцији одржавања парка, објекти културе, мањи отворени амфитеатри 
за културне манифестације и инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на 
основу закона; 

 
Парк шуме 
У ову категорију је ушло шумско земљиште  на потезу брда Гуштеровица. 
Парк-шуме поред своје заштитне улоге, високе производње кисеоника, имају и функцију 
приказивања природне лепоте предела, као и пружање могућности за рекреацију и одмор људи. 
Парк-шуме се уређују у функцији рекреативног коришћења, при чему се задржава изворна 
структура шуме. Реконструкција шуме у парк-шуму подразумева решавање саобраћајних услова, 
реконструкцију вегетације, увођење рекреативних садржаја и пратећих објеката за опслуживање 
рекреативаца. Услове за уређивање и опремање прилагодити очувању, унапређењу и афирмацији 
њихове еколошке вредности. 
Ова постојећа шума представља атрактивно уређену шумску површину за активан и пасиван 
одмор, и разоноду посетилаца током шетње.  
У оквиру овог простора, на пропланцима, могућа је минимална изградња објеката у функцији 
туризма и рекреације. Постоји могућност постављања објеката типа видиковац, надстрешница и 
мањих објеката за одмор и других садржаја у функцији спорта, одмора и туризма.  
Крчење шуме је дозвољено у следећим случајевима: 
– ради промене врста дрвећа и узгојног облика; 
– при отварању рекреационих ливада; 
– при отварању визура; 
– при изградњи различитих врста стаза; 
– при изградњи објеката који служе газдовању шумама; 
– при изградњи објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих функција шума 

 (рекреационих објеката, ретензија...). 
Концепција организације простора парк шуме требало би да садржи две основне функционалне 
зоне: 
-  зона масовних активности, бављење спортом и другим врстама активног одмора. 
-  зона мирног одмора и шетње у којој је потребно направити пешачке (евентуално и 

бициклистичке) стазе на одговарајући начин и оптималном  растојању уређеним 
одмориштима. 

Парк-шуме морају бити саобраћајно приступачне, са уређеним паркиралиштима на прилазима. 
Неопходно је да се приликом планирања стаза и распореда објеката у парк-шуми тежи ка 
максималном очувању постојеће високе вегетације. Пожељно је да шетне стазе буду лоциране на 
местима постојећих шумских путева и прогала. 
Предлаже се планирање стаза за трчање, трим стаза које дају могућност рекреирања трчањем и 
кондиционим тренингом на елементима за вежбање, постављеним непосредно уз стазу. 
Приликом планирања стаза у парк-шуми омогућити кружно кретање са хијерархијом стаза и 
обезбеђењем стаза за снабдевање објеката. 
 
Скверови и уређено јавно зеленило 
Под појмом сквера обухваћене су зелене површине које се налазе у изграђеном градском ткиву, и 
користе се за пешачки транзит, краткотрајан одмор и игру. Иако мале зелене површине 
представљају важну зелену инфраструктуру насеља.  
Разликује се: сквер испред јавнихо бјеката (тргови и већи скверови), сквер у стамбеним насељима, 
сквер у оквиру саобраћајница и  паркинг простора и др.   У односу на  начин озелењавања  могу да  
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буду: партерног типа (травњаци, цветњаци), полуотворени (партерни простори с асадницама 
дрвећа и жбуња) и затворени (где преовлађују високо дрвеће и шибље). 
Локације за нове површине обезбеђени су у склопу пешачких зона, нових саобраћајних решења, 
уређењем неуређених простора насеља, пренаменом грађевинског блока или грађевинске 
парцеле у склопу реконструкције делова града. 
Код реконструкције важе следећи услови: 
- сачувати површине у постојећим границама, 
- уклонити привремене објекте, 
- реконструисати сквер у стилу у којем је подигнут и 
- уважаватиправцепешачкогкретања. 
Код подизања нових површина важес ледећи услови: 
- уважавати правце пешачког кретања, 
- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера, 
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна, 
- објекти могу да заузму до 5% територије сквера, 
- на скверу могу да буду подигнутии нфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на 

основу закона, 
- зеленило треба да буде репрезентативно, 
- планирати учешће цветних површина до 5%, 
- планирати водене површине (фонтане, каскадеидр.), 
- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 
Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала, реконструкција 
цветњака, новасадња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 
реконструкција постојећих објеката, подизањенових вртно-архитектонских елемената, подизање 
фонтана, ограђивање скверова. Скверове треба опремити стандардном инфраструктуром и, 
према потреби, системом за наводњавање. 
 

Линеарно зеленило 
Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са планираним и 
зеленилом из окружења у систем зеленила. 
Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима: 
– једнострани или обострани дрвореди, 
– прекинуте низове попунити истом врстом, 
– за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, снажним 

кореновим системом и правим дебломнајмање 2,8-3m висине, 
– у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном 

заменом старих стабала. 
Остало зеленило јавног карактера су зелене површине: школа, дечијих, здравствених и социјалних 
установа, гробаља, као и у оквиру блоковске изградње. 
Ово зеленило уредити комбинацијом травних површина и солитерских стабала аутохтоне 
вегетације. Водити рачуна да се остваре што већи ефекти евапотранспирације, ради регулисања 
режима подземних вода. 
 

Зеленило специфичног карактера -остало 
Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање 
специфичних целина. 
Такве зелене површине као елемент у обликовању простора имају и функционални значај: 
– зелене површине радних комплекса 
– зелене површине школских комплекса 
– зелене површине дечјих установа 
– зелене површине здравствених установа 
– зелене површине гробаља. 
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста 
прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила: 
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– зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати на 
брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима, 

– школски комплекси и дечје установе озелењавати високодекоративним врстама 
интересантних морфолошких карактеристика, 

– зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врст 
азасновати на аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући жалосне 
форме, 

– зеленило гробља има декоративнозаштитну функцију а избор врста прилагодити намени: 
зимзелене и листопадне саднице жалосних и пирамидалних форми. Заштитно зеленило 
дрворедног типа или живе ограде обавезни су садржаји уређења, 

– фрагменти шума у грађевинском подручју се задржавају  и уређују као локације са 
приоритетном заштитном функцијом. 

 
Блоковско зеленило - Остало 
Важан сегмент у концепцији озелењавања насељаје блоковско зеленило. 
У зонама средњих и ниских густина озелењавањем парцела обезбедити оптимално учешће 
зеленила. 
У оквиру блоковског зеленила могу се наћи игралишта за децу, мањи спортски терени, 
угоститељски објекти, комунална инфраструктура, паркинг површине. Обавезна је минимална 
опрема парковским мобилијаром (клупе, кантезаотпатке...) 
 
Заштитно зеленило - Остало 
Заштитно зеленило се јавља у претежно два случаја:  
- као линијски коридор дуж водотокова; 
- инфраструктурних система. 
Заштитно зеленило у систему зелених површина треба да обезбеде повезивање зелених 
површина у грађевинском подручју са зеленим површинама ван грађевинског подручја. 
Површине заштитног зеленила могу да садрже ешачке и бициклистичке стазе са пратећом 
опремом и објектима. У зависности од просторних могућности оне могу да садрже спортске 
објекте, ретензије или низ парковски уређених површина и друго.  
 
Заштитно зеленило уз реку Белицу 
Уз регулисано корито реке Белице планиран је појас зеленила различите ширине (у зависности од 
просторних могућности) намењен спортско-рекреативним садржајима, просторима опремљеним за 
игру деце, одмор и шетњу, на местима где је то могуће.  
Основни карактер зеленила уз реку Бјелица је заштитни и треба да обезбеди повезивање зелених 
површина у грађевинском подручјуи да створи тампон заштиту према реци.  
Површине заштитногзеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са пратећом 
опремом и објектима. У зависности од просторних могућности оне могу да садрже спортске 
објекте, ретензије или низ парковски уређених површина и друго. Пешачке стазе у оквиру овог 
зеленила су у континуитету са тротоарима. 
 

• Култура и информисање 
Јавна установа у области културе је центар за културу и спорт општине Лучани  у Гучије  
самостална установа, основана1962. године. 
У области културе, делатности Центра су: 
- презентација уметничких остварења: позоришних представа (за децу и одрасле),музичких 
концерата и музичко-сценских представа (изворне певачке групе, музичкашкола, фолклорне, 
плесне групе, естрада), књижевних вечери, ликовних изложби,културно-образовних и забавно-
рекреативних програма (обележавања значајних датумаи празника, саветовања, стручни 
састанци...), 
- организација Драгачевског Сабора трубача  у Гучи- комплексне културно-уметничке итуристичке 
манифестације од посебног значаја за општину и Србију,  



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   25
 

- организација сталних културних манифестација «Распевано Драгачево», «Саборткаља» у 
сарадњи са Драгачевском задругом жена у Доњем Дубцу, 
- делатност биоскопа, 
- издавачка делатност (књиге аутора из овог краја, лист «Трубач», програми, плакати,билтени 
Сабора трубача). 
При Центру делују и: 
- Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева, основано 1974. године, са 34 активначлана; 
- КУД «Абрашевић» у Гучи, основан 2007, окупља децу предшколског и школскогузраста (око 70 
чланова); 
- изворне певачке групе у Гучи и околним селима (Котража, Вучковица, Доњи Дубац,Пухово, 
Драгачица, Дучаловићи; 
- трубачки оркестри у Гучи и Ртима. 
Делатношћу туризма Центар се, бави углавном у смислу презентацијеманифестационог туризма, 
посебно Сабора трубача, као једне од највећих туристичкихманифестација у Србији. У време 
Сабора, Центар се бави и смештајем туриста -посетилаца, уз то и евидентирањем капацитета у 
приватном смештају.Ради стварањакомплетне туристичке понуде неопходно је, поред природних и 
културноисторијских потенцијала, даље обезбеђивати комплетну инфраструктуру и 
смештајнекапацитете, на шта је у усмерена активност Центра у сарадњи са локалном 
самоуправом. 
Центар је смештен у новој зград и непостоји потреба за проширењем у планском периоду. 
 

•  Комунални објекти и површине 
На подручју плана комунални објекти су у надлежности ЈКП „Комуналац“. ЈКП „Комуналац“ обавља 
комуналне послове на територији целе општине. 
– ЈКП „Комуналац“ – управна зграда се налази се у центру насеља, на катастарској парцели 

94/1површине 0,04ha. У оквиру ЈКП ''Комуналац'' функционишу службе: водовод и 
канализација. 

 Комунални објекти и системи генерално гледано релативно задовољавају потребе насеља. 
Неуређеност комплекса, складиштење опреме и материјала и помоћни објекти лошег бонитета су 
проблем готово код свих комунaлних објеката. Планира се обавезно уређење свих слободних 
површина на парцелама комуналних објеката озелењавањем и уклањање свих објката који се не 
могу реконструисати и ставити у функцију основне намене. 
 

Гробља 
Постојеће гробље насеља Гуча  је у граници  Плана на катастарској парцели бр: 937, 938,939. 
Постојеће гробље је снабдевено основном инфраструктуром у оквиру комплекса постоји капела 
али није адекватно ограђено и нема појас заштитног зеленила.У планском периоду се планира 
проширење гробља на суседне катастарске парцеле бр: 932/1 и 932/2. 
Поред насељског гробља у обухвату плана налази се и старо гробље изнад основне школе које 
није у функцији. Овим планом је обезбеђен је пешачки прилаз до старог гробља. 
 

За проширење гробља ради се Урбанистички пројект. Овим планом је планирано проширење 
дефинисано као површина јавне намене. 
Зелена пијаца. На катастарској  парцели 42/7,у улици републике налази се зелена пијаца која је 
потпуно опремљњена и задовољава тренутне и будуће потребе насеља.  
Услови за уређење пијачног простора су: 
- формирање пијачног платоа и опремање комуналном инфраструктуром 
- урeђење простора за зелену пијацу који ће моћи ефикасно да се одржава,  
- изградити локале за снабдевање прехрамбеним производима, а по потреби, затворену пијачну 
халу  
- обезбeдити паркинг простор за теретна возила снабдевања  
- обезбeдити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, кромпир и сл.) 
Сточна пијаца. Сточна пијаца са вагом се налази на катастарској парцели 482/1, 482/2 и простор 
пијаце у потпуности задовољава постојеће и прогнозиране потребе становништва насеља Гуча  за  
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овом врстом продаје и куповине. Простор сточне пијаце је у смислу доступности,  добро повезан 
са насељем и околним местима.Потребно је да се сточна пијаца уреди, огради и побољша 
функционално и визуелно. Специфични режим коришћења сточне пијаце налаже и нарочит 
приступ у унапређењу и уређењу тог дела простора. Продаја на сточној пијаци је једном недељно 
и тада је на том простору присутан већи број људи и животиња, осталим данима простор се не 
користи или се користи незнатно. На делу парцеле се налазе бесправно подигнути објект које 
треба уклонити. Не постоје потребе за проширењем сточне пијаце. 
Одношење отпада је у надлежности јединице ЈКП „Комуналац''. Отпад је одношен на депонију 
смећа ''Дубоко'' на теритурији КО Рогача. 
Депоније.Постојећа депонија налази се изван границе плана. Започето је затварања, санације и 
рекултивације постојећих депонија (најкасније до 2016.) ради привођења деградираних простора 
новим наменама.Отпад ће се у будуће одвозити до паниране трансвер станице у Лучанима из 
којие би се отпад превозио на место прераде или коначног одлагања и то ка регионалној депонији. 
Ватрогасна станица.За потребе заштите од пожара и елементарних непогода, делује Одељење 
за заштиту и спасавање МУП-а Србије. Смештено је у центру Гуче, има неуслован објекат са 
једном гаражом и 4 ватрогасна возила. 
Планом се предвиђа реконструкција постојећег објекта и обезбеђење потребног гаражног 
простора. 
 

2.1.2. Водно земљиште 
На подручју Плана генералне регулације у водопривредном смислу постоји уређен- регулисан 
водоток, делом реке Бјелице. Уређење реке поред спортско-туристичког комлекса, где се 
традиционално одржава културна манифестација "Драгачевски сабор трубача у Гучи"  и центра 
насеља да житељима насеља и посетиоцима служи за шетњу и рекреацију.Пројектом је  
третирана регулација реке Бјелице у дужини од око 3,5km тачније од км 0+000 (непосредно 
низводно од ушћа Ерића потока) до km 3+488,96 (непосредно узводно од металног моста тј 
узводно од металног комбината „Гуча“). 
Ради се атрактивна градска регулација каменом обалоутврдом са двогубим je трапезним 
протицајним профилом. Пропусна моћ корита је око 70 m3/s. Предвиђена је и изградња „врећасте 
„бране, као реглулационе грађевине спортско туристичког карактера. 
Кроз насељено место Гуча постоји више потока,који су регулисани или делимично 
регулисани(Дупљај,Суводо,Перигуз и остали безимени потоци). У планском прериоде предвиђена 
је регулација не регулисаних потока који су у грађевинском подручју. 
Постоје и пројекти изградње бујичних преграда на притокама реке Бјелице. Пројекти су урађени 
тако да представљају регулационе грађевине,које могу имати и другу намену: акумулација за 
локално наводњавањеили рекреацију. 
Дуж целог тока реке не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода, било 
комуналних или индустријских, које је у функцији. 
 

2.1.3. Правила уређења за саобраћајне површине 
Кроз планско подручје у Гучи пролазе : 

- државни пут II Aредаброј 180 Чачак – Гуча - Ивањица (по старој категоризацији државни 
пут IIредаброј117 деонице 0480 Бељина(0170) – Гуча 1(1053), и 1100 Гуча 1(1053)-
Гуча(Ивањица)(0480) ).  

-  државни пут II Aредаброј 181 Кратовска Стена – Лучани – Гуча – Каона – Дракчићи (по 
старој категоризацији државни пут IIредаброј 227 деонице 0799 За Ариље (0665)- Гуча 
1(1053) и деоница 1100 Гуча 1(1053)- Гуча(Ивањица)(0480)).  

- Општински пут ОП001 Гуча (раскрсница ДП II реда бр. 151) - Драгачица - Горачићи -
Губеревци (центар на платоу код канцеларије месне заједнице) 

- Општински пут ОП004 Гуча (мост у Дупљају) - Горња Краварица (до школе) - Доња 
Краварица - Лопаш - граница општине Пожега 

Гуча има добру саобраћајну повезаност са општинама у у окружењу и са њиховим градским 
центрима.  Државни  пут II реда  број   180  повезује  Гучу  са  Чачком  и  Ивањицом,  док   државни  
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пут II реда број 181 повезује Гучу са Лучанима и Краљевом. Државни путеви на територији плана 
пролазе кроз само насељено место.  
Саобраћајна мрежа на овом подручју је дефинисана и изграђена, планом је потребно проширити и 
доградити постојећу мрежу. Постојеће приступне саобраћајнице је потребно проширити тако да 
новопланирана регулација обезбеђује безбедно одвијање колског и пешачког саобраћаја.  
Извршена је саобраћајна прекатегоризација. Саобраћајнице су подељене у три ранга на: 
 

• Саобраћајнице првог ранга 
• Саобраћајнице другог ранга 
• Прилазне и приступне саобраћајне површине 

 
Саобраћајнице првог ранга су саобраћајнице које се настављају и ван граница плана и којима се 
остварује веза са окружењем. Њима се одвија транзитни и локални саобраћај и то су 
саобраћајнице са саобраћајним приоритетом. У ове саобрћајнице спадају улице које се поклапају 
са трасама државних и општинских путева и транзитна саобраћајница. 
Транзитна саобраћајница  је дуга  око 3000 м и и састоји се из крака који је изграђен у дужини од 
1367м. Почетак транзитне саобраћајнице је у  км 18+574 државног II A реда број 180 и км 16+375 
државног пута II A реда број 181. Транзитна саобраћајница је изведена до км  до км 20+174 
државног пута II A реда број 180 и до км 17+975 државног пута II A реда број 181. Наставак  
неизграђеног транзитног правца је дужине 1645 м и завршава се у  км 21+574 државног пута II A 
реда број 180 и до км 19+375 државног пута II A реда број 181. 
Планирани  саобраћајни прикључак на државни пут II A реда бр180 у км 18+029 потребно је по 
мишљењу ЈП ’’Путева Србије’’ дефинисати на следећи начин: 
коловоз државног пута II A реда број 180 и раскрсница два државна пута  II A реда број 180 и 181 
је већ изграђен у три  саобраћајне траке и то две траке у смеру пораста стационаже пута и једна у 
смеру опадања стационаже. Леву саобраћајну траку, гледано у смеру раста стационаже   , а која је 
одређена за смер право и за скретање лево ка к.п.985 986 КО Гуча, је потребно планиратии као 
додатну саобраћајну траку за лево скретање за планирани општински пут ка гробљу код км 
18+029. 
 
Саобраћајнице другог ранга су саобраћајнице у оквиру зоне становања (стамбене) и у оквиру 
туристичких, смештајних и спортско-рекреативних намена (пословне и приступне). Могу бити са 
тротоарима, односно са раздвојеним моторним и пешачким саобраћајем, или са мешовитим 
саобраћајем (колско-пешачке), једносмерне или двосмерне. 
Попречни профил саобраћајница, садржај и распоред намена унутар профила (генералне 
регулације), одређен је очекиваним саобраћајним оптерећењем, просторним могућностима и 
околном наменом. При одређивању попречног профила у обзир су се морали узети и природни 
услови који карактеришу планински тип рељефа. 
Секундарним саобраћајницама обезбеђује се приступ на површину јавне намене свих планираних 
намена. Њима се обезбеђују и коридори за постављање инсталација до крајњих корисника. 
Инсталациони системи се могу укопавати или постављати надземно у зависности од техничке 
документације која се може израдити за више или за сваки систем посебно водећи рачуна о 
техничким захтевима и међусобном односу инсталација.  
 
Прилазне и приступне саобраћајне површине су површине јавне намене које због просторних 
ограничења немају услова да се формирају као улице са дефинисаним профилом а којима је 
обезбеђен колски приступ за две или три грађевинске парцеле. Како је речено, површине могу 
бити и неправилног облика и углавном су са изграђеним оградама или објектима на самој 
регулацији те је и регулациона линија постављена по постојећем стању са намером да се објекти 
не руше. У оквиру ових површина се постављају и други инфраструктурни системи било као 
подземни или као надземни. 
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Колски приступи   су површине које се уређују на површини јавне намене преко 

тротоара или путног зеленила и служе за непосредан колски приступ са коловозне површине јавне 
саобраћајнице на грађевинску парцелу суседа. Изводе се од регулационе линије до коловозне 
површине. Носивост  коловозне  конструкције  приступа  је  за  осовинско  оптерећење  у складу са  
потребама суседа али не мање од 5.0 t. За породично становање може се извести преко 
тротоарске површине обарањем ивичњака и преко путног зеленила са површинском обрадом 
застора као на тротоару. За већи број корисника (вишепородично,  јавне функције, паркиралишта, 
производне, комерцијалне и туристичке намене приступ се изводи као површина коловоза и 
нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћајнице уз формирање кружне лепезе са 
радијусом према меродавном возилу. 
 
Путно зеленило представљају површине које су делови површина јавне намене, а не користе се 
као коловоз или тротоар. Уређују се као зелене, затрављене површине које се редовно одржавају 
(косе). Могућа је и садња ниског растиња (цвећа) према посебној техничкој документацији. 
Уређење површина спроводи се уз сарадњу локалне самоуправе и управљача јавног пута 
 
Бициклистички саобраћај са правилима грађења 
Планиране су  бициклистичке траке уз реку Бјелицу у дужини око 1,135 km. Остало кретање 
бицикала планира се  коловозном тракама у оквиру површине јавне намене у условима умиреног 
саобраћаја у насељу. Минимална ширина бициклистичке стазе износи 2,5 метра (изузетно 2,0m) 
за двосмерни саобраћај, односно 2,0m (изузетно 1,5m) за једносмеран саобраћај. 
 
Пешачки саобраћај 
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елеменат попречног профила свих 
саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од осталих 
видова моторног саобраћаја. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног 
простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака износи 
1.5m. 
 
Ваздушни саобраћај 
У циљу повећања доступности предметног подручја,предвиђено је уређење  хелиодрома. 
Којим се остварују  брже и квалитетније комуникационе везе са окружењем. 
Хелиодромом се подиже атрактивност и приступачност планског подручја. 
 
Станице за снабдевање моторних возила горивом 
Планом није утврђен размештај планираних локација станица за снабдевање горивом, већ се оне 
могу градити као компатибилна наменама у зонама мешовитих намена, услужних и производних 
делатности. За нова места за снабдевање погонским горивом  неопходно је урадити урбанистички 
пројекат, идејни пројекат са студијом оправданости и заштитиом околине уз остале неопходне 
документе. 
Уколико се станица за снабдевање моторних возила горивом планира на путевима на којима је 
управљач ЈП Путеви Србије потребно је урадити план детаљне регулације. 
 
Стацинарни саобраћај 
У централној зони издвојене су површине за јавно паркирање у оквиру уличних коридора, у 
осталим зонама паркирање се врши у оквиру грађевинске парцеле власника или корисника 
парцеле. Паркиралиште се може организовати у подземном или надземном објекту гараже или на 
отвореном. 
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Табела бр. 2: Нормативи за паркирање 

НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 
Намена примењени нормативи за дефинисање минималног броја 

паркинг места 
становање 1.0 ПМ по стану  
комерцијални 
садржаји 

1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 
1ПМ на 60m2 нето грађ. површ.административног или 
пословног простора 
1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског 
објекта  
1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 
1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање 
горивом 

јавне службе  1ПМ на 3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 нето грађ. 
површ.  за предшколске установе; на јавном паркингу 
изван парцеле 
1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за основне школе; 
10% потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле 
1ПМ на 4 запослена за установе примарне здравствене 
заштите 
1 ПМ на  60m2  бруто развијене грађ. површ.  за установе 
културе 
1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта 
1ПМ на 3 запослена за објекте посебне намене 
(ватрогасне станице, војни комплекси и сл.) уз потребан 
број паркинг места за специјална возила 

инфраструктурни 
објекти и комплекси 

у оквиру припадајуће парцеле у зависности од 
технолошког процеса 

јавне комуналне 
површине 

1 ПМ на 6 тезги за пијаце 
1 ПМ на 0,25 ha површине гробља 

верски објекти  2 ПМ по  објекту 
Уколико се приступ граћевинским парцелама остварује индиректним путем, преко 
површина које нису јавне, приступни путеви морају да испуњавају следеће услове: 
За зоне  породичног становања 

1. Aко се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну површину, 
њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне 
ширине 3,5м. 

2. Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до четири 
грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 4,5m. 

3. Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више од 
четири грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и дужине до 200м' је 5,0m'. 
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати и 
у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцеласа јавном 
саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 
За  радне зоне 
Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је остварити 
преко приступног пута минималне ширине 6,0m. 
 

2.1.4. Правила уређења за водопривредну инфраструктуру 
 

Постојеће стање 
Снабдевање водом градског насеља  Гуча је преко првог транспортног правца, који је несигуран 
(цевовод). Прва висинска зона снабдева се гравитационо из главног резервоара,који није довршен  
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изграђена је само једна комора од 750m3 што је недовољно заград, нарочито у дане одржавања 
традиционалне манифестације Сабор трубача.Планирана је изградња још једне коморе 
резервоара, тако да укупна запремина буде 1500m3, што ће тек подмирити потребе за водом. 
Друга зона уопште није покривена, 2004. године изграђен је цевовод од главног резервоара Гуча 
до будућег резервоара друге висинске зоне – Ђуровића Брдо (В=150m3 кота прелива 
506mnm).Резервоар и  пумпна станица Гуча су изграђени, али није израђена друга разводна 
мрежа за другу висинску зона која ће се напајати из резервора Ђуровића брдо. У току је и израда 
пројектне документације рекострукције водоводне мреже у Гучи са прикључењем друге висинске 
зоне на систем Рзав.Реализацијом наведеног обезбедиће се трајно снабдевање насеља Гуча 
водом. 
Водоводна мрежа у Лучанима  и Гучи се састоји углавном од ПВЦ цеви (дужине су оријентационе): 
пречника Ф 500mm у дужини од 1.500 метара;пречника Ф 400mm дужине 1.500 метара; пречника Ф 
300mm дужине 4.000; пречника Ф 250mm у дужине од 5.200 метара; пречника Ф 200mm дужине 
1.000m; пречника Ф 150mm дужине 2.000 и мањих пречника око 60.000m. 
У насељима Лучани и Гуча постоје јавне чесме и 50-пожарних хидраната, као и довољан број 
муљних испуста за испирање мреже. 
 
Канализација 
Каналисање и прикупљање отпадних вода на територији општине је доста скромно. У погледу 
одвођења и пречишћавања отпадних вода ситуација у општини се битно не разликује од ситуације 
у другимопштинама у Србији.  
Канализациона мрежа која постоји углавном је по општем систему. Колектора за атмосферску 
канализацију скоро да и нема. У сеоским срединама канализациона мрежа углавном не постоји. 
Поједина насеља имају канализациону мрежу и збирне колекторе: Дљин, Ђераћ, Смонице, Пухово 
и Котража, као и  градска насеља Лучани и Гуча  са градском канализационом  мрежом и  збирним 
колекторима. Отпадне воде се из канализационих колектора без претходног третмана се 
испуштају у реципијенте.  
Третман отпадних вода је укупно  неадекватан, у индустрији не постоје третмани  пре испуштања у 
водотокове. 
Канализација у Гучи  je такође предвиђена по сепарационом систему, међутим изградња кишне 
канлаизације знатно заостаје за фекалном, што изазива одређене проблеме. Дужина изграђене 
канализације је око 12 km и обухвата око 85 % становника насеља. Цеви су азбест-цементне и 
бетонске, профила од Ø200 mm до Ø500 mm. Претежан део канализације је изведен дуж леве 
обале Реке Бјелице, док је за садржаје на десној обали (углавном терени за спорт и рекреацију и 
познато сабориште трубача), такође изграђена канализациона мрежа. У Гучи је присутан проблем 
неизграђености канализације по ободу вароши. Насеље Смоница и  Индустријски Комбинат Гуча  
су тек 2008.године прикључени на градску канализацију. 
У Гучи је највећи емитер индустријских отпадних вода Предузеће „Индустријски Комбинат Гуча“    
Индустријске отпадне воде, које улазе у градску канализацију немају неопходне предтретмане. 
Постоји  само таложник ,који и није у функцији, па се све отпадне воде из „ИКГ- Гуча” уливају преко 
градске канализационе мреже у реципијент реку Бјелицу.  
 
Планирано стање 

• Водоснабдевање 
Просторним планом општине Лучани насељено место Гуча је опредељено за водоснабдевање из 
регионалног подсистема "Рзав".   
Систем Рзав се гради у две фазе,тако да се коначном изградњом целог система решавају потребе 
за водом до 2030.године,корисника свих пет општина: Ариље, Пожега, Лучани, 
ЧачакиГорњиМилановац.У оквиру предвиђених квота унутар система Рзав прва фаза изградње 
система је реализована и за Лучане је било предвиђено 200 l/s, а у другој фази потрошачи 
општине Лучани  могу  да користе максимално 150 l/s,што представља значајну резерву и даје 
велике могућности за проширење општинског система за водоснабдевање, укључујући и 
насељено место Гуча.  
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Према демографској анализи, сачињеној на бази података из пописа становништва, 

на територији ПГР-а Гуча 2002. години живило је укупно 4.032 становника, а до краја планског 
периода је процењено да ће живети око 4.000 становника. 
Иако постоји негативан тренд у броју становника на крају планског периода потребе за водом се 
рачунају на максималан број становника који је достигнут, или ће бити достигнут у планском 
периоду. Како је број становника у овом случају највећи на почетку планског периода потребе за 
водом рачунаће се за овај број становника. 
Потребне количине воде зависе и од коефицијената неравномерности потрошње воде у току 
године, односно у току дана, који износе: 
Kmax

dn=1,50   Кmax
čas=1,60 

На основу претходно изнетог за насеље Гуча биће потребно да се обезбеде следеће количине 
пијаће воде: 
Средњи годишњи протицај:    Qsr=4.032x600/86.400=28,00 l/s 
Протицај у дану максималне потрошње:  Qmax

dn=28,00 x 1,50 = 42,00 l/s 
Максимални часовни протицај:   Qmax

čas=42,00 x 1,60 = 67,00 l/s 
Просечна и максимална дневна потрошња се покривају из изворишта, док се максимални часовни 
протицај покриваја из резервоара. Прорачун је вршен са специфичном потрошњом од 600 l/stan на 
дан у складу са водопривредном основом Републике Србије. Ова вредност је на страни 
сигурности обзиром да је у њу урачуната и потрошња потребна за индустрију која се у случају 
насељеног места Гуче снабева из сопствених извора, а само делимично из општинског водовода. 
Може се закључити да постоје довољне количине воде за водоснабдевање из регионалног 
подсистема "Рзав".  
Регулациона запремина резервоара  
У оквиру система за водоснабдевање насеља постоји главни резервоар који није довршен 
изграђена је само једна комора од 750m3(В=750m3 кота прелива 390mnm). Препорука је да 
специфична запремина  резервоара износи 300 L/кор, односно према критеријумима међународне 
асоцијације за снабдевање водом (IWSA)400 L/кор, потребна запремина резервоарског простора 
износи: 
Vrez=4.032x400/1000=1.612,8 m3 ~ 1.600 m3 
Потребно је проширити резервоарски простор за око 850 m3, да  би се подмириле потребе за 
водом нарочито у дане одржавања традиционалне манифестације Сабор трубача.  
Планирана је изградња још једне коморе резервоара, тако да укупна запремина буде 1500m3, што 
ће тек подмирити потребе за водом.  
Друга зона уопште није покривена, 2004. године изграђен је цевовод од главног резервоара Гуча 
до будућег резервоара друге висинске зоне – Ђуровића Брдо (В=150m3 кота прелива 506mnm) и 
резервоар а у току је изградња и  пумпне станице Гуча. У току је и израда пројектне документације 
рекострукције водоводне мреже у Гучи са прикључењем друге висинске зоне на систем 
Рзав.Реализацијом наведеног обезбедиће се трајно снабдевање насеља Гуча водом. 
Разводна мрежа водовода 
Планира је водоводна мреже прстенстог типа пречника ν300mm, ν250mm,ν200mm и ν160mm, а 
секундарна мрежа је од цеви минималног пречника ν110mm, чиме се обезбеђује равномерни 
распоред притисака у дистрибутивној мрежи, поузданије водоснабдевање потрошача, као и 
противпожарно обезбеђење. Препоручује се коришћење цеви од савремених материјала, на 
пример полиетилена високе густине (HDPE). 
Мрежа је опремљена ливено гвозденим противпожарним хидрантима ν80mm на међусобном 
размаку 50-60m. 
 

• Одвођење отпадних вода 
У насељеном месту Гуча канализациона инфраструктура је предвиђена по сепарационом типу, 
што значи да се посебним каналима одводе фекалне, односно атмосферске отпадне воде. Из 
расположивих података сакупљених за потребе израде плана, закључује се да постоји знатан 
степен изграђености мреже за сакупљање фекалних одпадних вода, око 85%. Ова мрежа је 
већински изграђена од азбест-цементних и бетонских колектора пречика од Ø200, до Ø500. Према 
горе наведеним подацима, систем за одвођење атмосферских вода практично и не постоји. 
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Планско решење  подразумева пре свега изгрању објеката за сакупљање фекалних и 

атмосферских отпадних вода. Системи за сакупљање отпадних вода обухватају примарну и 
секундарну канализационумрежу са припадајућим објектима. Изградњу система за одвођење 
отпадних вода,што подразумева изградњу главних одводних цевовода (главних колектора), са 
припадајућим објектима дужњихове трасе, којима се сакупљене отпадне воде доводе до 
постројења за њиховопречишћавање и изградњу самих постројења за пречишћавање отпадних 
вода. 
Пре изградње потребно је израдити техничку документацију постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 
Испусти колектора за прикупља атмосферских отпадних вода морају бити опремљени уређајима 
за третман ових вода, нарочито сепараторима уља и масти. 
 

2.1.5. Постројење за пречишћавање отпадних вода 
• Правила уређења за постројење 

Имајући у виду величину насеља, карактер отпадних вода, климатске услове као и динамику 
настајања отпадних вода, изабрано је постројење за пречишћавање отпадних  вода које ради на 
принципу биолошког пречишћавања са активним муљем у СБР реактору (пун енглески назив –
Sequencing batch reactor). Његов принцип рада карактерише  цикличност поступка где се све 
технолошке фазе одвијају сукцесивно, дакле следе једна за другом са унапред дефенисаним 
временским интервалима трајања. Усвојена технологија пречишћавања обухвата: 

1. Механичко пречишћавање; 
2. Биолошко пречишћавање са две подфазе: биоаерација и таложење; 
3. Дезинфекција пречишћене воде и третман муља. 

Отпадна вода долази до постројења гравитационим путем и преко преко црпне станице. Отпадна 
вода преко грубе мануалне решетке и песколова са мастоловом доспева у пуфер-егализациони 
базен, одакле се контролисано пуне СБР реактори контејнерског типа. Третирана вода се на крају 
циклуса испушта у реципијент а пре испуштања се по потреби дезинфикује.  
Вишак муља се на крају циклуса препумпава у резервоар за складиштење и гравитационо 
таложење стабилизованог муља, одакле се исти цистернама празни и одвози. 
Тачан положај објекта биће одређен техничком документацијом. 
 

2.1.6.Правила уређења за електроенергетску инфраструктуру 
Постојеће стање 
На планском подручју постоји већи број електроенергетских објеката средњег напона и то: 
1 ТС 35/10kV 
12 ТС 10/0.4kV различитих снага од 250 kVA до 1000 kVA. 
ТС су већим делом напојене кабловима 10kV из ТС 35/10kV. 
Постојеће ТС и напојни водови задовољавају тренутне потребе потрошача . 
За будуће потребе треба изградити две нове ТС 10/0.4kV 630kVAа и извршити реконструкцију 
постојећих ТС у циљу повећања снаге на 630 kV. 
Правила уређења 
Правилником о планирању изградње нових и реконструкцијом постојећих елекетроенергетских 
објеката обезбедиће се потребе за електричном енергијом и снагом за наредни плански период . 
Истовремено треба извршити припрему објеката за даљински надзор и управљање уз замену 
технолошки застареле опреме савременијом и поузданијом. 
Нове ТС на планском подручју требе да су типа МБТС снаге 630kVA напајане кабловским 10kV 
водовима типа ХНЕ49/А или Npo13/А типског пресека усвојеног од стране надлежне 
електродистрибуције. Напајање нових ТС 10/0.4kV ће се вршити из постојеће ТС 35/10kV . 
Постојеће ТС 10/0.4kV треба реконструисати у циљу повећања снаге на пројектовани ниво 
630kVA. 
У наредном периоду се не планира изградња нових високонапонских објеката напонског нивоа 
110kV, 220kV, 400kV као ни објеката средњег напона напонског нивоа 35kV . 
Имајући у виду намену површина може се закључити да ће постојеће ТС 10/0.4kV са две нове 
изграђене ТС снаге 630kVA задовољити потребе потрошача до краја планског периода. 
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Постојећа мрежа ниског напона се мора сукцесивно реконструисати због 

дотрајалости као и због замене недовољног пресека проводника. 
Нову нисконапонску мрежу треба градити као надземну на бетонским стубовима са кабловским 
снопом типа xoo/o-A 3x50+54,6+2x16mm2, 1Kv чиме се омогућава да се по стубовима исте мреже 
гради и јавна расвета. 
Предложено решења (надземна нисконапонска мрежа) дато је из разлога рационалности и већ 
постојеће мреже. У складу са условима Електродистрибуције могуће је нисконапонску мрежу 
градити као подземну. 
Изузетно за потребе потрошача већих снага, нисконапонску мрежу је могуће градити као 
кабловску, са кабловима типа xpoo/A или ppoo/A одговарајућег пресека. 
Јавна расвета треба да постоји у свим саобраћајницама. У зонама где постоји надземна н.н. 
мрежа јавну расвету треба градити по стубовима мреже. У саобраћајницама са кабловским 
напајањем потрошача јавну расвету треба градити као независну на челичним канделабрима и са 
кабловским напајањем каблом типа ppoo/A 4x25mm2 из најближе TS 10/0.4kV која напаја постојећу 
мрежу ниског напона. 
За те намене треба користити савремене светлосне изворе као што су натријумове светиљке 
високог притиска или металхалогене светиљке одговарајуће снаге зависно од значаја 
саобраћајнице. 
Не постоје услови за изградњу и планирање нових обновљивих извора енергије. 

2.1.7. Правила уређења за телекомуникациону инфраструктуру 
Телекомуникациони капацитети обухваћени овим планским актом задовољавају тренутне потребе 
како по облику тако и по квалитету услуга. 
У планском периоду неопходно је извршити даљу децентрализацију месне мреже инсталацијом 
МСАН-ова и мреже оптичких каблова а у циљу стварања услова за пружање широког спектра  
широкопојасних сервиса постојећим и будућим корисницима. 

2.1.8. Правила уређења за гасификацију 
Развојним програмом ''Југороцгаз'' А.Д. Београд на територији насељеног места Гуча планира се 
изградња дистрибутивне гасоводне мреже за задовољење потреба потреба зона колективног и 
индивидуалног становања, мале привреде, индустрије, школа, Дома Здравља и свих других 
потрошача који имају потребе за енергијом. 
Изградњом дистрибутивне гасоводне мреже од ПЕ цеви притиска 4 бара за привредне субјекте и 
широку потрошњу за становништво. Развојем гасификације на територији насељеног места Гуча 
смањило би се коришћење фосилних и течних горива.  
Примрном гасоводних горива и енергије из обновљивих извора, поред економске ефикасности 
постише се и мање загађењешивотне средине. 
Дугорочним програмом гасификације планирати развој гасоводне мреже до свих домаћинстава  
насељеног места Гуча. 
 
Енергетика – правци развоја 
Посебну пажњу посветити развоју енергетике, кроз едукацију становништва са принципима 
енергетске ефикасности у циљу рационалног трошења енергетике. 
 Програмирати повољне кредите, за изолацију станбених објеката у зонама колективног и 
индивидуалног становања јавних објеката привредних и пословних објеката чиме се смањуње 
потрошња енергије до 50%. 
 Развојним програмима, инвестиционим радовима, значајну пажњу посветити обновљивим 
изворима енергије и то: 

- Ветра, 
- Сунчеве,  
- Термалних извора воде, 
- Топлотних пумпи, 
- Био масе, 
- Програм увођења производње и експлоатације биогаса за производњу топлотне енергије, 
- Коришћење топлотне енергије изградњом система топликације насељених места, 

коришћењем енергетака биогаса. 
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2.2.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
У ову категорију намена спадају све намене које нису обухваћене претходним правилима уређења 
а које су заступљене на територији Плана (становање, пословање, производња). Према површини 
највише је заступљено становање са својим карактеристичним типолошким разноликостима. 
Површине осталих намена су дефинисане као: 

– Становање 
o Становање средњих густина 
o Становање ниских густина 

– Мешовите намене 
o Мешовите намене средње густине 
o Пословање са становањем  

– Привреда 
o Услуге и пословање 
o Производња 

– Туризам 
o Туризам - хотелско - апартмански туризам 
o Туризам - апартманско - пансионски 

– Верски објекти 
– Зеленило, спорт и рекреација 

 
2.2.1. Основни принципи и процеси уређења и изградње 

Просторним планом општине предвиђен је развој насеља Гуче као туристичког места, центра 
шире туристичке зоне Драгачева, чији потенцијали у овом тренутку нису у довољној мери 
искоришћени. Умрежавање важнијих спортских и културних садржаја и активности, значајне 
природне и културне баштине, као и значајних манифестација на ширем простору Драгачева у 
систем целогодишње туристичке понуде и њихова адекватна промоција, допринело би развоју 
богатије понуде различитих видова туризма -манифестационог, спортског, културног, излетничког, 
транзитног, пословног, итд., уз неопходан услов развоја адекватне туристичке инфраструктуре. 
Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређивања простора овог плана, јесте 
унутрашња трансформација урбаног ткива као и изградња на новим локацијама. Основне 
концепцијске замисли о просторној организацији и уређењу насеља, дате су у следећим тачкама. 
– Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и инфраструктурном 

опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине, 
– Унутрашња трансформација градског ткива и стварање услова за планирано ширење 

грађевинског подручја 
– стварање услова за развој туризма и изградњу објеката првенствено у функцији туризма  
– уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности даљих 

интервенција у насељу, 
– континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним 

наменама површина, 
– интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угражавају, уместо њиховог 

раздвајања. 
Основни програмски елементи на којима почивају планска решења су: 

1. Стратешко опредељење развоја је подизање нивоа услова живота и рада на подручју плана 
кроз стварање услова за несметани развој основних привредних чиниоца, а то су туризам и 
привреда. Неопходно је просторно решавање конфликата ових функција а у циљу развоја 
становања, и свих других функција града.  

2. Дефинисање просторног размештаја основних намена подручја, и принципа 
компатибилности становања, услуга, јавних функција и туризма и принципа 
некомпатибилности производних делатности и становања и туризма. 
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3. Највеће резерве за дугорочан развој становања, производних делатности, услуга и авних 
служби су у оквиру урбанизованог дела, који обухвата компактно насеље као и у деловима 
формираних или започетих групација и садржаја дуж излазних главних праваца. На том 
простору се остварује "унутрашње ширење града", кроз доградњу, замену и нову изградњу, у 
оквиру: 
- Недовољно искоришћених или неизграђених уређених простора (шири делови центра); 
- Простора који ће претрпети урбану трансформацију (улазне зоне у насеље – и рурални 

делови насеља)  
- Ивичних подручја насеља, која треба заокружити. 

4. Један од стратешких принципа одрживог развоја је ограничавање ширења насеља, којим се: 
- Успорава процес трајне потрошње пољопривредног земљишта, као пецифичног 

обновљивог ресурса; зауставља процесе поремећаја у природи и пределу; доприноси 
заштити обновљивих ресурса, очувању апсорпционих способности екосистема и 
обиља врста; 

- Сузбија неконтролисани раст насеља и дисперзно насељавање, чиме се смањује 
потрошња земљишта за изградњу, енергетски интензитет саобраћаја, као и издаци за 
изградњу, одржавање и коришћење комуналне инфраструктуре и јавнихслужби.   

5. За даљи развој насеља од посебног је значаја усмеравање индустријске изградње у оквире 
проширене и ндустријске зоне комбината . Индустријска зона може да се шири у оквиру 
просторне целине по принципу унутрашњег ширења са строго прописаним условима заштите 
животне средине.  
Дислоцирањем индустрије од других радних зона постиже се: 
- Заустављање непланског ширења индустријских површина у оквиру, планом 

одређених стамбених зона. 
6. Активирањем постојећих ипотенцијалних просторних нуклеуса повећава се атрактивност 

целог насеља и доприноси повољном мбијенту за туристичкии привредни развој, а то се 
односи нарочито на: 
- Ревитализацију старог градског језгра 
- Формирање разноврсних нових реперних простора и објеката, као што су: нови 

скверови и тргови, парк шуме, стари центар насеља, рекреативни центар; 
7. Зелене површине добијају функцију места за одмор и рекреацију, то су простори и потези 

који треба да оплемене и употпуне радне, стамбене и јавне површине. Значајно виши ниво 
уређења и одржавања мора се спроводити и на јавним и на свим осталим зеленим 
површинама. 

8. Посебна пажња се мора посветити заштити и презентацији традиционалних градитељских 
вредности и амбијенталних целина, посебно у туристичке сврхе. Због значајних могућности 
оживљавања атрактивности и аутентичности појединих простора (стари центар насеља, 
појединачни објекти...)општинска управа мора да се активно укључи у ревитализацију свих 
вредности (инвестирањем и анимацијом инвеститора). Препуштање власницима 
појединачних објеката одговорности обавезе о стању и старању, је неодрживо и не води 
адекватном афирмисању појединачних објеката и простора, а посебно не води до стварања 
јединственог препознатљивог амбијента.  

2.2.2. Становање 
Са постојећих 102,88ha становање се увећава на 118,8ha. Повећање површина под становањем 
се првенствено остварује у зонама ниских густина становања. То су делови насеља са већ 
постојећом или делимичном изградњом са претежном наменом становање, где се планира 
наставак ширења становања и повезивања дуж инфраструктурно опремљених коридора, односно 
дуж планираних коридора.  
Просторни размештај зоне становања заснива се на различитим густинама становања што 
омогућава рационалније коришћење грађевинског земљишта у урбанистички организованим 
зонама, зонама погушћавања, реконструкције и у зонама ниских густина у ободним деловима 
подручја плана. 
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Зоне највиших густина заступљене су у зони градског центра. Густине опадају према 

периферним зонама подручја ПГР-а.  
Густине становања су дефинисане према планираним површинама за становање и према 
наслеђеном стању планирања. У ове површине нису ушле површине планиране за друге намене у 
оквиру зона. 
Концепт уређења стамбених структура подразумева дефинисањерегулационих и нивелационих 
карактеристика простора, регулацију зона, инфраструктурно опремање простора, повезивање на 
градске комуналне мреже,увођење рекреативних и туристичких простора,  кроз уређење и понуду 
садржаја централних и јавних функција, нарочито у централнимцелинама насеља, итд. 
 

• Tипологија стамбеног ткива  
Основна подела на породично и вишепородично становање у оквиру плана обогаћена је и 
облицима становања у циљу активирања простора и развоја туризма, рационалног 
инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног развоја у стамбеним и  мешовитим зонама. 
Нови облици становања, могу бити и породични и вишепородични, у зависности од функције и 
диспозиције у градском ткиву: 
– Становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони, апартмани, 

елитни објекти). Обзиром нанеадекватне и недовољне смештајне капацитете, планиран је 
развојстановања у функцији туризма, као стамбених објеката са делом за туристичко 
издавање 

– Мешовити типови становања (становање са услугама и пословањем, становање у 
периферним и радним зонама). 

У односу на морфологију градског ткива становање се развија у оквиру типологије блокова: 
- становање у компактним блоковима (објекти у низу и прекинутом низу); 
- становање у отвореним блоковима (слободностојећи објекти – градске куће и зграде); 
- становање у мешовитим градским блоковима (слободностојећи објекти и објекти у 

прекинутом и непрекинутом низу); 
- приградско становање (индивидуалне куће са окућницом и мешовитим домаћинством). 
Уз основну, могуће је формирати и неку другу намену која не угрожава становање (нпр. трговине, 
угоститељство, мање канцеларије..), као и јавне намене и зеленило. Становање није планирано 
као једина функција, већ као претежна намена простора, где су дозвољене све остале намене које 
су комплементарне становању. Становање се уређује  делимичним погушћавањем, 
реконструкцијом, санацијом и доградњом постојећег стамбеног фонда, као и изградњом новог у 
планираним зонама становања. У областима које су већим делом изграђене стамбеним објектима, 
реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката треба вршити у складу са основним 
карактером подручја и визуелним идентитетом изграђене урбане целине. Планирана организација 
различитих стамбених целина дефинисана је различитим густинама становања и насељености, 
као и заступљеношћу пословних делатности.  
 

• СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА  
А - Гс = 20-45 станова/ha  (60-140 становника/ha)- у просторним подцелинама, I.1, I.2, 
Доминантна намена је породично становање,уз могућност пословања. Постојећи објекти 
породичног становања се могу реконструисати у складу са правилима датим за нову изградњу 
објеката становања средње густине становања. Могућа је изградња објеката вишепородичног 
становања са и без пословања. Могућа је изградња и пословних објеката по параметрима датим 
за становање средње густине становања, породичног или вишепородичног. Претежни тип 
изградње је слободностојећи објекти на парцели осим у деловима формиране изградње на 
регулацији.  
Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом 
паркирања за вишепородично и породично становање, односно пословање.  

• СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА  
Б - Гс = 10 -20 станова/ha (10-40становника/ha) –у просторним подцелинама, II.1, II.2, II.3, 
Доминантна намена је породично становањеуз могућност пословања. Постојећи објекти 
породичног   становања се  могу реконструисати  у складу  са правилима датим за изградњу нових  
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објеката породичног становања ниске густине становања. Могућа је изградња и пословних 
објеката по параметрима датим за породично становање ниске густине становања. Претежни тип 
изградње је слободностојећи објекти на парцели.  
Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом 
паркирања за породично становање, односно пословање у породичном становању. 

• СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА– рурално становање, у просторнојцелини, IV,  
Становањениских густина – претежно рурално становање, на великим парцелама до 15 ари. 
Спратност је различита П+0, П+Пк и П+1+Пк. Ова врста становања заступљена је најчешће по 
ободу насеља удаљено од центра, као и дуж излазних праваца. 
Тосууглавноминфраструктурнонеопремљенипросторинакојиматекпредстојидасеурадирегулацијаи
парцелацијапростора, односноствореусловизањеговокомплетнијеинфраструктурноопремање. 
Компатибилне намене 
Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске, односно 
као потребне и пожељне.  
Јавне службе и зеленило свих врста, су намене које се могу наћи уз становање без посебних 
ограничења. 
Услужне делатности су пожељне у свим стамбеним зонама. Ограничења се односе код 
делатности са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине, (мегамаркети, 
трговине грађевинским материјалом и сл.), већи угоститељски објекти; магацини, складишта... 
Овакве објекте треба лоцирати у улазно-излазним зонама из насеља. Обавезна је примена 
заштитних мера од буке, вибрација, аерозагађења.... 
Спортски објекти, терени и дечија игралишта могу се наћи у стамбеној зони. Потребно је 
предвидети заштиту од буке око отворених терена. Водити рачуна о безбедном коришћењу свих 
објеката посебно отворених игралишта (ограђивање према саобраћајницама и сл.) 
Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не угрожавају 
становање и животну средину. Дозвољени су мањи прерађивачки погони у зонама становања 
ниских густина, оријентисани на породичну производњу са чистим технолошким процесом и 
потребним мерама заштите. Занатски тип производње (мањег капацитета и чисте технологије) је 
дозвољен у свим зонама. Потребно је подстицати овај тип производње и везивати га за 
јединствене туристичке понуде.  
Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи уз становање у рубним подцелинама, у 
зонама становања ниских и средњих густина. Мешовита домаћинстава се лоцирају у просторе 
планиране за ниску густину становања и примењују се правила грађења за рурално становање.  
На просторима где није извршена парцелација и одвајање стамбеног и економског дела од 
пољопривредног, обавезно је формирања парцеле куће и окућнице код домаћинстава на 
парцелама преко 1,50 ha. Сви помоћни објекти, пољопривредни и објекти за животиње морају 
имати одвојене парцеле од дела који се обрађује и могу бити у склопу стамбеног дела парцеле, уз 
поштовање услова формирања и организације сеоског домаћинства. 
За парцеле веће од 1,5 ha, а код изградње нових објеката, обавезна је израда пројекта 
препарцелације и формирање стамбене парцеле максималне величине 1,0 ha. Стамбени део се 
формира уз инфраструктурни коридор, док се остали део парцеле користи као пољопривредно 
земљиште.  
Одређене намене које су последица постојећег стања, а које нису компатибилне становању и 
својим функционисањем угрожавају становање и животну средину, планиране су за дислоцирање, 
односно пренамену. Уколико се одређеним мерамаз аштите могу санирати и елиминисати 
фактори угрожавања, ове намене се могу задржати уз контролу и мониторинг надлежних 
општинских служби. 
Новопланирано становање као друга намена се може појавити у свим просторним целинама, осим 
у производној зониг де се становање може наћи само као појединачна стамбена јединица уз 
производњу у функцији пратеће намене за власника парцеле,  односно доминантне намене. Ова 
стамбена јединица може бити засебан објекат или део основног објекта као посебна 
функционална целина.  Постојеће становање се задржава са обавезним формирањем тампон 
зелених и заштитних коридора  око стамбених  блокова. Ова обавеза  се  односи  на друге  намене  
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(производне, услужне које имају фактор угрожавања...) ио бјекте који се граде уз стамбене објекте 
и блокове. 
Социјално и приступачно становање 
Социјално становање чини категорију становања која решава потребе социјално угрожених и лако 
повредивих група, којима је потребно пружити посебну помоћ при обезбеђивању адекватних 
услова становања. Ова врста становања нема ограничења у просторном смислу на територији 
насеља, осим да мора бити изграђена на јавном земљишту. 
Основни критеријуми за одређивање локације за социјално категорисано и приступачно 
становање су: 
• релативна близина јавног превоза; 
• могућност повезивања на инфраструктуру; 
• близина осталих видова становања, као и основних видова сервиса (школа, дечија установа, 
здравствена установа). 
Други вид социјално категорисаног становања могућ је и у оквиру једне ламеле, где је присутна 
инклузија са осталим видовима становања. 

2.2.3. Производни објекти 
Привреду општине Лучани, карактерише: недовољно развијен сектор малих и средњих предузећа 
и предузетништво; недовољна прилагођеност привредне структуре захтевима тржишне 
производње;низак степен финализације производа;незавршена приватизација и реструктуирање 
привредних предузећа. Значајнији  привредни капацитети су смештени највећим делом у 
Лучанима и Гучи. 
Индустријски комбинат “Гуча“, који је основан у Гучи 1958.године као друштвено предузеће. 
Основна делатност предузећа је ливење гвожђа, производња од ливеног гвожђа – цеви, алата, 
осталих машина за пољопривреду, производња грађевинске столарије и елемената, производа од 
гуме и превоз робе у друмском саобраћају. Индустријски комбинат “Гуча“ има извозни производни 
програм, а своју производњу остварује са 478 запослених радника.  
Из области прехрамбене делатности; млекара “Valletta“ и  млекара “Моје Драгачево“ у Гучи. Све 
млекаре су у приватном власништву. 
Из области прераде дрвета: приватно транспортно предузеће “Пролетер-Гуча“ из Гуче, 
Дрвнопрерађивачко предузеће “Мариновић“ са капацитетима у Гучи, Мешовито ПП “Wood“ из Гуче 
и “Врело“ доо у Гучи. 
Из области трговине: предузеће “Драча“ из Гуче, друштвено предузеће које се налази у процесу 
приватизације, у оквиру подцелине II1. Ово предузеће је држало примат у трговини на територији 
општине Лучани све до деведесетих година 20.века, када му је због конкурентности приватног 
сектора промет значајно опао, тако да се сада не користе сви продајни и складишни капацитети, 
већ се издају у закуп; “Медитеран 92“ доо у Гучи; “Соланум-комерц“ доо из Гуче(у подцелини II1). 
Производња је у Гучи на подучју ПГР-а лоцирана на три локације, смештене су уз саобраћајне 
правце преме Чачку, Ивањици и Лучанима. 
Занатски погони на подручју других основних намена 
Мали занатски погони су најмање производне и услужне јединице које се могу лоцирати у склопу 
становања или других намена. То су категорије А и Б из правила заштите животне средине. Под 
малим занатским погонима подразумевају се привредне локације величине до 0,5 ha. Локација 
за развој ових погона нису назначене на карти као претежна намена због њихове 
компатибилности са другим претежним наменама. 
Мале занатске су дозвољене у централним и стамбеним зонама, поготово ако припадају 
предузећима са делатностима из категорије А. Мали занатски погони најчешће су самостални 
објекти лоцирани у склопу других намена, најчешће у оквиру стамбеног ткива. 
У занатским погонима дозвољене су делатности из класе А и Б, као на  пример: малеф ирме, 
пекарска и посластичарска производња, електромеханичарске радионице, мања складишта 
грађевинског материјала, прерада пластичних маса, фабрике хлебаисл. 
Трансформација постојећих погона, посебно уколико су у централној зони, могућа је и пожељна 
као терцијарним делатностима са којима су ови погони најчешће у симбиози, као што су 
трговина, мања складишта, пословање, угоститељство и сл.  
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 Изузетно, постојећи погони, уколико се налазе на периферији и у рубном подручју, могу 
да се трансформишу у веће фирме које спадају у категорију Б, под условом да добију 
сагласност на процену утицаја на животну средину према прописаној законској процедури. 
Услови за уређење простора 
У радним зонама успоставити парцелацију у модуларно систему, што представља основу за 
уређење и коришћење простора. Парцелација ће пружити подршку развоју малих и средњих 
производних погона и омогући ће развој индустријске зоне у етапама и мешовиту намену, малих 
производних погона и становања. 
– Модул представља грађевинска парцела величине 500-800 m, за оквирно 3-5 запослених; 
– Постојећа индустријска зона претрпеће ''рециклажу'', односно ревитализацију, преуређење и 

делимичну промену намене и биће атрактивна за средње производне погоне, због ослонца 
на главне друмске токове саобраћаја. Неопходно је због заштите животне средине направити 
разграничење од зоне становања заштитним зеленилом у што гушћем појасу (''зелени 
зидови'').  

– Производни погони уз становање не смеју да угрожавају околину буком вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима. 

 

2.2.4. Комерцијалне функције(услуге, пословање, туризам, трговина, терцијарне 
делатности) 

Зоне становања, као  и  сам центар, планирани су  као зоне мешовитих намена. Зоне становања 
проткане су садржајима јавних и комерцијалних намена. Односи функције становања и осталих 
садржаја у зонама становања су приближно 70%:30%, у насељском центру 50%:50% и у реонском 
центру 30%:70%. 
 Посебне зоне услуга, из области трговине, занаства, личних и интелектуалних услуга и 
пословања планирати са функцијом становања, тако да однос становања и осталих садржаја буде 
приближно 30%:70%. Наиме, мултифункционална структура насеља је један од темељних 
принципа одрживог развоја. Не само у градским четвртима, већ и у мањим оперативним 
једницама, биће интегрисани становање, рад, одмор, рекреација, снабдевање, услуге и јавне 
службе. 
Зоне привређивања планирати без функција становања. 
У насљеском центру, су смештени објекти здравства, управе, културе, трговине, угоститељства, 
занатства и осталих услуга од јавног интереса. Пратиће их комерцијалне услуге из приватног 
сектора на овим локацијама, али и у насељском ткиву, на парцелама  које испуњавају услове за 
одговарајућу делатност, а не угрожавају функцију становања и животну средину. Такође, 
комерцијалне услуге је пожељно развијати у приземним етажама дуж важнијих насељских 
саобраћајницама, а у већем обиму  у зонама привређивања. 
Туризам, потребно је развијати као допунске намене становању и осталим услужним 
делатностима. Смештајни капацитети осим градског хотела, који треба да буде на знатно већем 
нивоу стандарда, могу да се нађу у виду мањих хотела уз угоститељство, апартмана и викенд 
становања. За све типове туристичких понуда важе правила грађења као за претежну намену.  
У правилима грађења дефинисани су параметри за туризам уколико је он претежна намена на 
нивоу парцеле.  
Објекти бензинских станица се задржавају на постојећим локацијама, а нова места за точење 
течних горива овим планом нису предвиђена. Уколико се укаже потреба за изградњом бензинских 
станица,неопходно је урадити урбанистички пројекат, уз остала неопходна документана путевима 
на којима је управљач локална самоупрва, односно ПДР на путевима на којима је управљач ЈП 
Путеви Србије . 
Постојеће станице се морају строго придржавати прописаних мера заштите како техничких тако и 
поступка при руковању уз континуалну контролу примене истих. 

2.2.5. Спорт и рекреација 
Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева мрежу спортских садржаја и 
терена који функционално задовољавају потребе свих категорија становника. 
Простори за спорт и рекреацију утврђују се и у оквиру нових стамбених комплекса, свих 
туристичких намена, нових зона за производњу, сервисе и складишта у одговарајућој површини. 
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 Посебна врста спорта и рекреације планирана је у оквиру површина Парк - шума а 
подразумева зеленило са спортским садржајем. То су простори у оквиру постојећих структура 
шума, са претежно парковски уређеним површинама у оквиру којих се могу наћи спортски терени 
за мале спортове, игралишта за децу, стазе за бициклизам и трчање, справе за вежбање.... Ови 
простори морају да буду минимално инфраструктурно опремљени водоводом и канализацијом и 
струјом, са обавезном осветљењем простора за спорт и рекреацију. 
Од објеката овде се могу градити, поред објеката у функцији спорта, и угоститељско-туристички 
објекти, објекти услуга и трговине. 

2.2.6. Зеленило 
Основно опредељење је повећање површина уређеног зеленила свих врста, уз истовремено 
одржавање, обнављање и унапређење стања постојећих зелених површина. 
Зеленило у оквиру остале намене  је категорисано на следећи начин:  
– Заштитно зеленило 
– Остало зеленило 

o Заштитно зеленило  
Заштитно зеленило се јавља у претежно два случаја:  

- по ободу индустријских комлекса као тампон зона између различитих намена и, 
- као линијски коридор дуж водотокова и терена неусловних за градњу 

o Остале зелене површине 
Овим планом је предвиђено да неизграђене површине на ободним деловима насеља 
(пољопривредне површине, неуређене зелене површине, фрагменти шума), у оквиру грађевинског 
подручја, које нису одређене за друге намене, као резерва за будуће потребе, пређу у категорију 
осталих зелених површина. 
На територији Плана у оквиру грађевинског подручја налазе се у виду просторних енклава ово 
заштићено земљиште. Укупна заузета површина под овом врстом намене износи 6,05ha, што 
представља 2,02% од укупне површине Плана. 
Слободне заштићене површине се налазе у оквиру грађевинског подручја и представљају 
површине под ливадама, пашњацима, воћњацима, становањем малих густина. Ове површине су 
Планом резервисане за будуће потребе развоја насеља и улазе у обрачун капацитета система 
зелених површина, али с обзиром на то, да су део система отворених простора, над њима се 
прописују посебни услови коришћења који подржавају еколошке процесе у пределу. 
На овим површинама у планском периоду није планирана нова градња, већ само редовно 
одржавање постојећих објеката и евентуална доградња за потребе котларнице и санитарног 
чвора. На овим површинама дозвољена је изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
што је овим ПГР-ом и планирано да би се остварио континуитет са постојећом инфраструктуром.  
Изградња породичних стамбених објекат се дозвољава на појединачним парцелама које имају 
приступ јавној саобраћајној површини према правилима изградње објеката на пољопривредном 
земљишту. Изградња на овим површинама могућа је израдом измена и допуна овог плана у 
целини или за део плана. 
На овим просторима неопходно очување линеарних зелених коридора, тј. живица, очување 
фрагмената шума (забрањује се сеча) и појединачних вредних стабала, подизање зелених 
заштитних појасева дуж путне мреже, заштита водотокова озелењавањем обала, или променом 
култура (у дубини 10m, од обале водотока) из оранице и њива у ливаде, пашњаке или високу 
вегетацију. 

2.2.7. Верски објекти 
Црква Арханђела Гаврила, саграђена 1831.године, налази се на К.П.147/1 зајрдно сацрквеним 
објектом спратности По+П+1. Даље урећење простора око ових објеката мора да буде у складу са 
функцијом. 
Верски објекти су јавног карактера, односно јавног садржаја, али земљиште на коме се налази 
верски објекат није површина јавне намене. 
Према прописаним функционалним, локационим и абијенталним критеријумума: 
− значај  макроположаја  локације, односно  генерална  подобност  места  (број  и концетрација  

верника, гравитационо подручје, саобраћајна приступачност); 
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− карактер функционалног окружења (у близини садржаја који им по традицији, функцији и 
обележју припадају, места где се сустичу кретање и интерес жеља); 

− повезаност са амбијенталним и природним целинама; 
− визуре и сагледивост у слици града, 
− за површину објекта 0,1 m2/становнику гравитационог подручја и 
− за површину парцеле 0,3-0,5 m2/становнику гравитационог подручја, 
На парцели верског објекта, поред богомоље, могу да се нађу и други управно- 
административни, образовно-културни, резиденцијални и комерцијални садржаји са слободним 
уређеним површинама. 
Паркирање се обезбеђује у оквиру комплекса. 
 
2.3. Услови и мере заштите природног и културног наслеђа,  животне средине и живота и 

здравља људи 
 

2.3.1. Услови и мере заштите природног наслеђа 
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара,  одлуке СО Лучани и услове Завода 
за заштиту природе Србије од 8.2.2011. године, утврђено је да се на територији насеља Гуча,а у 
обхвату Плана генералне регулације налази заштићено природно добро стабло липе.  
Стабло липе у Гучи,  споменик природе треће категорије стављено је под заштиту Одлуком СО 
Лучани  бр. 06-25/02-01 од 23.5.2002. Стабло липе се налази у центру Гуче, на к.п. бр. 147/1 КО 
Гуча, добро цркве Св.Арханђела Михаила и Гаврила. Површина споменика природе износи 47,99 
ари. Стараоц је „Еколошко друштво Драгачево“ из Гуче.  

Стабло липе (Tiliatomentosa Моеnch.-Szn: TiliaagrenteaDesf.) налази се у катастарској општини 
Гуча, у центру насеља, на катастарској парцели број 147/1, добро цркве св. Арханђела Михајла и 
Гаврила, 

Дендрометријске карактеристике споменика природе су: 
� обимдеблана 1,30 м ................................................ ..3,76 м 
� пречник дебла иа 1,30 м ........................................ ...1,19 м 
� висина стабла .......................................................... 26,00 м 
� пречиик крошње........................................................18,45 м 
� старост стабла................................................око 90 година 

 
За споменике природе установљава се режим III степена заштите и прописују следеће мере и 
услови заштите којима се:  
Забрањује: 
 1. стабла посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузимати било  
  које друге радње које би могле изменити његов изглед или довеле у питање његов  
  биолошки опастанак, 
 2. промена намене заштићене површине, 
 3. садња било каквог декоративног зеленила или неаутохтоних врста на заштићеној  
  површини, 
 4. депоновање смећа и другог отпада, 
 5. раскопавање и депоновање земље, 
 6. ложење ватре, 
 7. постављање табли и других обавештења на заштићеним стаблима. 

Дозвољава: 
1. биолошко-техничке мере заштите и редовно уклањање отпада и смећа. 
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2.3.2. Услови и мере заштите културног наслеђа 

На подручју плана налазе се бројна  културна добара, која   су  класификована у следеће врсте: 
1. Археолошка налазишта 

Праисторијскиа налазишта у атару насеља Гуча ( локалитети, Брег,Главичара, Селиште и  
Гратница), Реч је о споменицима из неолита, халштата и бронзаног доба.  
2.Споменици сакралног карактера 
    -Надгробни споменици 
Гучанско гробље старо 
На узвишењу изнад Основне школе  у Гучи налази се старо гробље које више није активно и које 
је потпуно зарасло у траву и коров. На ободу гробља видљиви су споменици постављени током 
XIX века, по типу драгачевски, квадери од камена пешчара са капама или мермерни крстови са 
уклесаним представама покојника. 
Гучанско гробље ново – Гротница 
На овом гробљу сачувано је знатно мање старих споменика, по типу драгачевских. 
Споменици у порти гучанске цркве 
Поред цркве Св. архангела Гаврила у Гучи постављени су кенотафи војницима српске војске 
настрадалим у борбама далеко од домовине. Ови споменици су без консултација са надлежном 
службом нестручно обојени чиме су девастирани и делимично су изгубили споменичка својства. 
Крајпуташи 
Крајпуташи, безгроби споменици, постављани су на раскрсницама, поред путева, крај извора или у 
црквеним портама. Текстови су започињали најчешће дозивањем пролазника да приђу и прочитају 
о храбрости настрадалог, док су са супротне стране исклесиване импресивне представе са 
пушкама и ордењем. Епитафи на споменицима одличан су извор за ишчитавање историје јер се у 
њима наводе битке српске војске током ослободилачких ратова од 1804. па до краја Првог 
светског рата 1918. 
Лапидаријум 
Одлука о проглашењу лапидаријума у Гучи за споменик културе број 633-1777/99 од 22. маја 2001. 
године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 32/2001). 
кат. парцела споменика културе 59/1 КО Гуча 
кат. парцела заштићене околине 59/1, 64, 1697 КО Гуча 
Споменици у лапидаријуму, исклесани током 19 и почетком ХХ века, спештени су у три 
функционално повезана објекта, надстрешнице налик некадашњим собрашицама, које служе за 
њихову заштиту и презентацију. Разврстани су тематски у неколико мањих група (деца, девојке, 
младићи, војници, занатлије, угледни људи и др). Утврђивањем за споменик културе прописане су 
мере заштите споменика које се односе на редовно одржавање и чување. Нажалост, 
рекогносцирањем терена 2012. утврђено је да је лапидаријум прилично девастиран, 
надстрешнице су оштећене, кровни покривач (ћерамида) пада остављајући отворен простор за 
пролаз атмосферских падавина.  
Непосредно уз Лапидаријум постављен је споменик, кенотаф, најзначајнијем драгачевском 
каменоресцу Радосаву Чикиризу. 
   -Цркве 
У Гучи се налази Црква Арханђела Гаврила, саграђена 1831.године.  
3. Споменици 1. и 2. светског рата и ранијих ослободилачких ратова 
Спомен гробница Милутина Илића-проте Гучанина налази се у црквеној порти, непосредно уз 
цркву. 
Споменик палим борцима револуције 
Преко пута некадашњег Дома културе, данас Центра за културу, спорт и туризам, подигнут је 
споменик од камена пешчара, посвећен драгачевским борцима погинулим у Другом светском рату. 
Биста народног хероја Душана Јечменића 
На варошком скверу, на путном правцу Каона-Гуча, налази се спомен биста народног хероја 
Душана Јечменића борца Друге пролетерске бригаде. Члан КПЈ од 1940, учесник је борби око 
Краљева октобра 1941, биткама на Неретви и Сутјесци. 
Народног хероја Бранислава Обрадовића-Џамбе 
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Спомен биста народног хероја Бранислава Обрадовића-Џамбе, борца Друге пролетерске бригаде, 
такође се налази на скверу. За народног хероја проглашен је 7. јула 1953. Учествовао је у борбама 
око Пожеге и Ужица, а нарочито се истакао у окршајима у Санџаку и Борикама. 
Биста народног хероја Богдана Капелана 
Спомен биста народног хероја Богдана Капелана, команданта Драгачевског партизанског 
батаљона, постављена је испред зграде Основне школе у Гучи. 
Биста Светисава Недовића 
Испред зграде некадашње пореске управе налази се спомен биста Светисава Недовића, учесника 
вуковарског конгреса. Биста је од бронзе, на постаменту од камена пешчара, а испод њега је 
укопана квадратна стопа. 
Биста народног хероја Чеда Васовића 
У дворишту Старе школе у Гучи постављена је биста народног хероја Чеда Васовића, политичког 
комесара Пожаревачког партизанског одреда. За народног хероја проглашен је 5. маја 1951. Члан 
КПЈ постао је 1928. 
Плоча Господина Милутина Илића 
Четири спомен плоче у дворишту основне школе 
Одмах иза спомен бисте Богдана Капелана налазе се четири спомен плоче од  црног мермера, 
правоугаоног облика на којима су имена погинулих у борби са непријатељем, као и имена жртава 
фашистичког терора од 1941. до 1945. Плоче су постављене на четири споменика од камена 
пешчара. 
Спомен плоча на згради Основне школе 
На фасади зграде старе Основне школе у Гучи, налази се спомен плоча од белог мермера. 
Две спомен плоче на фасади цркве  
На спољној фасади цркве Светог арханђела Гаврила у Гучи, лево и десно од улаза, 1939. 
откривене су две спомен плоче од белог мермера, правоугаоног облика са именима изгинулих у 
Балканским и Првом светском рату. 
4.Градитељско наслеђе 
На основу теренског рекогносцирања, потребно је, са становишта заштите градитељског наслеђа, 
поред валоризације појединачних објеката којим су утврђена споменичка својства, извршити и 
дефинисање зона заштите, које ће просторно захватати објекте сличних карактеристика и 
вредности за амбијент. У оквиру зона, а  на локацијама где је то могуће, биће могућа изградња 
нових објектата са елементима и урбанистичким параметрима у складу са зоном којој припадају. 
Формирана је зона уже споменичке заштите која обухвата простор оивичен улицама Милоша 
Обилића, Богдана Капелана, Браће Чечменица, Чеде Васовића и проте Милутина (са обе стране, 
како је приказано у графичком прилогу) и зона спољног дела старог језгра, која чини ширу зону 
споменичке заштите.  
Сходно томе да ли се ради о појединачно валоризованим објектима или објектима и локацијама у 
оквиру зона, надлежна служба заштите ће појединачно прописивати мере техничке заштите, 
издавати сагласност на пројектну документацију и контролисати извођење радова. 

Мере заштите археолошких локалитета 
• Забрањује се неовлашћено копање, одношење камена и земље са налазишта 
• Извођење грађевинских радова и промене облика терена дозвољавају се само након 

обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза 
• Забрањује се просипање и одлагање отпадних и штетних материјала, складиштење 

материјала и стварање депонија 
• Забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала 
• На парцелама које се граниче са евидентираним археолошким локалитетима обезбедити 

стручни надзор (стручно лице археолог) приликом извођења земљаних радова  
• Уколико се при земљаним радовима наиђе на до сада непознато археолошко налазиште 

Извођач је дужан да обустави радове и обавести надлежну службу заштите 
• Извођач је дужан да предузме мере заштите како налазиште не би било уништено и 

оштећено 
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• трошкове ископавања, конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор 
Мере заштите за објекте градитељског наслеђа 

• За објекте који уживају претходну заштиту мере техничке заштите су истоветне као и за 
утврђена културна добра, али су третман и могућности интервенисања на објектима шири и 
дају више алтернатива. 

• За све објекте који уживају претходну заштиту служба заштите издаваће посебне мере 
заштите, које ће зависити од намене објекта, стања у коме се налази и потреба власника 
или корисника објекта. 

• Конзерваторски пројекти треба да помире уважавање интегритета и особености изворног 
решења са прихватљивим стандардима савременог живота. За пројекте рестаурације и 
адаптације потребно је архитектонски истражити и снимити објекте и након тога прибавити 
детаљне услове надлежног Завода за заштиту споменика културе. 
Мере заштите споменика културе 

• Правни основ примене одредби Закона о културним добрима "Сл. Гласник РС" БР. 71/94 је 
постојање Одлуке односно Решења о утврђивању. 

• Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом Одлуком односно 
Решењем о утврђивању. 

• Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни су 
да пре предузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, 
реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за 
заштиту споменика културе Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке 
заштите, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој служби како би она издала Акт о 
урбанистичким условима. 

Mере техничке заштитеза надгробне споменике и кенотафе 
• забрана складиштења материјала и стварање депонија на деловима гробља са најстаријим 

споменицима 
• забрањује се уклањање старих споменика како би се ослободио простор за нова 

сахрањивања 
• сахрањивање на старим гробним местима дозвољено је само уз адекватну заштиту старог 

споменика и уз сагласност надлежне службе заштите 
• забрањује се одношење надгробника и прекопавање гробова 
• забрањује се измештање или девастирање канотафа без услова и сагласности службе 

заштите 
Мере техничке заштите за спомен обележја  

• Трајно чување и одржавање културних добара споменичког и меморијалног  карактера.  
• Споменици, спомен бисте и спомен обележја морају се адекватно одржавати обновом 

оштећених натписа, чишћењем споменичких подлога и површина, као и  одржавањем 
зелених површина око споменика 

• Обнову оштећених и избледелих натписа на спомен плочама на објектима, могу изводити 
стручна лица  квалитетним материјалима и квалификованом радном снагом 
2.3.3. Услови и мере заштите животне средине – извод из стратешка процена утицаја 

просторног Плана општине Лучани 
За потребе израде Плана генералне регулације за насељено место Гуча, на основу мишљења 
бр.353-Сл/09-04 од 18.01.2010.год. није потребна стратешка процена утицаја Плана на животну 
средину. Ипак, за израду овог документа неопходан је осврт на стање квалитета чинилаца 
животне средине, проблематику истих. Кроз Извештај о стратешкој процени утицаја на животној 
средини Просторног плана општине Лучани препознати су кључни проблеми животне средине 
насеља Гуча.  
Стратешка процена утицаја на животну средину је механизам и средство којим се 
обезбеђујеодговарајућа заштита животне средине у току припреме докумената којима се усмерава 
ипланира развој – планова, програма и стратегија. Стратешка процена као комплексан и 
целовитпроцес и   поступак  треба  да   обезбеди обавезно   сагледавање развојних докумената са  
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аспекта заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити 
остварена наоптималан и рационалан начин. 
Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и израде Извештаја 
остратешкој процени плана на животну средину је дефинисан Законом о стратешкој 
процениутицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10).  
Стратешка процена Плана интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке 
сегментеживотне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних 
сфера иусмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет 
животнесредине. Анализа и процена потенцијалних утицаја стратешког карактера превентивно 
делује усмислу спречавања еколошке штете у простору. 
Прегледом природних карактеристика подручја и створенихвредности на подручју Плана, 
идентификовани су проблеми и еколошки конфликти у просторуобухваћеном Планом,  а односе се 
и на План генералне регулације за насељено место Гуча: 

• загађивање реке Бјелице комуналним и технолошким отпадним водама услед: 
- недовољне развијености канализационе мреже и делимичне покривености 

територијеканализационом инфраструктуром; 
- недовољне развијености атмосферске канализације и непокривености 

територијеатмосферском канализацијом; 
- недостатака централног постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода; 
- одсуство третмана технолошких оптадних вода у оквиру постојећих радних комплекса 
• угрожавање и загађивање земљишта услед: 
- коришћења неадекватних, непрописно изграђених септичких јама (расути тачкасти извори 

загађивања); 
- појаве поплава бујичних токова у периодима јаких падавина услед недостатка адекватне 

хидротехничке инфраструктуре, 
- постојања неконтролисаних одлагалишта и депонија отпада и осталих материјала; 
- појава ерозивних процеса и лизишта на великом броју локалитета, 
- деградација земљишта услед експлоатације минералних сировина; 
• негативан утицај на квалитет ваздуха и повећање нивоа буке, услед емисије из 

стационарних и мобилних извора: 
- деонице државних путева првог и другог реда које пресецају подручје; 
- активности у радним зонама и на појединачним комплексима, 
- индививдуална ложишта и котларнице услед коришћења конвенционалних енергената и 

одсуства коришћења обновљивих извора енергије. 
На квалитет ваздуха на планском подручју утиче емисија загађујућих материја и прашине 
уатмосферу, као последица: 

- Саобраћајних активности, 
- Активности у радним зонама и на појединачним комплексима, 
- Неадекватног управљања отпадом, 
- Производње топлотне енергије у зимском делу године. 

Најзначајнији привредни субјект који утиче на квалитет ваздуха је Индустријски комбинат „Гуча” 
(производња од ливеног гвожђа – цеви, алата, осталихмашина за пољопривреду, производња 
грађевинске столарије и елемената, производа одгуме). 
Када је квалитет воде реке Белице у  питању, од изворишта до ушћа реке Рћанске спада у I 
категорију, а од ушћа реке Рћанске доЛучана у II категорију водотока.Током 2011. године квалитет 
воде реке Бјелице контролисан је на профилу Лучани2. Квалитет воде је одговарао III/IV класи. 
Током узорковања воде уочена је промена органолептичких особина, боја воде је при једном 
мерењуодговарала III класи квалитета. Измерене вредности суспендованих материја повремено 
су одговарале III класи и ВК стању.Вредности раствореног кисеоника и процента засићења воде 
О2 повремено су припадале III класи (дефицит). Измерена pH вредност, у појединим серијама 
испитивања, одговарала је III и IV класи квалитета вода. Вредност БПК5 у два случају је 
одговарала III класи квалитета вода.У три серије испитивања вредност нитритног азота (NO2-N) 
одговарала  је III/IV  класи,  док  је  вредност  амонијачног  азота (NН4-N)  у четири  серије  мерења  
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одговарала III/IV класи квалитета вода. У једној серији испитивања вредност нитратног азота (NO3-
N) одговарала је ВК стању. Повишене вредности опасних и штетних материја нису забележене. 
Квалитет ових отпадних вода се редовно прати на изливу главног колектора у реку Бјелицу и може 
се констатовати да по већем бројупараметрима не одговарају захтеваном квалитету. 
Детаљном анализом кроз стратешки документа утврђено је да се значајнији утицаји на животну 
средину могу се очекивати у границама грађевинских подручја градских насеља Лучани и Гуча. 
У границама грађевинских подручја градских насеља Лучани и Гуча долази до појаве 
негативних утицаја на стање животне средине као последица: недовољне комуналне и 
инфраструктурне опремљености, недостатка постројења за пречишћавање отпадних вода, 
саобраћајних активности, активности у раним зонама и на појединачним комплексима, коришћења 
енергената за загревање стамбених и индустријских објеката. 
Појас реке Бјелице и њених притока представља зону за коју су карактеристични 
изразитонегативни утицаји на квалитет воде и стање биљног и животињског света, који се јављају 
каорезултат испуштања насељских и индустријских вода у ове токове без предходног 
третмана.Нарочито треба истаћи утицај отпадних вода из индустријских постројења, које су 
честооптерећене тешким металима и опасним материјама. 
Еколошка целина „Гуча” обухвата простор у границама Плана генералне регулације за 
насељеГуча. Негативни утицаји на животну средину и здравље становништва у границама ове 
еколошкецелине, последица су испуштања недовољно пречишћених отпадних вода у реку 
Бјелицу,саобраћајних активности на главним саобраћајним правцима и активности у радним 
зонама. 
Успостављање континуираног система мониторинга (праћења и контроле) је један од 
приоритетних задатака планског подручја. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања 
квалитета животне средине и активности у простору, што ствара услове за рационално и 
еколошки прихватљиво управљање животном средином.            
Да би се вршило праћење промена на подручју Плана, непоходно је вршити систематско мерење, 
испитивање и оцењивање стања животне средине како би се омогућила заштита здравља људи, 
природних и створених вредности на подручју Плана. 
Јединица локалне самоуправе – општина, стара се о заштити животне средине. У надлежности 
општине је да припрема и доноси локалне програме коришћења и заштите природних вредности, 
програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове. 
Одредбама чл. 69. и 73. Закона о заштити животне средине прописане су надлежности,права и 
обавезе републичких и локалних органа. Истовремено, надлежности, права иобавезе су садржани 
и у одредбама Закона о управљању отпадом (''Службени гласник 
РС'', број 36/09 и 88/10). Главна обавеза из наведних закона је у мерењу, односнозагађивачи и 
установе које обављају мерење у обавези су да спроводе одговарајуће 
активности на планском подручју. 
Обавеза надлежних органа је да:  

− усвоји локалну регулативу (нормативна акта) из области контроле и мониторинга стања 
животне средине;  

− заштите постојећи биљни и животињски свет, спровођењем планских решења заштите; 
− изради Програм за систематско праћење стања животне средине на територији насеља 

Гуча у складу са важећом законском регулативом;  
− обезбеди локације за постављање мерних станица и узимање узорака;  
−  успостави мониторинг у границама Плана и формира локалну мониторску мрежу;  
− ангажује овлашћену институцију која ће вршити континуална као и повремена мерења, а 

податке добијене са мерних места доставати надлежном органу локалне самоуправе;  
− надлежни орган је у обавези да податке добијене праћењем стања животне средине на 

подручју Плана доставља Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин 
− спроводе све мере за спречавање евентуалних инцидентних ситуација у 

саобраћају,насаобраћајницама (пре свега спречавање инцидената у транспорту и 
претовару опасних материја, транспорту и претовару горива и сл.); 
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− обезбеде спровођење инспекцијског надзора и спровођење закона. 
Оператер сваког извора загађења у обавези је да: 

• надлежном органу достави податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој 
промени; 

• обезбеди редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију; 
• обезбеди континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално, путем 
аутоматских уређаја за континуално мерење; 

• води евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним местима, 
резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три месеца и достави 
мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја; 

• обезбеди   контролна   мерења   емисије   преко   овлашћених   организација,   ако   мерења 
емисије не обавља самостално; 

• обезбеди   прописана   повремена   мерења   емисије,   преко   овлашћеног  (акредитованог) 
правног лица два пута годишње уколико не врши континуални мониторинг, а податке 
достави надлежном органу; 

• поставе уређаје за мерење количине отпадних вода које се испуштају у реципијент и да 
извештај    о    извршеним    мерењима    квартално   достављају   јавном    водопривредном 
предузећу, министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за 
животну средину; 

• испитују  квалитет отпадних  вода  пре  и  после  пречишћавања, да  обезбеде  редовно 
функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог рада; 

• врше испитивање количине опасних и штетних материја у земљишту уколико постоји 
могућност загађења земљишта . 

Процена утицаја на животну средину обавезна је за све пројекте потенцијалне изворе загађивања 
животне средине и угрожавања њеног квалитета и капацитета у складу са Законом о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Законом о процени утицаја на 
животну средину(„Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);, Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину("Службени гласник РС", број 69/2005), Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну срединусредину („Сл. гласник РС” бр. 114/08), као и Уредбом о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС” бр.109/2009 и 8/2010). 
 

• МЕРЕ ЗАШТИТЕ  
       МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета 
ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

– успoстaвити систeм мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa на територији насељеног места Гуча  
– инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим возилима 

друмског саобраћаја 
– унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованомна рационалнијој 

употреби енергије и повећању енергетске ефикасности, гасификацији читавог насеља, 
увођењу економски оправданих нових и обновљивих извора енергије, даљинског грејањаи 
др. 

– обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка обрада хране (свих 
врста) 

– извршити гашење или измештање постојећих привредних објеката који не могу да се 
трансформишу или сведу емисију загађујућих материја у прописане границе 

– даљи развој и модернизација индустријских и других постројења треба да се заснива на 
примени БАТ технологија 

– спречити  градњу објеката који могу угрозити околину, односно који користе токсичне, или у 
процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне мирисе и сл. 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   48
 

– техничким мерама редуковати укупну емисију полутаната.Обавезна је  уградња система за 
третман димних гасова пореклом од енергетских и индустријских постројења, реконструкција 
постојећих електрофилтера и изградња нових на постројењима која емитују суспендоване 
честице изнад ГВЕ 

– успоставити  континуални мониторингемисија на свим емитерима у складу са прописима 
– реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим еколошким 

принципима према европским стандардима  
– обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва 
– обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха 
– редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом; 
– стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 

животнесредине 
 

• МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА 
Приоритетне активности са становишта заштите вода у наредном планском периоду односиће се 
на спречавање непречишћених отпадних вода у реципијенте - на адекватну заштиту вода што ће 
се остварити применом следећих мера заштите: 
− спречити даље загађивање река које протичу кроз подручје ПГР-а, нарочито реке 
– Бјелице и подизање квалитета воде на виши ниво 
– неопходна је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 
– обавезна је континуирана контрола  квалитета воде за пиће 
– неопходна је анализа стања локалног водовода и дефинисање мера за његово унапређење 
– заменити постојеће цеводоводе од азбест-цемента савременијим и безбеднијим  

материјалима и прилагодити пречнике према повећаном конзуму и потребама 
противпожарне заштите 

– обавезна је изградња недостајућих канализационих система за санитарне и атмосферске 
воде, 

– обавезно је прикључење све канализације које се изливају у водотоке на канализациону 
мрежу  

– није дозвољено депоновање било каквог материјала на обалама водотока, 
– забрањено је  упуштање загађених и потенцијално загађених атмосферских и свих отпадних 

вода, без претходног третмана до нивоа за захтевану класу водотокова, према Уредби о 
категирозацији водотока и Уредби о класификацији вода и забраном депоновања било каквог 
отпада у приобаљу 

– отпадне воде из ресторана и хотела где постоји могућност појаве масти и уља морају проћи 
кроз третман предпречишћавања (сепратор масти и уља) до нивоа квалитета фекалних 
отпадних вода 

– забранити  упуштање било каквих вода  у напуштене бунаре или на друга места где би такве 
воде могле доћи у контакт са подземним водама 

– неопходно је планирати и спровести низ мера санационо-уређајног карактера са нагласком 
на хортикултурним интервенцијама и уклањању или обликовању естетски 
незадовољавајућих елеменате простора, а у циљу стварања повољних услова за 
популаризацију простора у туристичко-едукативне сврхе 

– обавезан је правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних 
загађивачаповршинских и подземних вода уз одабир технолошких процеса у којима 
семаксимално могуће примењује рециркулација и пречишћавање отпадних вода  

– неопходна је едукација становништва и потрошача ради смањења примарногзагађења, 
увођењем контроле квалитета воде за пиће из локалних бунара од стране стручних служби 

– забрањено је прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и наводном 
земљишту. 

– неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације,власници на 
време морају да знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне системе 
за пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду веће од ефективних 
трошкова пречишћавања отпадних вода; 
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Посебне мере заштите површинских и подземних вода - обавезе носиоца 

пројеката/оператера: 
− носиоци пројеката и оператери који испуштају или одлажу материје које могу загадитиводу, 

дужни су да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације илиреципијент, 
            делимично или потпуно одстране у поступку пречишћавања (предтретманили третман                               
 отпадних вода у уређају или постројењу за пречишћавање отпадних вода); 

− носиоци пројеката и оператери - генератори отпадних вода који испуштају отпадне воде 
непосредно у реципијент дужни су да обезбеде пречишћавање отпадних вода до нивоа који 
одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају 
стандарди квалитета животне средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући 
строжији критеријум од ова два; 

− носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или уређаје за 
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа; 

− носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
јавну (насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа градске управе исходују 
Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију; 

− носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају 
уреципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да поставе уређаје 
замерење, да врше континуирано мерење количине отпадних вода, да контролишу 
ииспитују биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода и да извештај о 
извршеним мерењима квартално достављају јавном водопривредном предузећу, 
министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за животну 
средину; 

− носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за 
пречишћавање отпадних вода у обавези су да испитују квалитет отпадних вода пре и после 
пречишћавања, да обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и да воде дневник њиховог рада; 

− мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена институција 
(правно лице), у складу са Законом о водама; 

− корисник (власник) дела обале, у случају појаве загађивања воде у водотоку у обавези једа 
без одлагања пријави загађење и обавести надлежни орган (ресорно Министарство, 
Министарство надлежно за заштиту животне средине, Министарство надлежно за 
унутрашње послове, Јавно водопривредно предузеће); 

− носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да изврше накнаду 
за загађивање вода (за непосредно или посредно загађивање воде), а који испуштају 
отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канале, врше сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације, испуштају на 
пољопривредно, грађевинско или шумско земљиште загађујуће супстанце које на 
непосредан или посредан начин загађују воде, производе, односно увозе ђубрива и 
хемијска средства за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџенте на 
базифосфата; 

− носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да у законом 
прописаном року достигну граничне вредности емисије; 

− у циљу заштите реципијента и планираног постројења, Локална самоуправа мора донети 
Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у јавну 
канализацију, као саставни део Одлуке о коришћењу, управљању и одржавањуводоводне, 
фекалне и атмосферске канализационе мреже на територији општине. Овим Правилником 
се прописују услови и ниво загађења отпадних вода, које поједини технолошки процеси 
морају испунити при упуштању у мрежу јавне насељске канализације. Ово подразумева да 
индустрије које испуштају отпадне воде чији ниво загађења прелази одредбе прописане 
Правилником, морају градити своја интерна постројења/уређаје за пречишћавање отпадних 
вода (предтретман технолошких отпадних вода). 
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• МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА 
Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 
– очувати економску и екосистемску функцију земљишта спровођењем техничких и биолошких 

радова и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима 
– неопходно је спровођење ремедијационих програма за отклањање последица 

контаминације идеградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или 
да суузроковани људским активностима 

– на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта упољопривредно-
продуктивне сврхе 

– на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе 
– на нагибима 10-12% на присојним странама могу се гајити воћарске културе, а наосојним 

травне површине 
– на већим нагибима 15-20%, непосредно уз грађевинска подручја, на 

присојнимекспозицијама, могу се подизати воћњаци у комбинацији са травним 
међупојасевима а наосојним странама, травни појасеви са медоносним врстама дрвећа 

– на нагибима већим од 20% обавезно је пошумљавање 
– у зонама где нема видљивих трагова активних клизишних процеса али постоје геолошке 

предиспозиције, поготово при антропогеним захватима, неопходно је детаљно инжењерско-
геолошко истраживање целе површине, утврђивање потенцијалних  генератора 
нестабилности и могућност њихове контроле 

– обавезно је озелењавање и пошумљавање терена угрожених ерозијом и клизиштима 
– забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном 

земљишту , 
– oгрaничити нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeње и фрaгмeнтaциjу квaлитeтнoг 

пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд трajнoг 
губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe 

– умањити прекомерно заузимање плодних земљишта у непољопривредне сврхе 
активирањем браунфилд локација у насељима, у периферној и рубној зони насеља и на 
локацијама са претежно индустријском структуром привреде 

– користити пољопривредно земљишта у туристичке, рекреативне и друге сврхе које 
доприносе пунијој економској валоризацији природних и створених потенцијала простора, 

– спровести систематско праћење квалитета земљишта: праћење концентрације тешких 
метала у земљишту и праћење концентрације азота у земљишту 

– контролисати употребу пестицида, ограничавање употребе хербицида и вештачких ђубрива- 
едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима пољопривреде на животну средину и 
предностима производње еколошки безбедне хране на бази органске пољопривреде; 

– обавезно је прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње 
канализационе инфраструктуре у деловима насеља у којима није изграђена иста 

 
• МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА 

– забрањено је  крчење и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем шума, 
– забрањено је стављати у промет дрво посечено у шуми и ван шуме, односно произведене 

дрвне сортиментне, ако нису жигосани јасно видљивим шумским жигом, 
– правовремено уклањање осушених стабала четинара, у циљу спречавања развоја   

поткорњака и ширења истих на здрава стабла, 
– забрањено је одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање 

шума на било који начин, 
– обавезна је примена биоинжињерских мера, које предвиђају заштиту терена од ерозије и 

заштита сталних и  повремених водотокова од засипања стенским или земљаним 
материјалом, 

– забрањена је сеча здравих стабала, пре него што се одреде позиције објеката које морају 
бити у највећој могућој мери прилагођене постојећем високом зеленилу, 
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–  забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној ,близини шуме, 
 на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, 

–  за озелењавање  слободних површина и реконструкцију постојећих користити претежно 
 аутохтоне врсте дрвећа, 

–  обавезан је континуирани надзор  шумског подручја. 
 

• МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА 
– обезбедити одрживо коришћење природних ресурса, очување разноврсности, 

јединствености и визуелни квалитет природе (предела);  
– пределе (пејзаже) валоризовати, заштитити и унапредити према европској конвенцији 

заштите пејзажа, преко планова нижег реда за просторне целине;  
– примена интегративног модела успостављања система зелених зона и коридора и њихово 

повезивање у мреже;  
– успостављање биолошких веза између заштићених подручја и осталих површина. Ове, пре 

свега структурне везе не морају да представљају затворен линијски систем, већ могу 
сразмерно еколошким захтевима да се састоје од серије животних простора или међусобно 
комбинованих различитих предеоних елемената 

– нега и уређивање предела обухвата и нова пошумљавања нарочито на ерозијом угроженим 
локалитетима и ниским бонитетним класама земљишта чиме ће се повећати вредност  

 

• МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОГ СВЕТА 
 Заштита вегетације, посебно шумске и животињског света спроводиће се перманентнокако 
 кроз израду одговарајуће документације, тако и кроз спровођење активности планираних 
 посебним документима које треба донети у складу са законом. 
 Планским мерама ће се обезбедити заштита живог света кроз: 
 - заштиту при извођењу грађевинских радова; 
 - контролисану примену хемијских препарата и паљења вегетације; 
 - планско организовање туристичких објеката;  
 

• МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  

– обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања 
отпада 

– повећати  број домаћинстава која су у систему прикупљања отпада од стране ЈКП 
„Комуналац''    

– прикупити прецизне податке о количинама отпада који настаје на територији насеља Гуча 
– у зони планираних туристичких комплекса дефинисати позиције и капацитете контејнера за 

одлагање чврстог отпада, 
– потенцирати и стимулисати разврставања комуналног отпада од стране локалног 

становништва на месту одлагања;  
– подићи капацитет постојећег простора где се врши рециклажа издвојених секундарних 

сировина (за сада само pet-a и папира/картона), како би у будућем периоду могао да 
одговори на већи обим издвојених и сакупљених секундарних сировина и тиме постао 
адекватан рециклажни центар 

– збринути медицински отпад на прописан начин 
– угинуле животиње и кућне љубимце, кланични отпад, отпад изобјеката за узгој животиња, до 

успостављања система за управљање овом врстом отпада на националном нивоу, 
организовати преко изградње складишта за третман отпада животињског порекла (извршити 
избор локације за успостављање складишта (расхладни контејнер), набавити расхладне 
контејнере, успоставити систем сакупљања и складиштења отпада животињског порекла до 
предаје отпада постројењу за третман отпада животињског порекла) 

– учествовање, на нивоу општине, у прикључивању Регионалном центру за управљање 
отпадом „Дубоко“ 

– едукација становништва, јавних служби и бизнис сектора о значају и начинима исправног 
поступања са отпадом (кампање, оглашавања, промотивни материјали, брошуре) 
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• МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима крозваздух. Људско 
ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенцијеод високих. Високе фреквенције 
код истог нивоа буке више сметају. Мерење ивредновање јачине буке прилагођено је функцији 
човечијег чула слуха. Јачина букесе мери у децибелима, односима логаритама вредности датог 
нивоа буке и нивоабуке на прагу чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера 
заштите: 

− поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној 
средини у складу са прописима;  

− подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама. 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се уоблику 
максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара којипредстављају полазну 
обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. 
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивањеакустичних зона 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке датесу у наредној табели, а 
прописани Уредбом о индикаторима буке, граничнимвредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетнихефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, 
бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свихизвора буке на 
посматраној локацији. 

Табела бр.3.  Највиши дозвољени нивои спољашње буке 

 
 

Зоне 
 

Намена простора 
Највиши дозвољени ниво 
спољашње буке dB(A) 

Дан                      Ноћ 

I Подручја  за  одмор  и  рекреацију,  болничке  зоне  
и опоравилишта,    културно    -    историјски    
локалитети, велики паркови 

50 40 

II Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне 

50 45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV Пословно-стамбена  подручја,  трговинско  -  
стамбена подручја, дечја игралишта 

60 50 

V Градски центар, занатска, трговачка, 
административно -управна зона са становима, 
зоне дуж аутопутева и магистралних 
саобраћајница 

65 55 

VI Индустријска,    складишна    и    сервисна    подручја    
и транспортни терминали без становања 

На граници зоне бука не сме 
прелазити нивое у зони са 
којом се граничи 

 
2.3.4. Мере заштите од негативног утицаја планираних намена 

Негативан утицај првенствено од производних, а и од неких услужних делатности се може 
очекивати у радним зонама као и дуж оптерећених инфраструктурних коридора. 
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Постојећи индустријски објекти који не задовољавају критеријуме за заштитна 

одстојања морају применити најбоље расположиве технологије да би своје негативне утицаје на 
околину свели у границе своје парцеле. Уколико то није могуће, морају се преоријентисати на 
еколошки прихватљивију производњу или извршити премештање своје производње на погоднију 
локацију. 
Уиндустријскојзониниједозвољенолоциратимеђусобнонекомпатибилнетехнологије. 
Планиратиразвојиндустријекојатрошимањересурса-материјала, енергије, 
водеистимулисатиразвојпроизводнихгранакојесезаснивајуначистијимтехнологијама. 
У постојећим и новим индустријским погонима уградити уређаје за заштиту од испуштања штетних 
материја у атмосферу и земљиште. 
Планирати и спроводити мониторинг емисије из индустријских погона. 
Према потенцијалном еколошком оптерећењу утврђују се четири категорије привредних 
предузећа, чије делатности не смеју угрожавати квалитет чинилаца животне средине у окружењу 
(вода, ваздух земља) изнад законом дозвољених нивоа. 
КАТЕГОРИЈА  А – мале фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране 
унутар стамбеног насеља као што су пекарске и посластичарске радње, технички сервиси, 
занатска производња у функцији туризма и др. Потребне су мере заштите од буке и евентуалног 
непријатног мириса. 
КАТЕГОРИЈА Б – мале и средње фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити 
лоциране на рубним деловима стамбеног насеља, тако да њихове функције не изазивају 
непријатности суседству; као што су веће електро механичке радионице, складишта грађевинског 
материјала, примарна прерада и складиштење пољопривредних производа и друго. Потребне су 
мере заштите од буке, вибрација, непријатног мириса. За ове објекте је потребна израда процене 
утицаја објеката на животну средину. 
КАТЕГОРИЈА В – фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на 
одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не изазива 
непријатности суседству; као штосу: тржни центри и већа складишта (БП>5.000 m2), прехрамбена 
индустрија, текстилна индустрија, итд. Морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и 
организационе мере заштите животне средине. Поред обавезне процене утицаја објеката на 
животну средину, у зависности од делатности потребно је урадити процену опасности од хемијског 
удеса. 
КАТЕГОРИЈА Г  - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на већем 
одстојању од стамбеног насеља, као што су: производња грађевинског материјала, појединачни 
погони хемијске индустрије, веће кланице, прехрамбена индустрија, рециклажа секундарних 
сировина, ауто – отпади итд. Ове делатности се лоцирају у просторну целину 6. Морају се 
спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите у складу са 
захтевима Закона о заштити животне средине. Потребна је стратешка процена утицаја комплекса 
на животну средину. 
 

2.3.5. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи 
o Заштита од пожара 
У планским решењима, односно прописаним правилима уређења и грађења у обухвату 

Плана, уграђене су превентивне мере заштите од пожара, и то у смислу: 
– обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење пожара; 
– обезбеђења оптималне удаљености стамбених објеката и површина јавне намене од 

индустријских и производних зона; 
– прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима, у 

складу са прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада; 
– капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује довољне 

количине воде; 
– планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна возила 

прописаним појасевима регулације обезбеђује приступ објектима; 
– правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је обавеза 

обезбеђивања приступа ватрогасним возилима.  
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У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања 

појавних пожара. 
Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати  следеће смернице: 
− при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите; 
− правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката смањити 

опасност преношења пожара; 
− у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте. 
− лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним 

условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од 
пожара; 

Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом одредаба 
важећих закона који се односе на заштиту од пожара (Закона о заштити од пожара, Закона о 
ванредним ситуацијама, Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара). 

o Заштита од елементарних непогода и техничко технолошких несрећа 
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање или 

ублажавање штетног дејства непогода, мере које се предузимају у случају непосредне 
безбедносне опасности или када наступе елементарне непогоде и мере ублажавања и отклањања 
последица, пре свега изазваних штета. 

Планско подручје изложено је готово свим елементарним непогодама различитог 
интензитета, нарочито опасности од ванредних и опасних метеоролошких појава, клизишта, 
ерозије, пожара, земљотреса и др. 

Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем превентивних и 
заштитних мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних метеоролошких појава (јаких 
пљускова кише и града, електричних пражњења и олујних ветрова) у пољопривредној 
производњи, насељима, привредним капацитетима и на далеководима. 

Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених“ појасева, 
прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и изградњом асфалтног коловоза и појачаним 
одржавањем путева, обезбедиће се доступност насеља у периоду трајања и отклањања 
последица елементарних непогода. Реконструкцијом далековода на основу утврђеног оптерећења 
услед залеђивања обезбедиће се сигурније снабдевања подручја електроенергијом и безбедна 
експлоатација електроенергетских објеката у зимском периоду. 

Биолошким и техничким радовима на површинама угроженим екцесивном, јаком и средњом 
ерозијом обезбедиће се антиерозиона заштита подручја.  

o Заштита од земљотреса 
Подручјеплана генералне регулацијесеналазиусеизмичкојзониод8оMCS скале. Догођени 
максимални сеизмички интензитет на подручју Гуче је био 6оMSK-64  као 
манифестацијаземљотреса Рудник. Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на 
простору Гучеје Рудник. 
Због постојања одређеног сеизмичког ризика, применом превентивних мера није у потпуности 
могуће остварити потпуну заштиту људи и објеката. Зато се техничким мерама прописују услови и 
дефинишу оперативне мере спасавања, рашчишћавања рушевина као и збрињавање угроженог 
становништва. У дефинисаним планским решењима, односно правилима урећења и грађења 
прописаним овим Планом, узети су у обзир сви чиниоци који имају утицај на смањење последица 
изазаваних могућим земљотресом - изграђеност, спратност објеката, густина насељености, мрежа 
неизграђених површина и др. Исти су дефинисани у оптималним, односно дозвољеним границама, 
чиме се утицај могуће елементарне непогоде максимално умањује.  
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања 
објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким 
подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење повредивости 
територије, уграђене  су  у  планска  решења, при чему су  дефинисане све безбедне површине  на  
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слободном простору - паркови, тргови, игралишта, које би у случају земљотреса представљале 
безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва. Овим се обезбеђује 
одговарајући степен заштите људи и минимална оштећења грађевинских објеката, односно 
континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.  
Основне смернице које треба примењивати су следеће: 
– Обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно 

водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирањуобјеката; 
– Главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и кроз 

зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина; 
– Обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и изградњи 

новихо бјеката. 
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго 
поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно истраживање 
терена. 
С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и 
усаглашена са светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у примени је 
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   

o Заштита од атмосферских непогода 
Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је одржавати, 
односно прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати објекте – зграде и ограде, које 
ће ометати проток воде до ушћа у веће водотоке. 
Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног и 
благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера. 
Грађевинско  техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи самих 
објеката или израдом нових. 
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене за градњу. 
Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса, постижу се врло 
добри резултати од заштите ветра. 
Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је потребно да 
се добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска висина и сл.). 

Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању 
локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току 
годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове велике 
штете (стварање наноса или лавина ако има снега). 
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено упозоравање 
становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време. 

o Заштита од акцидентних загађења 
Акциденти се могу десити на станициза снабдевање горивом код непрописног складиштења, 
утовара, истовара или транспорта запаљивих материја и коришћења застареле технологије код 
претакања.  
Заову врстуобјекатана основу овог Плана, у складу са законском процедуром, утврђује се потреба 
израде Студије о процени утицаја на животну средину и свакодневна контрола примене 
прописаних мера заштите. 
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема опасности по 
шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и експлозивних 
материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују се у одговарајућим 
проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у поступцима за руковање и транспорт 
опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, претовару и транспорту 
нафтних деривата. 
Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање непречишћених 
употребљених отпадних вода на отворене површине, као  и код индустриjских погона. Спречавање  
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ациденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење превентивних мера и мера 
строгог надзора и контроле. 
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и хемијске 
суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике акцидентних ситуација 
– релативно брза, велика оштећења објеката инфра и супраструктуре, у смислу интензитета и 
броја, спречавају се правовременом анализом стабилности терена и геофизичких услова за 
изградњу, као и дефинисањем адекватних правила изградње, коришћења и уређења простора. 
У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за територију плана 
генералне регулације. 

o Заштита од нејонизујућих зрачења – обухвата услове и мере заштите здравља људи 
и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора 
нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и 
уређењу простора. 
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег 
зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, 
а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у 
антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. Приликом избора локације и 
технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести 
на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу са прописима. 
По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 

• дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или 
у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима 
одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

• дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката 
или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на 
пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 

Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су: 
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења 
нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног 
електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована 
базична ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромахнетским 
пољима, према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја и 
припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта. 
Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта, односно ивице парцеле 
дечијег вртића и дечијих игралишта,не може бити мања од 50m. 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу се 
постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да: 
– се поставља на крову највишег објекта у окружењу, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи најмање 

30m, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може бити 

мања од 30m,искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне површине 
објекта у окружењу износи најмање 10m. 

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети 
у обзир следеће: 
– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других 

оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, 
телевизијских стубова и сл., 
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– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати 
просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, 
парковске површине и сл. 

Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће утврдити 
потребу израде Студије о процени утицаја. 

o Услови заштите од ратних дејстава 
Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у условима 
непосредне ратне опасности, задатак је надлежних служби Министарства одбране и цивилне 
заштите. Решењем система саобраћаја, пре свега, и планираним профилима саобраћајница, 
омогућена је израда ових планова и формирање алтернативних праваца. 
У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних добара, који су 
дефинисани кроз: 
– повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из 

најмање два правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у 
случају разарања једног од праваца; 

– прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално 
функционисање насеља и могућност несметане евакуације  становништва, коришћењем 
алтернативних праваца. 

Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих услова: 
– планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима 

рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од 
домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне површине које прожимају 
изграђену структуру  насеља; 

– планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе 
промене  праваца саобраћајних токова; 

– обезбедити поуздано функционисање инфраструктурне мреже (ПТТ линије, 
електроенергетска мрежа и водовод) у ванредним приликама; 

– обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз изградњу 
ојачаних подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде не могу да имају 
негативан утицај. 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама (,,СЛ гласник РС" бр.111/09, 92/11 и 93/2012)важе 
следећа правила: 
– као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други 

инфраструктурни објекти испод површина тла, прилагођени за склањање. 
– инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима 

прилагоди те објекте за склањање људи. 
– приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради 

се ојачана плоча која може издржати урушавање објекта. 
 
2.4.    ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ  

   ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС" 
бр.46/13) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких 
површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење 
и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица. 
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу:Болнице, Домови здравља, Школе, 
Домови за старе, Рехабилитациони центри, Спортски и рекреативни објекти, Банке, Поште, 
Пословни објекти, Саобраћајни терминали, Објекти за потребе државних органа. 
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена или је мање 
уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза 
до објекта врши се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm; 
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2) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу 
од 76 cm. 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу  до 
објекта врши се применом рампи тако да : 
– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка 
растојања до (до 6m); 
– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m; 
– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима 
најмање дужине 150cm; 
– Најмања чиста ширина рампе  за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака 
чиста ширина рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm. 
– Рампе треба да су заштићене ивичњацимa висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, 
односно 90 cm. 
– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 
Степенице и степеништа прилагођавају  се коришћењу лица са посебним потребама у простору 
тако да : 
– Најмања ширина степенишног крака трeба да буде 120 cm; 
– Најмања ширина газишта  33 cm, а  највећа дозвољена висина степеника је 15 cm; 
– Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без 
избочења и затворена; 
– Површина  чела  степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта; 
– Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама; 
– Приступ степеништу, заштитне  ограде са рукохватима и површинска обрада газишта 
испуњавају услове предвиђене за рампе, према члану 7. наведеног правилника. Савладавање 
висинских препрека од и преко 90 cm, када не постоји могућност савладавања ове висине 
рампама, степеницама  врши се подизним платформама. 
Подизна платформа предвиђа се као плато величине најмање 110 cm до 140 cm са погонском 
механизацијом, ограђена заштитном оградом до висине од 120 cm, пресвучена и опремљена 
материјалом који не клизи, опремљена прекидачима за позив и сигурносним уређајем. 
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, пешачким 
стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати  максимални 
нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%. 
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима  ширина тротоара и пешачких стаза 
треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи 
најмање 90cm.  
Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на клизање. 
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 
2%. 
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, док се 
постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, доњи делови 
крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре  уздигнути су најмање 250cm у 
односу на површину којом се пешаци крећу. 
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки 
прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба опремити и 
светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање  висинске разлике између коловоза и 
тротоара  користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу 
коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у 
изузетним случајевима до 10%.Површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са 
тактилнимпољем безбедности/упозорења, на целој површини кроз острво. 
Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом у простору предвиђају се у 
близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се 
знаком приступачности. 
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Паркинг површине које се предвиђају за потребе  паркирања ових лица су: 

1) најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом 
износи 370cmx480cm; 

2) место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркинг места управно на 
тротоар величине је 590x500cm, сa међупростором ширине 150 cm. 

3) За јавна паркиралишта, јавне гараже, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и 
веће стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање, а најмање једно 
место за паркирање. 

4) На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и 
регионалних путева 5% од укупног броја  места за паркирање, али не мање од једног места 
за паркирање. 

5) На паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, 
продавницупрехрамбених производа, пошту, ресторан, дечји вртић, најмање једно паркинг 
место. 

6) На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене 
и социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање 
два места за паркирање. 

7) Свако паркиралиште које је обележено мора имати најмање једно приступачно место за 
паркирање. 

Знакови за орјентацију  треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су: 
– Знакови за орјентацију(скице, планови, макете) 
– Путокази 
– Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора(гараже, лифтови, 
санитарне просторије) 
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или тла, или 
ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима  не сме бити 
мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу. 
Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну заштиту, 
опреме за спашавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим 
осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука у јавним просторијама 
постављају се асистивни слушни системи. 
Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (наилазак на 
степенице, наилазак на опасне фиксне препреке и слично), укључујући и употребу на пешачким 
прелазима и пешачким острвима. 
 
2.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у 
циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, 
или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног 
комфора и стандарда.Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и 
повећања енергетске ефикасности су: 
– замена необновљивих енергената обновљивим 
– замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним  
– изолација простора који се греје  
– замена дотрајалестоларије у просторима који се греју  
– уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије  
– увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и 

сл.  
Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као итехничке и 
организационе мере.  
Сектор индустрије - На планском подручју потребно је остварити смањене потрошње енергије 
спровођењем следећих мера: 
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– побољшање контроле и регулисања процеса коришћења енергије у свиминдустријским 
групацијама, чиме се повећава енергетска ефикасност за 5%; 

– коришћење отпадне топлоте из енергетских постројења и производних процеса као 
потенцијалза повећање енергетске ефикасности и до 20%;  

– енергетска интеграција производног процеса као потенцијал за повећање енергетске 
ефикасности топлотних система производних погона и до5%.  

Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 
– дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развојајединственог 

и ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превозапутника у 
приградском и међуградском саобраћају, Програма безбедностисаобраћаја и смањења 
негативних утицаја на животну средину и Програма увођењаинформационих система; 

– иновација возног парка у свим секторима; старост возног парка је поред других и са аспекта 
енергетске ефикасности једно од кључних питања.  

Сектор зградарства - У овом сектору дефинисане су следеће мере и активности, које је потребно 
реализовати у поступку спровођења Плана генералне регулације: 
– увођење нових видова и облика загревања (прелазак са грејања на електричну енергију);  
– употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица у домаћинствима и пословним 

објектима; 
– примена ЈУС У Ј5.600 (1987. године) и других пратећих стандарда о пројектовању  

стамбених зграда и термичкој заштити, чиме је могуће смањити пројектну инсталисану снагу 
за грејање за 30-40 % иостварити приближно толику уштеду у енергији за грејање; 

 
2.6.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
Oпремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење следећих 
инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, атмосферска канализација, фекална 
канализација, индустријска канализација, енергетска нисконапонска и високонапонска мрежа, 
сакупљање и одвожење комуналног отпада, сакупљање и одношење индустријског отпада, 
акустичне заштите, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, приључак на телекомуникациону 
мрежу,уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила и посебне 
просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада.  
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан заиздавање 
локацијске и грађевинске дозволе, зависи од зоне у којој се гради објекат,као и врсте и намене 
објекта. Неопходно је прибављање услова надлежних јавних предузећа иорганизација. 
Просторна целина I: Центар 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну,канализациону и атмосферску мрежу и 

електрични прикључак, сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 
– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 

Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
Просторна целина II: Општа стамбена зона 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и електричну мрежу и 

сакупљање и одношење комуналног отпада. 
– до реализације градске канализационе мреже на парцелама се, за потребе евакуације 

отпадних вода, дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама) 
у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 
Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
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Просторна целина III: Туризам 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну,канализациону и атмосферску мрежу и 

електрични прикључак, сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 
– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 

Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
Просторна целина IV:Зонапериферног становање 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и електричну мрежу и 

сакупљање и одношење комуналног отпада. 
– до реализације градске канализационе мреже на парцелама се, за потребе евакуације 

отпадних вода, дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама) 
у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 
Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
Просторна целина V: Зона индустрије 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну,канализациону и атмосферску мрежу, 

електроенергетску и телекомуникациону мрежу, сакупљање и одношење комуналног отпада 
и акустичне заштите. 

– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 
Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на гасоводну мрежу. 
– У зависности од врсте делатности и технолошког процеса објекат мора да има предтретман 

комуналног отпада и отпадних вода, систем заштите ваздуха и буке. 
Просторна целина VI: Радна зона 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну,канализациону и атмосферску мрежу, 

електроенергетску и телекомуникациону мрежу, сакупљање и одношење комуналног отпада 
и акустичне заштите. 

– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 
Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на гасоводну мрежу. 
– У зависности од врсте делатности и технолошког процеса објекат мора да има предтретман 

комуналног отпада и отпадних вода, систем заштите ваздуха и буке. 
Просторна целина VII: Зона спорта и рекреације 
– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, 
– објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и електричну мрежу и 

сакупљање и одношење комуналног отпада. 
– Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 

Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима реконструисати у 
складу са мерама енергетске ефикасности. 

– Пожељно је да објекат има прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу. 
Степен комуналне опремљености за поједине намене: 
Објекти јавне намене (управа, образовање, социјална и дечија заштита, здравство, култура, 
комунални објекти и спортски објекти) и објекти за јавну употребу (верски објекти, сви 
комерцијални објекти (услуге, трговине, хотели...)): 
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– Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину и обезбеђен паркинг 
за кориснике према прописаним нормативима, 

– објекат мора имати прикључак на водоводну,канализациону, електроенергетску и 
телекомуникациону мрежу и организовано сакупљање и одношење комуналног отпада и 
акустичне заштите. 

– Сви објекти морају бити изграђени или реконструисани у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности, 

– Сви објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 
– Пожељно је да објекат има прикључак на гасоводну мрежу. 
Површине у зонама зеленила (све зелене површине јавне намене и делови парк - шума): 
– неопходна је изградња водоводне и канализационе мреже за прикључење објеката чија 

функција одговара намени простора у овој зони (чесме, фонтане, системи за заливање, 
мокри чворови и др.) и електроенергетску мрежу. 

 
2.7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 
 Правила утврђена овим Планом су правила за изградњу објеката на територији планског 
обухвата. За подручја у обухвату овог плана код директног спровођења плана и израде 
урбанистичког пројекта правила су обавезујућа. 

Општа правила изградње и регулације примењиваће се на основу важеће законске 
регулативе, а посебна  правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту су прописана 
овим планом, у складу са локалним условима. 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

Општа правила грађења, парцелације и регулације односе се на све намене. 
Појединачна правила грађења односе се на појединачне намене . 
Правила и услови се дају као:  

− Минималне вредности (ширина улице, величина парцеле, ширина фронта,   растојања од 
границе парцела и суседних објеката, проценат незастртихи зелених површина, грађевинска 
линија),  

− обавезујући услови (регулациона линија, паркирање),  
− максималне вредности (индекс искоришћености, спратност објеката). 

• Појмовник 
Основни појмови употребљени у правилима уређења и грађења имају следеће значење: 
1) Угаона грађевинска парцела –  грађевинска парцела која се налази на углу блока и има 

приступ на најмање две саобраћајне површине. Угаона грађевинска парцела има две 
предње и две бочне границе парцеле; 

2) Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној саобраћајној 
површини; 

3) Нулта кота објекта – је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни 
уличне фасаде. Код објеката на терену у паду, нулта кота се рачуна у равни вишље фасаде. 

4) Спратност објекта –број спратова, који се броје од првогспрата изнад приземља па навише. 
Као спратови не рачунају се приземље, подрум, сутерен и поткровље. Број спратова зграде 
чији су поједини делови различите спратности исказује се бројем спратова највишег дела 
зграде. Број спратова у згради на нагнутом терену исказује се према оном делу зграде који 
има највећи број спратова.Изражава се  описом и бројем надземних етажа, при чему се 
подрум означава као По, сутерен као Су, приземље као П, надземне етаже бројем етажа, 
поткровље као Пк.  

5) Подрум - ниво у згради чији се под налази испод површине терена и то на дубини већој од 
једног метра. Сви објекти могу имати подрумске просторије уколико не постоје геотехничке 
или хидротехничке сметње и уколико се не угрожавају постојећи објекти у суседству. 

6) Сутерен- ниво у згради чији се под налази испод површине терена, али на дубини до једног 
метра и мање. Сви објекти могу имати сутеренске просторије уколико не постоје геотехничке 
или хидротехничке сметње и уколико се не угрожавају постојећи објекти у суседству. 
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7) Приземље- прва етажа у згради изнад подрума и сутерена, или изнад нивоа терена (ако 
зграда нема подрум или сутерен) на висини до 1.2 m од нулте коте објекта. 

8) Спрат- ниво у згради који се налази изнад приземља а испод кровне конструкције или 
поткровља. 

9) Поткровље- ниво у згради који је у целини или делимично изграђен унутар кровне 
конструкције зграде, са надзиком висине до 1.6 m од коте пода последње етаже. 

10) Полуспрат – јавља се у случајевима када зграда има један или више спратова, а 
хоризонтална подела на спратове није спроведена у једној равни кроз целу зграду. Обично је 
подела извршена по половини зграде, а разлика у висини пода једног и другог дела је пола 
висине спрата. Тада се два полуспрата, које спаја доњи степенишни крак, сматрају једним 
спратом. 

11) Галерија – додатни ниво унутар светле висине етаже, који заузима максимално 70% 
површине пода основне етаже. Галерија се рачуна као посебна етажа код рачунања 
спратности објекта и не може се издвојити као посебна функционална јединица. 

12) Кота приземља објекта – кота пода приземне етаже, дефинисана као удаљење  од нулте 
коте објекта, и може бити максимално 1,2 m од нулте коте објекта. 

13) Каскадни објекат – када објекат по висини прати нагиб терена. 
14) Еркер – надземни део објекта који излази из основног габарита објекта на одређеном 

растојању у односу на грађевинску линију објекта.  
15) Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на ажурној геодетској подлози. 
16) Замена објекта – рушење постојећег објекта и изградња планираног објекта на грађевинској 

парцели. 
17) Силазна рампа - денивелисани приступ подземним етажама, који може да почне од 

регулационе линије до објекта, осим ако правилима грађења није другачије дефинисано 
18) Зелена површина представља уређен или неуређен део отвореног простора града у којем 

су присутни природни елементи (биљке, вода и земљиште) и који заједно са грађевинским 
елементима, опремом и инсталацијама чине физичку, техничко-технолошку и биотехничку 
целину. 

19) Сквер је пејзажно уређена зелена површина, намењена јавном коришћењу, површине мање 
од 1 hа, одржавана у циљу обезбеђивања услова за краткотрајни одмор становника и 
унапређење визуелног квалитета окружења. Планска структура сквера је креирана 
уважавањем саобраћајних, функционалних и пејзажно - архитектонско – композиционих 
решења. У зависности од форме, опремљености и положаја у урбаној матрици планирани су 
различити типови сквера. 

20) Саобраћајна површина – посебно уређена површина за одвијање свих или одређених 
видова саораћаја или мировање возила. 

21) Светларник – део објекта намењен за осветљење помоћних просторија у стану (санитарни 
чвор, оставе) и степеништа у двострано или једнострано узиданом објекту. 

 
• ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
Општа правила уређења и грађења односесенасвенамене и зоне уколико за појединачну намену 
није прописано другачије. 

Правила за положај објеката  
 Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на: 
регулацију, бочне суседне парцеле и унутрашњу суседну парцелу.  
 Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:  
• не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,  
• не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре, 
• не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним 

парцелама.    
Грађевинска линија подземних етажа или објеката је хоризонтална пројекција грађевинских 
равни  у  оквиру  којих   се   граде  подземне  етаже,  односно  објекат.    Грађевинске  линије 
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подземних етажа и етажа изнад приземља се дефинишу посебно, уколико се не поклапају са 
грађевинском линијом приземља. 

Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од  
регулационе линије.Одстојање грађевинске линије од регулације исказује се нумерички.  

Грађевинска линија  може да буде наодговарајућој регулационој линији, или да буде 
повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).  

Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у систему 
функционисања саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже) и  комуналних 
постројења дефинише се у појасу регулације јавних површина. 

Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у систему 
функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из оквира регулационе линије.  

У  односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени: 
– слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију   грађевинске парцеле, 
– у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. 
– у непрекинутом низу (ивична градња) када објекат додирује обе бочне линије грађевинске 

парцеле, на потезима где је већ формирана таква градња. 
На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним парцелама изводе 

се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику.  
За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, санитарни 

чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. 
Приликом пројектовања новог објекта поштовати положај и димензије светларника постојећег 
суседног објекта, и пресликати га у пуној ширини. Површина светларника одређује се тако да 
сваком метру висине зграде одговара  0,5m2 светларника, при чему он не може бити мањи од  
6,0m2.  

Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина 
може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина светларника 
рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m. 
Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. 
Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање атмосферских вода. Није дозвољено 
надзиђивање и затварање постојећих светларника. 

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију до замене објекта новим. Све 
нове интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са  правилима дефинисаним за 
зону у којој се налазе. 

Према дефиницији грађевинске линије, све подземне и надземне етаже објекта налазе се 
унутар вертикалних равни дефинисаних грађевинским линијама. Одступања делова објеката од 
овог правила дефинисана су на следећи начин: 
• Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија 

приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на 
грађевинску односно регулациону линију. 

• Подземнаграђевинскалинијанесмедапрелазиграницепарцеле. 
• Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са бочним и 

задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са регулационом 
или са надземном грађевинском линијом. 

 Правила грађења за објекте  
Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне намене и 

компатибилних намена парцеле. 
Габарит објекта 
Габарит објекта јеодређен грађевинским линијама и максималном спратношћу. 
Објекти се могу прилагођавати условима терена и по хоризонтали и по вертикали. 

Дозвољена је изградња објеката компактног габарита, али и разуђеног габарита, где сви делови 
објекта не морају бити исте висине, нити постављени на исти начин у односу на грађевинску 
линију.  
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 Дозвољена је каскадна изградња објеката. Кота приземља и кота венца, односно слемена 
се одређују на исти начин као и за друге објекте.  

Однос постојећих и планираних објеката                                      
Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају. Уколико постојећи објекат 

не испуњава неке од услова дефинисаних планом генералне регулације, који су везани за 
неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, постојеће грађевинске линије се 
задржавају за постојећи габарит објекта и интервенције у оквиру постојећег габарита (претварање 
таванског простора у користан без промене габарита, реконструкција у циљу енергетске 
ефикасности објекта, комунално опремање објекта). Уколико се врши  замена објекта, објекат се 
мора градити по свим условима за нове објекте. 

Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено планирање и 
изградња једне зграде и њених делова на више парцела. За постојеће објекте који се налазе на 
више парцела, уколико се задржавају, неопходно је извршити препарцелацију (за планиране 
интервенције на објекту, решавање имовинско-правних односа и др.).  

Могуће  је планирање и изградња више објеката  на једној парцели:  
– уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне парцеле,  
– уколико је то предвиђено посебним правилима за зону или  
– ако је тако дефинисано одговарајућом детаљнијом разрадом.  

Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не 
могу прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од 
граница парцеле, а међусобна одстојања објеката не могу бити мања него што је то код објеката 
на одговарајућим суседним парцелама.  

За породично становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња помоћних 
објеката (гаража, остава и сл). Уколико је објекат са предбаштом повучен у односу на регулациону 
линију, гаража може бити у унутрашњости парцеле, на истој линији са објектом, или на 
регулационој линији. На регулационој линији може бити само уколико је то планирано и приказано 
на графичком прилогу 6.1 и 6.2 План изградње и нивелације и уколико је парцела са нагибом 
од/према саобраћајници већим од 8%. Маневарски простор за приступ паркинг местима мора бити 
на парцели. Остали помоћни објекти не могу бити на регулационој линији. Неопходна растојања 
која важе за стамбени објекат важе и за помоћне објекте, осим ако је у постојећем стању 
другачије.  

Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово правило се 
односи на надземне објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, цистерне и сл. 

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика и 
зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Постојећи објекти на парцелама намењеним за површине јавне намене 
Није дозвољена изградња сталних објеката на парцелама за површине јавне намене, осим 

под посебним условима које дефинише детаљнија планска разрада.  
Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина, 

коридорима коловоза саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних 
објеката, морају се уклонити. 

Одређивање спратности и висине објекта                           
Правила о спратности и висини објекта важе за изградњу нових зграда, за доградњу 

постојећих зграда. 
Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од 

нулте коте објекта. Код грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од коте 
средње линије уличне фасаде. Изражава се у метрима дужним.  

У правилима грађења по појединим наменама и зонама прописана је максимална спратност 
објекта. У зависности од габарита објекта, нагиба кровних равни, као и висине самих етажа, 
висина слемена објекта може бити до 2 m различита за исту спратност објекта.  

Изграђени објекти чија спратност превазилази максимално дозвољене вредности за 
планирану зону, задржавају се са постојећом спратношћу без могућности повећања спратности 
ради формирања новог корисног простора. 
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Одређивање коте приземља 

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

Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте коте објекта. 
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је 

нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2 m нижа од коте нивелете јавног 
пута. 

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише), 
уколико је нулта кота објекта  виша од од нивелете јавног пута, може бити максимум 1.2m виша од 
нулте коте. 

На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује у 
тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима. 

Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити 
максимално 0,2 m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом 
унутар објекта.  

Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.2m 
виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном 
способношћу кретања. 

Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља. 
Правила са изглед и делове објекта 

Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
надстрешнице и сл.)на објекту могу прелазити грађевинску линију када је грађевинска линија 
повучена у односу на регулацију минимално 2 m у случајевима: 

1. на делу објекта према предњем дворишту – максимално 1,2 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% површине уличне фасаде изнад приземља; 

2. на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 
растојања од 2,0m) - максимално 0,5m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде; 

3. на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања 
од 3,0 m) – 1,0 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде; 

4. на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне 
грађевинске парцеле од 5,0m) - максимално 1,2m, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

5. све врсте надстрешница у зони приземне етаже – максимално 2,0m по целој ширини 
објекта на висини изнад 3,0m. 

Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
надстрешнице и сл.)на објекту могу прелазити регулациону линију максимално 0,5 m и то на делу 
објекта вишем од 3,0m када је минимална ширина тротоара 3m (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада), осим: 

1. излози локала у нивоу приземља - максимално 0,3 m, по целој висини; 
2. демонтажне надстрешнице у зони приземне етаже - максимално 2,0m по целој ширини 

објекта са висином изнад 3,0m; 
3. конзолне рекламе - 1,0 m на висини изнад 3,0m. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 
линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9m. 
- Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у габарит објекта. 
- Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге 

функције дворишта. 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се 
идејним архитектонским пројектом. 
- Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се са 

конзерваторским условима. 
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- Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 

- Површине гаража више породичних стамбених објеката које се планирају надземно на 
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, 
односно степена искоришћености грађевинске парцеле. 

- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 
Обликовање завршне етаже и крова 
- Последња етажа се може извести као пуна, са косимса одговарајућим кровним покривачем и 

атиком до дозвољене висине венца, као поткровље, мансарда или повучена етажа.  
- Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти 
кровног покривача.  

- Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као 
традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине 
мансардног крова износи 2.2m од коте пода поткровља. 

- Прозорски отвори на поткровљу и мансардном крову се могу решавати као кровне баџе или 
кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и 
ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. 

Правила за ограђивање парцела 
- Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући од 

коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m. 
- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати транспарентном 

оградом до висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни 
општински орган. 

- Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

- Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

- Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m, која се  
поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
- Обавезно је ограђивање комплекса предшколских и школских комплекса. Ограђивање је 

могуће урадити транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и транспарентне 
ограде. Укупна максимална висина ограде је 1,5 m, док је парапет максимално висок 60 cm. 
Улазне капије, пешачке и колске се отварају ка унутрашњости парцеле 

- Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по 
живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у складу са 
одговарајућим прописима. 

- Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни 
објекти индустријских зона (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати зиданом оградом 
висине до 2,2m. 

• Посебни случајеви када је могуће одступити од општих правила грађења 
– сви објекти са равним крововима могу се покрити косим кровом максималног нагиба кровних 

равни 25° без назидка и без могућности коришћења таванског простора као стамбене или 
корисне површине, без обзира на било који од прописаних параметара (изграђеност, 
спратност, висина, удаљења од граница парцеле, паркирање). 

 
3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
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Намене дефинисане графичким прилогом "План намене површина" представљају 

преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50% 
површине блока у којој је означена та намена.  
- Свака намена подразумева и друге компатибилне намене. 
- На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може 

бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне 
намене важе правила грађења  намене која се гради. 

- На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења  добијају се 
услови уређења и капацитет парцеле (блока). 

- Постојећи објекти који имају параметре (висину објекат, индекс заузетости) веће од 
максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим 
параметрима осим у појединачним случајевима дефинисаних правилима овог плана. 

- Постојећи објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се не могу 
дограђивати ни надграђивати са постојећом наменом. У случају промене намене 
укомпатибилну намену претежној намени блока важе правила за новунамену објекта. 

Подручје плана је организационо  подељено на претежне намене које чине простори које 
омогућавају функционисање резличитих активности и остваривање различитих потреба уз 
максимално раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности 
које се могу очекивати у њима. 
Подручје планабподељено је на просторне целине, према положају, времену настајања, 
морфолошким и другим карактеристикама, и подцелине као специфични делови просторних 
целина у оквиру којих су прописана правила уређења и правила грађења(графички прило гбр.7.а и 
7.б Подела на зоне и целине).  
У оквиру грађевинског подручја дефинисане су површине јавне намене и површине осталих 
намена. 
Као површине јавне намене дефинисане су:  
– путно земљиште - саобраћајнице 
– саобраћајне површине и објекти 
– површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
– комуналне површине 
– јавне зелене и рекреативне површине 
– површине за објекте и комплексе јавних служби 

Површине јавне намене могу и не морају бити у јавној својини. Ако се за ову површину 
утврди јавни интерес у складу са посебним законом, она постаје јавна својина. Други инвеститори 
могу реализовати планирану јавну намену ако постигну са надлежним државним органом и 
уколико прибаве земљиште. 
Површине осталих намена намењене су за : 

– Становање 
o Становање седњих густина 
o Становање ниских густина 
o Становање ниских густина-рурално становање 

– Мешовите намене 
o Мешовите намене средње густине 
o Пословање са становањем  

– Привреда 
o Услуге и пословање 
o Производња 
o Индустрија 

– Туризам 
o Туризам - хотелско - апартмански туризам 
o Туризам - апартманско - пансионски 

– Верски објекти 
– Зеленило, спорт и рекреација 

Површине ван грађевинског подручја планиране су за: 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   69
 

– водно земљиште 
– шуме и шумско земљиште 
– пољопривредно земљиште 

1.1.1. Компатибилне намене  
Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да су 
просторн целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције (намене). У 
оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим 
функционисањем. Такође су целине формиране тако да се конфликти између суседних целина 
сведени на минимум. 

У наредној табели је приказана компатибилност намена, односно која се намена као пратећа, 
допунска или основна може наћи у оквиру претежне намене, а  да на графичком прилогу није 
приказана.  
Табела бр.4: Компатибилност намена 
     ……...ОВА НАМЕНА 
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Јавне службе  X  X X X X X1      
Зеленило X  X2 X X    X3 X3    
Спорт и 
рекреација  X   X  X  X X    

Комунални 
објекти X X   X     X    

Саобраћај и 
инфраструктур
а 

X X  X   
 

      

Становање X X X X X  X X X4 X   X5 
Мешовите 
намене X X X6 X X X   X X    

Верски објекти  X   X         
Туризам  X X X X X7    X8    
Услуге и 
пословање  X X X X X X X X9  X10   

Производња  X  X X     X    
Водно 
земљиште   X X11  X    X11 X11   X 

Пољопри.и 
Шумско 
земљиште 

 X X12 X X  
 

 X12     

* - означава одређена ограничења која су дефинисана у правилима уређења и грађења за 
појединачне намене. 

1. Јавне службе - верски објекти / верски објекти се могу наћи на површинама гробља 
2. Зеленило - спорт и рекреација / у оквиру зеленила се могу наћи спртско рекреативни 

садржаји и мањи објекти у зависности од врсте зеленила 
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3. Зеленило - туризам - услуге и пословање / у овиру зеленила се могу наћи туристички 
садржаји и објекти, као и мањи објекти услуга и угоститељства у зависности од врсте 
зеленила 

4. Становање - туризам / у стамбеним зонама се може наћи туризам као засебна намена или 
као допунска становању.  

5. Становање - пољопривреда / копатибилно је само у просторној целини 4 као рурално 
становање, код постојећих мешовитих домаћинстава 

6. Мешовите намене - спорт и рекреација / спорт и рекреација у мешовитим наменама се 
може појавити у склопу објекта мешовите намене, али и као засебан објекат.  

7. Туризам - становање / становање у оквиру туризма се појављује само као постојеће, 
затечено стање. Ови стамбени објекти у зонама туризма се спроводе према параметрима 
за становање средње густине. 

8. Туризам - услуге / услуге у оквиру туризма се могу појвити само ако су у функцији туризма 
9. Услуге - туризам / туризам се појављује у услугама у зависности од врсте туризма 
10. Услуге - производња / у услугама може бити само оне производње која неће утицати 

производним процесом на услуге и животно окружење 
11. Водно земљиште - спор и рекреација – услуге и пословање - туризам / на водном 

земљишту могу бити отворени терени, мањи угостотељски објекти у функцији туризма, 
опрема за спорт и рекреацију уз акумулације и на зеленим површинама водотока. 

12. Шуме и шумско земљиште - спорт и рекреација - туризам / отворени терени, трим стазе, 
стазе за јахање, опрема за спорт и рекреацију за вежбање на отвореном у функцији спорта 
и туризма могу бити на шумском земљишту. 

 
3.2.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА ГРАНИЦЕ                  

ПАРЦЕЛЕ 
Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 
– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној 

површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 
– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним 

парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. 
– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној 

површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним 
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима. 

– Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним 
странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. 

– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са 
решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима. 

– Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника или 
закупца земљишта. 

– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим 
условима: 
а)   подела се врши у оквиру граница парцеле 
б) приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са 

сукорисничких површина 
– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а 

капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености 
простора он може бити већи од збира појединачних капацитета спојених парцела. 

– Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба 
да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са 
условима заштите. 

– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен 
приступ на јавну саобраћајницу. 
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– Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле се повећава 
за 20%. 

– Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавну 
саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута 
максималне дужине 50 m чија је минимална ширина: 

1) за становање  ................................................................................................... 4,5m 
2) за производно занатство, грађевинарство и складишта  .............................. 5,0m 
3) за услужно-пословне делатности   ................................................................. 4,5m 
4) за приватне пролазе  ....................................................................................... 3,0m 
5) за пешачке стазе  ............................................................................................. 1,5m 
– Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те 

парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном 
саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

 На основу пројекта препарцелацијена већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском 
документу. 
 На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границe 
парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради 
формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта 
препарцелације.Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да 
катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за 
посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 
Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле. 
За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката или 
уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене 
планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради 
одржавања и отклањања кварова или хаварије. 

 
3.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Регулација просторасе заснива на систему елемената регулације, и то: 
– урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости парцеле, висина објекта); 
– урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија 

саобраћајнице, гранична линија зоне); 
– правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање 

ограде, паркирање и гаражирање и др.). 
– градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 

ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације. 
– појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила 

(дрвореди, паркови) у зонама парцела јавног пута као и ван тих зона (далеководи, 
нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.). 

– грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар 
простора оивиченог грађевинском линијом.  

– У плану су грађевинске линије одређене као: 
a. планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији саобраћаја је нумерички 

дефинисана; 
b. постојећа (претежна) грађевинска линија одређена габаритом постојећег објекта на 

парцели  и нумерички је одређена  
c. грађевинска линија која је идентична са регулационом линијом (која је дефинисана 

аналитичко-геодетским елементима) графички приказана као посебан тип линије.  
 
3.4. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ     

САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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3.4.1. Правила изградње за површине и објекте јавне намене 

Општа правила изградње објеката јавних намена су: 
- Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен условима локације, 
- Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
- У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, здравство, 

култура, информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу делатност и не 
угрожавају непосредно окружење; 

- Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 
рекреативних центара; 

- Забрањена је изградња у овим комплексима других објеката, који би могли да угрозе животну 
средину и основну намену. 

- По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи односно 
објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.  

- По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од објекта 
других намена. 

- Најмања удаљеност  објекта јавних потреба до објеката на суседним парцелама износи: 
1. до стамбених објеката, минимално 4,0m; 
2. до услужно - пословних објеката, минимално 4,0m. 

- Уколико је растојање суседног објекта мање од прописаног не дозвољава се отварање 
отвора на бочним фасадама према јавним објектима, осим помоћних стамбених и пословних 
просторија. 

- Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу бочног 
дворишта претежно северне оријентације минимално 2,5m, односно на делу бочног 
дворишта претежно јужне оријентације мин. 5,0m. 

- На парцелама се дозвољава изградња нових, доградња постојећих, а у свим сегментима 
фазна изградња. 

- Паркирање и гаражирање возила, за редовне кориснике, се обезбеђује на сопственој 
грађевинској парцели изван површине јавног пута, а за посетиоце на посебном паркингу, на 
парцели објекта или у њеној близини. 

 Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација,електро мрежа, итд.) 
се постављају у појасу регулације  јавних саобраћајница  или у  приступном путу ако је 
сукорисничка или приватна својина.  
 Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних 
система постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање 
међусобних односа са власником (корисником) парцела. 

Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да: 

− не угрожавају  постојеће или планиране објекте, као и планиране намене  коришћења 
земљишта,  

− да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,  
− да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,  
− да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама. 
− укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану 

заштитну цев, постављеном подбушивањем управно на осу пута у складу са условима 
надлежног управљача пута; 

− паралелно вођење са путем се утврђује у складу са условима надлежног управљач пута. 
 За изграђене објекте у заштитном појасу инфраструктурних коридора или појасу 
далековода дозвољава се адаптација и реконструкција у постојећим габаритима, без могућности 
надоградње. 
 За потребан капацитет објеката јавних служби потребно је поштовати следеће критеријуме и 
нормативе: 

o ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
Приликом изградње,реконструкције (доградње) објекта предшколског образовања и васпитања 
потребно је задовољити следеће критеријуме: 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   73
 

– капацитет маx.270 деце, оптимално у групама по 15-20 
– потребна изграђена површина (БРГП) .............................................6-8 m2/по детету 
– потребна површина комплекса  ........................................... ..........20-25m2/по детету 
– степен заузетости  .............................................................................................. ..40% 
– спратност: .......................................................................................................П до П+1 
– уређена зелена површина минимално  ............................................................ ...50% 
– Паркирање  -  .....................................................................................1Пм/100 m2 НГП 
Могуће је учешћа приватног сектора у овој области, према истим нормативима као и за јавне 
објекте. 
Дозвољава се претварање стамбених, или нестамбених простора у просторе за дневни боравак 
деце, у приземљима и са приземљима повезаним просторима, који чине јединствену целину, под 
условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз, постоји могућност за задржавање 
возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце, постоји начин за решавање 
утицаја додатне буке на суседне намене. Препоручују се могућност формирања јединица за 
дневни боравак деце са мањим бројем деце, у индивидуалним објектима на парцели са мањим 
бројем станова и могућношћу боравка деце на отвореном. У новим, односно адаптираним 
просторима намењеним дечјим установама, препоручују се мањи капацитети, максимално до 25 
деце по објекту. 

Није могуће организовати објекте предшколског васпитања уколико се у склопу 
преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња, производно 
занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину или могу да утичу на 
безбедност боравка деце. 

Саставнидеофункцијеиликовностиобјекатајеозлењавањекомплкса и уређење простора за 
игру на отвореном. 

Обавезно је ограђивање комплекса предшколске установе. Ограђивање је могуће урадити 
транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и транспарентне ограде. Укупна 
максимална висина ограде је 1,5 m, док је парапет максимално висок 60 cm. Улазне капије, 
пешачке и колске се отварају ка унутрашњости парцеле.  

За све објекте предшколског васпитања обезбедити максималну комуналну опремљеност 
(вода, канализација, струја, телефон, грејање). 

 
o ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Планом се омогућава и реконструкција или доградња постојећихобјеката како би се задовољиле 
потребе ученика и побољшао квалитет наставе. 
Код изградње нових објеката, као и кодпобољшања услова, објекте и комплексе реконструисати и 
уређивати према важећим нормативима за основно образовање:  
* оптимални капацитет школе ............................................................... око 720 ученика; 
* просечан број учионица.................................................................................................24; 
* учионички простор................................................................................1,8-2,0m2/ученику; 
* школски простор.........................................................................................6-8m2/ученику; 
* школско двориште..................................................................................20-25m2/ученику; 
* спратност................................................................................................................до П+2; 
* степен заузетости .......................................................................................................40%; 
* паркинг место................................................................................ 1ПМ на 6 запослених. 
Могуће пратеће намене:  
Друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило, спортско рекреативни садржаји мањег 
обима(терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.). 
Забрањено је обављање делатности:  
у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним 
дејствима могу да угрозе околину и не представљају намену компатибилну образовању, као 
претежној намени објеката.  
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 За све објекте основног образовања паркирањеи гаражирањеобезбедитиванкомплекса, 
осим за сопствена возила и возила запослених (мин 10% од потребног броја ПМ), а према општим 
условима за паркирање за јавне службе. 
Саставни део функције и ликовности објеката је озлењавање комплкса и уређење простора за 
игру на отвореном. 
Обавезно је ограђивање комплекса школског комплекса. Ограђивање је могуће урадити 
транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и транспарентне ограде. Укупна 
максимална висина ограде је 1,5 m, док је парапет максимално висок 60 cm. Улазне капије, 
пешачке и колске се отварају ка унутрашњости парцеле 
За све објекте основног образовања обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода, 
канализација, струја, телефон, грејање). 
 

o СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Објекте је могуће адаптирати, реконстуисати и дограђивати у случају недостатка или додатног 
уређења школског простора. Неопходно је испоштовати урбанистичке нормативе: 
* учионички простор................................................................................1,8-2,0m2/ученику; 
* школски простор.....................................................................................10-12m2/ученику; 
* школско двориште...................................................................................15-25m2/ученику 
* спратност................................................................................................................до П+2; 
* степен заузетости .......................................................................................................40%; 
* паркинг место................................................................................ 1ПМ на 6 запослених. 
Паркирање обезбедити са 40% потребних места у оквиру комплекса. 
У оквиру комплекса поред прописима утврђених садржаја, треба предвидети и друге могуће и 
пожељне компатибилне намене: научно-истраживачке установе, спортско-рекреативни полигони. 
Све слободне површине обавезно уређивати и одржавати као парковско зеленило. 
Могуће пратеће намене:  
Друге јавне површине и објекти јавних намена, зеленило, спортско рекреативни садржаји мањег 
обима(терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.). 
Ученички дом. 
Укупна величина комплекса - површина земљишта за дом ученика треба дазадовољи стандард 
од минимално 15 - 18 m2 површине земљишта покориснику смештаја / ученику. 
Дозвољена су одступања од прописаног стандарда за величину локације-комплекса и објекта, који 
се налазе у ужем градском језгру или у делу насеља укојем није могуће обезбедити довољну 
површину земљишта. 
Минимални капацитет дома ученика је 50 кревета / корисника. Према предвиђеним 
капацитетима, за минимум од 200 ученика и за око 25%-35% студента више технолошке школе, 
планира се комплекс који може да опслужи око 300 корисника. 
Паркинг простор - интерни паркинг простор у оквиру комплекса саминимално 5-10 паркинг места 
за запослене и кориснике смештаја. Паркинг простор треба да гравитира просторној целини 
главног улазног дела у објекат. 
Укупна нето корисна површина објекта - смештајног дела са пратећим садржајима треба да 
испуњава критеријум обрачунат по кориснику смештаја/ученику који износи минимално 10 - 12 m2 
нето корисне површинепо кориснику смештаја/ученику. 
Спратност објекта - Максимална спратност објекта П+3 (приземље и триспрата) не рачунајући 
подземне етаже (подрум, сутерен и др.). 
 

o СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Према стандардима потребно је обезбедити: 

- површина објекта: 20-25m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту; 
- површина парцеле: 40-50m2/ кориснику за домове за социјалну заштиту; 
- максимална спратност П+2+Пк; 
- степен заузетости 40%. 
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 У програмима и пројектима социјалног становања, код изградње нових станова, 
примењују се површински нормативи дати у следећој табели. 
Табела бр. 9: Нормативи за социјално становање 
Величина домаћинства Површина по домаћинству Површина по члану 

1-члано 22 – 30 m² 22 – 30 m² 

2-члано 30 – 42 m² 15 – 21 m² 

3-члано 40 – 55 m² 13,3 – 18,3 m² 

4-члано 50 – 65 m² 12,5 – 16,2 m² 

5-члано 62 – 75 m² 12,4 – 15 m² 

6-члано 75 – 85 m² 12,5 – 14,2 m² 

Приликом планирања локације намењене за социјално становање, потребно је обезбедити 
паркирање за минимум 1 паркинг места по стану унутар припадајуће грађевинске парцеле. Број 
паркинг места намењених коришћењу особа са инвалидитетом, мора бити пропорционалан броју 
стамбених јединица намењеним тим особама, а не мањи од 10% од укупног броја паркинг места. 
Ова паркинг места морају бити позиционирана што ближе улазу и минималне ширине 3.50 m. 
Јавне саобраћајне пешачке и саобраћајне површине (тротоари, пешачке стазе и пешачки прелази, 
рампе, прилази објекту) у оквиру стамбеног комплекса морају бити прилагођене захтевима лица са 
инвалидитетом и других особа са смањеном покретљивошћу, односно димензионисане тако да 
задовољавају важеће прописе који уређују стандарде приступачности. 
 

o ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Параметри и стандарди за димензионисање објеката примарне здравствене заштите: 
– БГП објекта је потребна 0.05-0.1 m2/становнику гравитационог подручја 
– површина парцеле 0.05-0.2 m2/становнику гравитационог подручја 
Распоном се прилагођавају потребне површине према учесталости коришћења појединих 
јединица 
− највећидозвољенииндексзаузетости ................................................. 40%; 
− максимална висина(кота венца) објекта ........................................... 12 m. 
Нормативи за реконструкцију објеката секундарне заштите : 
– потребна изграђена површина (БРГП) .................. .........0.003-0.09 m2/по кориснику 
– потребна површина комплекса  .............................. ..........0.05-0.12 m2/по кориснику 
– паркинг место ................................................................... ...за 20%-25% запослених. 
Простор здравствене установе оградити тако да ограда буде повучена од границе парцеле на 
месту где се формира паркинг. Паркинг у оквиру дома здравља обезбедити само за санитарна 
возила. Паркинг за запослене и кориснике обезбедити у оквиру парцеле, али ван ограђеног дела. 
Број паркинг места дефинисати према табели бр. 2 Нормативи за паркирање. 
 

o СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији 
спорта и рекреације је условљено нормативима за величину спортских терена на отвореном и 
затвореном простору у зависности од  врсте планираних спортских активности.На игралиштима у 
оквиру школских комплекса рекреативне наставе одвијаће се у оквиру редовног школског 
програма и слободних школских активности. 
Могуће пратеће намене:  
Друге јавне површине и објекти јавних намена,  пословне и  услужне делатности (угоститељство, 
услуге), зеленило.  Садржаји који се могу наћи у комплексу: 
– спортски објекти,  
– спортски терени, терени за мале спортове, нови базени и сл. 
– остали садржаји (површине за играње деце, простори за одмор и сл.)  
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– зеленило 
– локали (угоститељство, туризам, трговина) 
– паркинг простор и друге манипулативне површине (стазе, сунчалиште...) 
У оквиру намене спорт и рекреација забрањена је изградња било каквих  објеката, који би могли 
да угрозе животну средину и основну намену (Процена ризика). Забрањени су објекти 
привређивања, мешовитог пословања, трговине на велико. Такође није дозвољена изградња 
објеката услужног и производног занатства и других делатности рада, комерцијалних објеката 
типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката сервисно - услужних 
делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке гараже и сл.). 
Дозвољени урбанистички параметри:  
− Степен заузетости за затворене објекте је 50% 
− Степен заузетости за отворене спортске терене, (не рачунајући отворене терене за спорт) је 

максимално 30% 
− Максимални степен заузетости парцеле је 70% (рачунајући све  објекте и платое са 

саобраћајницама, стазама,сунчалиштем, базенима и спортским теренима). 
− Проценат учешћа зеленила је мин 30%. 
− Максималнависина (кота венца) објекатаспортаје12 m, где је приземље, или део 

приземљасатехнолошкомвисином спортске хале.  
− Паркирање - према табели бр. 2 Нормативи за паркирање. 
Услови за уређење: 
– Травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење, 
– Извршити функционално заштитно озелењавање уз границу са другим садржајима. 
– ограђивање вршити функционалном и естетском оградом чија висина различита у 

зависности од врсте спортске активности. 
– Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте 

спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган 
ради контролисаног приступа корисника. 

У оквиру спортских комплекса, могу се наћи специјализоване школе (спортске, тренерске), или 
спортски кампуси који користе садржаје спортскогцентра. 

У зеленим површинама, изузетно је дозвољена изградња појединачних јавних објеката 
републичког и општинског значаја, под условом да њихова изградња не ремети основни карактер 
те површине, њену еколошку равнотежу. 

 
o ЗЕЛЕНИЛО 

Парк шума  
На територији парк-шуме потребно је обезбедити две основне функционалне зоне: 
• излетнички део (зона пасивног одмора) - заузима главни део територије парк-шуме, удаљен 
мин 250m од саобраћајнице, капацитета 1-3 посет./ha, са максималним учешћем застртих 
површина од 2.5%. У овим зонама довољно је планирати само основну опрему (шетне и 
планинарске стазе, рекреационе ливаде). 
• зона са уређеним просторима за физичку рекреацију (зона активног одмора) - шетне, 
бициклистичке, трим стазе, уколико је могуће јахаће стазе (везано за ванградску зону викенд и 
дневног одмора), мини голф, спортска и дечија игралишта, као и пратеће садржаје(објектима за 
опслуживање посетилаца-ресторани и сл.). Капацитет зоне је 5-9 посет./ha, са макс. учешћем 
застртих површина од 5%, од површине зоне. 
• мали део парк - шуме (непошумљени обод или непошумањене енклаве) може бити парковски 
уређен, или бити интензивније рекреативно коришћен (100 пос/hа, макс учешће застртих 
површина до 60%). 
Паркови 
У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала, реконструкција 
цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 
реконструкцијапостојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање 
фонтана, реконструкција и поправка постојећих објеката и дечијих игралишта, ограђивање парка.  
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 Паркове треба опремити стандардном инфраструктуром и системом за наводњавање. 
 Код подизања нових парковских површина важе следећи услови: 
- потребно је да постоји пројекат парка у одговарајућој размери са прецизно 

одређеном границом парка, унутрашњим саобраћајницама и парковским 
објектима; 

- зеленило треба да буде репрезентативно; 
- планирати места за постављање споменика; 
- планирати водене површине (вештачка језера, фонтане); 
- садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, шетња и др); 
- садржај рекреативних објеката треба да обухвати све старосне групе; 
- у парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски са отвореним 

баштама (за 50% капацитета од затвореног дела објекта), објекти у функцији одржавања 
парка, објекти културе, мањи отворени  амфитеатри за културне манифестације и 
инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона; 

- застрте површине (стазе, платои, тргови, баште угоститељских објеката…)могудазаузимајудо 
15 % површинепарка, 

- објектимогудазаузмудо 8% површине парка.  
- изградња преко 8% површине парка могућа је на основу разраде планом детаљније 

регулације. При томе треба водити рачуна о величини зелене површине, микролокацији, 
њеном значају за просторну целину, статусу трајног добра и другим утицајним чиниоцима. 

Скверови 
Код реконструкцијеваже следећи услови: 

- сачувати површине у постојећимграницама, 
- уклонити привремене објекте, 
- реконструисати сквер у стилу у којем је подигнут и 
- уважавати правце пешачког кретања. 

Код подизања нових површина важе следећи услови: 
- уважавати правце пешачког кретања, 
- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера, 
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна, 
- објекти могу да заузму до 5% територије сквера, 
- на скверу могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од општег интереса 
утврђени на основу закона, 

- зеленило треба да буде репрезентативно, 
- планирати учешће цветних површина до 5%, 
- планирати водене површине (фонтане, каскадеидр.), 
- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 

Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала, реконструкција 
цветњака, новасадња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 
реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање 
фонтана, ограђивање скверова. Скверове треба опремити стандардном инфраструктуром и, 
према потреби, системом за наводњавање. 
Блоковско зеленило 
Важан сегмент у концепцији озелењавања насеља је блоковско зеленило. 
У зонама средњих и ниских густина озелењавањем парцела обезбедити оптималноу чешће 
зеленила. 
У  оквиру блоковског зеленила могу се наћи игралишта за децу, мањи спортски терени, 
угоститељски објекти, комунална инфраструктура, паркинг површине. Обавезна је минимална 
опрема парковским мобилијаром (клупе, канте за отпатке...) 
Зеленило специфичног карактера 
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста 
прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила: 
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- зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати на 
брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима, 
- у заштитном зеленилу заштитних појаса инфраструктуре забрањена је свака нова 
изградња, 
- школски комплекси и дечје установе озелењавати високодекоративним врстама 
интересантних морфолошких карактеристика, 
- зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врста 
засновати на аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући жалосне форме, 
- зеленило гробља има декоративно заштитну функцију а избор врста прилагодити намени: 
зимзелене и листопадне саднице жалосних и пирамидалних форми. Заштитно зеленило 
дрворедног типа или живе ограде обавезни су садржаји уређења, 
- фрагменти шума у грађевинском подручју се задржавају и уређују као локације са 
приоритетном заштитном функцијом. 
 

o КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
Гробља 
Постојећа гробља која су у функцији потребно је опремити недостајућим инфраструктуром где год 
то просторне могућности дозвољавају.  
Гробље у насељу Гротница има већ изграђену капелу и осталу потребну инфраструктуру.  
Услови за уређење гробља: 
– формирати појас заштитног зеленила према суседним парцелама; 
– формирати ограду око гробља; 
– при уређењу гробља и гробних места, поштовати здравствено – хигијенске и друге еколошке 

услове; 
– изградити пратеће садржаје и комуналну инфраструктуру; 

Терене са евентуално високим нивоом подземних вода или насути, како би се омогућило 
сахрањивање или их планирати као зелене површине.Ниво подземних вода за гробље не сме 
бити изнад 2,5 метaра. Уколико је ниво подземних вода виши потребно је дренирати земљиште. 
Табела 5. Основни елементи за димензионисање површина за сахрањивање 

ВРСТЕ ГРОБНИЦА димензија (m) бруто површина 
гробнице -двојне 2.50 х 2.75 око 12,0 m2 

гробови у низу 2.20 х1,0и2,30x1,10 око 5,0 m2 
За нова гробља улазни део уредити планирањем простора за паркирање, платоа за испраћај 

посмртних остатака и изградњом објекта капеле. Изградити пратеће садржаје и комуналну 
инфраструктуру. Формирати појас заштитног зеленила према суседним зонама и ограду око 
гробља. 

Пешачко-колске стазе планирати тако да омогуће неометан приступ простору за 
сахрањивање. У оквиру парцеле, у непосредној близини улаза, предвидети место за одлагање 
чврстог комуналног отпада и решити питања његовог одношења. 

Интерне пешачко-колске саобраћајнице чине комуникације између платоа за испраћај 
посмртних остатака и парцела предвиђених за сахрањивање.  Саобраћајнице су ширине од 3-5 m 
(2,5m само пешачке).  

Проширења гробља треба планирати у ортогоналном систему, са максималним процентом 
озелењавања. 

Простор за паркирање формирати у оквиру парцела намењених гробљу, ван ограђеног дела 
гробља. Пратеће садржаје као што су продавнице, цвећаре такође планирати изван ограђеног 
дела. 

Простор гробља оградити транспарентном оградом, уз коју треба формирати зелени 
заштитни појас (оградно-зимзелене врсте). Постојећа гробља је могуће оградити 
нетранспарентном оградом уколико не постоји могућност формирања заштитног зеленила. 
Парцеле које се граниче са постојећим гробљем, а која су формирана тако да нема простора за 
заштитно зеленило унутар гробља, морају имати заштитни појас зеленила према гробљу.  

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   79
Зелена пијаца 

Постојећа зелена пијаца се задржава на постојећој локацији уз потребу свеобухватног уређења и 
повећања капацитета и врсте услуга реконструкцијом постојећег објекта. 
За новопланирану зелену пијацу, уколико се укаже потреба,потребно је обезбедити: 
− пијачни плато и опремити га комуналном инфраструктуром; 
− минималну спратност објекта П+1; 
− мањи затворени простор  за продају млечних производа, живине и сличне робе; 
− уредити  пратеће садржаје; 
− обезбедити паркинг простор за теретна возила снабдевача и за путничка возила купаца; 
− обезбедити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, кромпир и сл.). 
 

3.4.2. Правила изградње за саобраћајне површине 
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 пролаз икроз насеље одређује Скупштина 
општине по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства. 
На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака 
градња или подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност којом се омета 
прегледност 
Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта 
трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, сноси инвеститор објекта због чије 
изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју 
инвеститор и управљач јавног пута. 
Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија ширина зависи 
од категорије пута: 

– државни путеви I реда изниоси 20,0m 
– државни путеви II реда изниоси 10,0m 
– општински путеви износи 5,0m 

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. 
Границе грађења у односу на јавни пут дефинисане су овим Планом генералне регулације. 
Грађевинске парцеле које се наслањају на државне путеве II реда могу имати директан приступ 
возилима до тих парцела из ових улица. 
Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног пута може се 
градити само уз сагласност Јавног Предузећа. 
Нивелација нових саобраћајница спроводи се тако да прати услове на терену и максимално их 
користи, водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови евакуације атмосферских вода 
и заштите од површинских. Нивелација новопланирих саобраћајница по правилу се усклађује са 
нивелацијом, на месту укрштања, са саобраћајницама које се задржавају у постојећој траси.  
Максимални подужни пад саобраћајница је прилагођен условима рељефа и износи 8.0-10% 
(изузетно 12% на краћем растојању). Саобраћајнице могу се извести и са већим падом уколико су 
услови на терену такви да би ублажавање нагиба нивелете захтевало велике радове или знатне 
објекте. Попречни нагиб коловозне траке је 2.5% у правцу а у кривини максимално 7.0%. Попречни 
нагиб од 0.0% на деоници витоперења изводи се на делу трасе са минималним подужним падом 
од 0.5%. 
Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне конструкције 
је за осовинско оптерећење меродавног возила од мин 115 KN или ако општина донесе такву 
одлуку за мање оптерећене правце 60 KN.. Материјали и процедуре при производњи и уградњи су 
у свему према пројекту и техничким нормативима и стандардима.  
Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране према техничким нормативима. 
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. 
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Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно 

одржава. 
Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што се 
доказује атестима. 
Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За 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 стандардима за ову врсту производа. 
На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, жардињере, 
запреке према коловозу и сл) уз очување минималног профила од 0,9 m. Могуће је постављање и 
других покретних или непокретних предмета са минималним слободним профилом од 1,8 m. 
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 уз поштовање услова о очувању минималног слободног профила. 
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. 
Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве 

• У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним  
путевима(“Сл. гл. РС”, број 101/2005,123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), може да се гради, 
односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, 
као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној 
сагласности управљача јавног путакоја садржи саобраћајно – техничке услове. 
• Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као  
јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд 
води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника. 

Општи услови за постављање инсталација 
• предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу 

додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње 
додатних раскрница 

• траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод предметних путева 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима: 
• Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа 

пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 
• Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног 

профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са 
сваке стране, 

• Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи минимално 1,50 m, 

• Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви  испод путног канала за 
одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,20 m. 

Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем: 
• Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке 

попречног профила пута(ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за 
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза. 

• На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута 

• не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или 
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта 

За све предвиђене интервенције (и изградњу) саобраћајног прикључка  и инсталације које 
се  воде  кроз  земљишни  појас  (парцелу пута)  предметног  пута  потребно  је  обратити  се  
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ЈП”Путеви Србије” за прибављање услова и сагласности за израду пројектне 
документације(идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са 
чланом 14.Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005, 
123/07, 101/11, 93/12 и104/2013 ).  

Аутобуска стајалишта 
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта придржавати се 
одредби Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр.46/95, 66/01, 61/05, 
91/05, 62/06 и 31/11) и Правилника о ближим саобраћајно -техничким и другим условима за 
изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службени 
гласник РС", бр.20/96, 18/04, 56/05 и 11/06). 
Такође, потребно је придржавати се следећих услова: 
- Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m); 
- Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за 

два или за зглобни аутобус; 
- Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за осовинско 

оптерећење као за средње тежак саобраћај (мин. 60 кN по осовини); 
Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице коловоза. 
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) 
предметног пута потребно је обратити се ЈП”Путеви Србије”за прибављање услова и сагласности 
за израду пројектне документације(идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у 
складу са чланом 14. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр.101/2005) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи(„СлужбенигласникРС'' 
бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 
Правила грађења за хелиодром 
Локација за хелиодром треба да буде равна , стабилизована површина, са или без коловозног 
застора, димензије 25 m ×25 m, са прилазним површинама без препрека. 
Циљ отварања хелиодрома је омогућавање безбедног и регуларног слетања и полетања 
хеликоптера за потребе привреде, туризма, спортског и аматерског летења, личне потребе 
грађана, потребе државних органа, хитних медицинских и других интервенција, као и помоћ 
спашавања становништва у ванредним ситуацијама. 

3.4.3. Правила изградње за комуналну инфраструктуру 
o Водовод      
Водовод се мора трасирати тако: 
– Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   

земљишта 
– Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте 
– Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8 m од врха цеви  до коте терена, односно 

тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења 
– У случају да извориште има такав капацитет да у моменту вршне потрошње не може да 

задовољи потражњу, предвидети изградњу резервоара за изравнање потрошње 
– Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде ν100mm (због противпожарне 

заштите објекта). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће због 
повољнијег хидрауличког рада система 

– Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном растојању у свему 
према важећем правилнику о против пожарној заштити. Хидранти треба да буду надземни, 
видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни. 

– Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова а ако негде и буде већи 
предвидети уградњу регулатора притиска 

– Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m. Минимално дозвољено 
растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 
– међусобно водовод и канализација   0,40m 
– до електричних и телефонских каблова 0,50m 
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– Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при 
укрштању. 

– Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз услове и 
сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да задовољавају све 
прописане стандарде и поседује атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет 
истих 

– Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу 
заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које могу загадити воду или 
угрозити стабилност цевовода. 

– Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и 
канализације. Власника непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних 
објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би ометали пружање 
комуналних услуга. 

– Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно 
комунално предузеће 

– водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати прописане стандарде, 
техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се на мах 2,0m од  регулационе линије. 

– Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог 
изворишта: хидрофори, бунари, пумпе итд. 

– Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о 
безбедности и здравља на раду  

o Канализација     
Канализација се мора трасиорати тако: 
– Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   

земљишта 
– Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте 
– Колекторе за сакупљање и одвођење фекални отпадних вода трасирати дуж осовине 

саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односи на колекторе атмосферских вода. 
– Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m). 

Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена 
оптерећења 

– Ревизиона окна морају се постављати на: 
– местима споја два колектора 
– ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду на правцима на 

растојању највише 160D 
– при промени пречника колектора 

– Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити 
каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 
– 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних 
ломова. 

– У правцу тока не сме се ни код једне врсте коректора са прикупљање и одвођење отпадних 
вода вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора. 

– Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је 
Ø150mm. 

– Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка 
уличној канализацији. 

– У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је 
увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода. 

– У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је 
увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода. 

– Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску 
канализацију. 
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– При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је 
потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета 
отпадних вода из домаћинстава. 

– Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну 
воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља 
и масти.  

– Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких 
прописа и норматива из ове области. 

– Квалитет воде који се испушта у реципиент мора да одговара Правилнику и не сме да буде 
квалитета нижег него у реципенту 

o АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Атмосферска канализација се гради по сепарационом систему. Због непосредне близине 
водотока, воде се са површина са индивидуалном стамбеном изградњом и зелених површина 
одводе директно у њих. Код осталих објеката: хотели, паркинг простори, главне саобраћајнице 
треба се придржавати следећег:   
– Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm. 
– Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника пре граничног 

ревизионог силаза. 
– Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене 

атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или 
у затрављене површине у оквиру локације. 

– Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети 
уређај за пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти). 

– Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код фекалне 
канализације 

3.4.4. Правила изградње за електроенргетску инфраструктуру 
Изградња електроенергетских објеката се може вршити сагласно одредбама ''Закона о  

планирању и изградњи'' а на основу добијених дозвола које издаје локална самоуправа. 
Инвеститор може приступити изградњи објеката уз услов да 8 дана пре почетка радова 

изврши пријаву почетка радова надлежном органу који је издао грађевинску дозволу и 
грађевинској инспекцији на чијој територији се налази објекат који се гради. 

У заштитној зони надземних електроенергетских објеката 10kV и 35kV не могу се градити 
објекти било које врсте. 

Заштитна зона за далеководе износи: 
- за DV.10kV….10m 
- за DV.35kV… 15m. 

При томе се морају поштовати и други услови дефинисани ''Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 
400kV ( Сл. Лист СФРЈ бр.65/88, Сл.лист СФРЈ бр.18/92). 

Надземни водови ниског напона се могу градити сагласно одредбама ''Правилника о 
техничким нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова (Службени лист СФРЈ 
бр.6/92). 

За нове ТС 10/0.4кВ  типа МБТС снаге 630кВА треба обезбедити расположиви простор од 
мин 10х10м уз обезбеђени простор са главне саобраћајнице. 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци 
од других врста инсталација и објеката и то: 

- 0.4m ... од цеви водовода и канализације 
- 0.5m ... од телекомуникационих каблова и темеља грађевинских објеката 
- 0.8m ... од гасовода у насељу 
Када се потребни размаци не могу постићи кабл се полаже у заштитну цев или кабловице, 

дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, 
при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3 m. 
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Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода и цеви 
водовода и канализације. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод а угао 
укрштања треба да износи најмање 30º, што ближе 90º. 

На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев или 
кабловице на дубини  min 0,8m испод коловоза. 

Графички план 
Потребни електроенергетски објекти на планском подручју за обезбеђење електричне 

енергије и снаге у наредном планском периоду су приказани на графичком плану у прилогу. 
3.4.5. Правила изградње за телекомуникациону инфраструктуру 

Транспортне, приступне и КДС мреже граде се подземним и или РР системима. 
Телекомуникациона канализација гради се где је већа концентрација телекомуникационих 

водова. 
Телекомуникациони водови могу да се постављају и кроз зааштитне цеви и канализацију 

других инфраструктурних система, ако то одговарајући прописи дозвољавају, уз сагласност 
власника. 

Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, KDS мреже и 
телекомуникационе канализације 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 0,4m на дубиниод 0,8 до 
1,0m према важећим техничким прописима за полагањеТТкаблова у ров. 

Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима 
потребно је остварити следеће минималне размаке: 
– Са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m, 
– Са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5m, 
– Са електроенергетским каблом од 10kV код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 1,0m, 
– Од регулационе линије 0,5m, 
– Од упоредних електроенергетских водова до 1kV 0,8m. 

Телекомуникациони водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и кроз 
заштитне цеви и канализацију других инфраструктурних система, ако то одговарајући прописи 
дозвољавају, уз сагласност власника. 

Приликом планирања нових саобраћајних коридора или реконструкцију постојећих потребно 
јепланирати полагања цеви одговарајућег пречника за накнадно провлачење телекомуникационих 
каблова. Такође, за све нове грађевинске објекте који ће бити грађени неопходно је предвидети 
нове телекомуникационе коридоре (пре свега, уз постојеће и нове саобраћајнице) којим би се, кад 
се за то укаже потреба, ти објекти полагањем разводних каблова повезали на постојећу мрежу. На 
тај начин, ayскладу са тенденцијама развоја захтеваних телекомупикационих сервиса, ови ресурси 
би били расположиви за будућа проширења мреже као и за решавање телекомуникационих 
потреба корисника. 
Приступне мреже 
 Савремене приступне мреже треба да : 
– Омогуће различите типове корисничких сервиса (POTS, tripleplay, мултимедијални), 
– Буду флексибилне и изграђене модуларном опремом, 
– Обезбеђују ефикасно коришћење пропусног опсега, 
– Омогућавају интегрисано управљање телекомуникационом опремом и сервисима, 
– Буду једноставне конфигурације и релативно једноставна за одржавање и експлоатацију, 
– Буду изграђене опремом која је компактна и поуздана (carriergrade), 
– Отворене за будуће архитектуре (како би подржала сервисе базиране на технологијама као 

што су : point- to- point Ethernet, point- to- Multipoint GPON, 
– Буду економски исплатива. 
 Телекомуникациона мрежа нове генерације (NextGenerationNetworkNGN) мора да обезбеди 
широк спектар различитих сервиса корисницима: 
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– POTS сервис 
– IN сервисе, 
– Дигиталне изнајмљене линије различитих протока, 
– Брзи приступ Интернету, 
– Виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN), 
– Виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN), 
– Интегрисани пренос гласа, података и видео сигнала ("tripleplay" сервис), 
– Мултимедијалне асиметричне и симстричне сервисе са пропусним опсегом 

до 100Mbit/s noкориснику 
Поменути сервиси ће се реализовати коришћењем IP приступних уређаја (са функцијом 

MSAN/DSLAM) и СРЕ корисничке опреме (кућни уређај RGW, SIP IAD - Integrated Access Device, 
STB. switch-ева, терминала оптичке приступне мреже, рутера) у приступној мрежи. 

Савремена архитектура приступних мрежа подразумева примену оптичких каблова у 
приступној мрежи (архитектуре FTTH/B/C) и UTP или оптичке каблове на корисничкој локацији 
(стан, локација бизнис корисника). 

С обзиром на преносне медијуме и архитектуру, приступна мрежа се може реализовати као: 
– Приступна мрежа са бакарним кабловима - подразумева FTTN мрежну архитектуру у којој се 

IPприступни уређаји везују са централном концентрацијом коришћењем оптичких каблова 
(изузетно се могу повезивати међусобно у конфигурацији ланца-subtendingдо 3 уређајау 
низу), док се за везу од концентрације до претплатника користе бакарни DSL- каблови према 
IEC 62255 стандарду. 

– Оптичка приступна мрежа - подразумева FTTB и FTTHмрежну архитектуру. 
– Бежична приступна мрEжа - подразумева коришћење CDMA. 

Приступна мрежа са бакарним кабловима 
Уколико техно економска анализа покаже оправданост инвестиција, и користећи постојећу 

технологију изградњe приступне мреже DSL бакарним симетричним кабловима, онда ће се 
планирати нове објекти децентрализоване бакарне приступне мреже за сва насеља на територији 
насеља Брус. 

Приликом децентрализације бакарне приступне мреже реконсруисаће се приступне мреже 
чији чворови односно приступни уређаји ће бити смештени у постојећим грађевинским објектима у 
којима су и сада смештени. 

Приликом децентрализације приступне мреже реконструкција ћeсе вршити новим кабловима 
уз евентуално задржавање постојећих каблова. 

Приступна мрежа са бакарним кабловима - подразумева FTTN (FibreToTheNode) мрежну 
архитектуру yкојој ceIPприступни уређаји везују са централном концентрацијом (односно у 
изузетним случајевима и међусобно) коришћењем оптичких каблова, док се за везу до 
претплатника користе бакарни DSL каблови, који имају електричне карактеристике које су 
оптимизоване за пренос дигиталних сигнала великих протока, као што су ADSL/2+, VDSL2, 
aњихове карактеристике су дефинисане међународним стандардима IEC 62255 и „Техничким 
условима за симетричне каблове са више парица или четворки, намењеним за широкопојасне 
дигиталне комуникације-РАТЕЛ-2010.год. 

Поред постављања нових телекомуникационих уређаја и проширења постојећих који су 
лоцирани у објектима у власништву или закупу Телекома, планира се и даље постављање 
мултисервисних приступних платформи, као и друге телекомуникационе опреме у уличним 
кабинетима у склопу децентрализације телекомуникационе мреже. 

Краткорочним плановима предвиђамо супституцију свих застарелих аналогних комутационих 
система. 

Оптичка приступна мрежа 
Приступна мрежа са оптичким кабловима подразумева FTTB (Fibre To the Building) и FTTH 

(Fibre To the Номе) мрежну архитектуру. У функцији планирања и развоја урађени су „Технички 
услови за прикључење нових стамбено-пословних објеката на мрежу Телекома Србија а.д.". 

У постојећој мрежи оптички каблови грађени су до великих бизнис корисника у архитектури 
FTTB.  Наставља   се  убрзана  изградња  мреже  оптичких  каблова  до  готово  свих  већих  бизнис  
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корисника у FTTB/FTTP топологији уз коришћење различитих типова корисничких уређаја (switch, 
ruter, SIP IAD, RGW, терминали оптичке приступне мреже). Овако грађена телекомуникациона 
мрежа ће обезбедити задовољење различитих захтева великих бизнис корисника (LANи 
WANинтерконекције, виртуелне приватне мреже, FC, као и различите мултимедијалне 
апликације). 

Бежична приступна мрежа 
Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 

оправданост оваквог начина решавања приступне мреже (рурална брдско-планинска подручја) или 
као привремено решење где не постоје услови за кабловску приступну мрежу (немогућност 
добијања локацијске дозволе и слично). Краткорочним плановима предвиђамо коришћење 
CDMAтехнологије за бежичне приступне мреже. 

Транспортна мрежа 
Транспорна мрежа се интезивно развија и мења, тако да се за плански период који је веома 

дуг не могу дати предвићања. Може се једино говорити о краткорочним плановима. Наводимо неке 
од активности у наредном периоду: 
– Проширење међународне транспортне мреже 
– Проширење капацитета OTN/DWDM мреже 
– Искључење ПДХ уређаја и СДХ уређаја старе генерације 
– Миграција Mobile Backhaul мреже са ПДХ/СДХ засноване мреже на Ethernet засновану мрежу 
– Увођење агрегадионих СЕТ рутера 
– Потпуна имплементација IPv6 протокола 
– Постепена замена урећаја ALU1670 у националној мрежи 

Нове локације приступних уређаја ће се директно преко оптичких влакана везати на 
агрегациони чвор или надређени Edgeрутер. Повезивање 3GIPбазних станица обавиће се 
оптичким приводом и одговарајућим уређајем система преноса или изградњом или проширењем 
РР линкова. Изузетно могу се користити HDSLмодеми по бакарним парицама. 

За локације приступних чворова где није техно-економски исплатива изградња оптичког 
кабла или је тешко обезбедити сагласности ради се РР линк. 

У агрегационом нивоу транспортне мреже планира се: 
– Изградња пасивних OTN/WDMмрежа за потребе повезивања IPAN(MSAN/DSLAM), бизнис 

корисника, RRHUBлокација, базних станица и CET(CarrierEthernetTransport) чворова и 
– Изградња CET(Carrier Ethernet Transport) мреже или проширење СДХ мреже за потребе 

повезивања RR HUB локација и базних стапица. 
Забрањује се изградња стубних базних станица у просторној целини 1-центар и зонама 
намењеним за изградњу стамбених објеката, објеката за боравак деце, здравства и већих 
инфраструктурних система. Стубне базне станице се могу градити по ободу подручја плана, на 
површинама осталог зеленила, парк – шума и пољопривреде. Обавезна је примена прописа и 
правила везаних за удањења стубова од околних објеката. 

Оптички каблови 
Постојећа мрежа се континуирано унапређује са циљем да се свим корисницима на 

територији Републике Србије пруже квалитетни и разноврсни телекомуникациони сервиси, а 
инфраструктурна мрежа оптичких каблова представља основни физички медијум за 
телекомуникациони пренос. 

Дугорочно посматрано планским документом треба предвидеш проширење капацитета 
постојећих магистралних оптичких каблова. Такође се планира изградња односно реконструкција 
оптичких каблова за повезивање нових локација приступних уређаја (MSAN/DSLAM), за потребе 
повезивања базних станица мобилне телефоније и CDMAбазне станице, за потребе повезивања 
локација великих бизнис корисника, за потребе изградње редундантне и поуздане агрегационе 
мреже и за повезивање ТВ студија са IP/MPLS мрежом. 

При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање техничких услова и прописа, тежи се 
минималним трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију максималној доступности за брзо 
отклањање сметњи. Води се рачуна о следећем: 
– да је дужина кабла што мања, 
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– да је геолошки састав земљишта са становишта полагања што повољнији, 
– да на траси нема клизишта, 
– да је траса кабла приступачна у току свих временских прилика 

Комутациона мрежа 
Дигитална приступна мрежа треба да омогући пренос говорних сигнала, дигиталних          

сигнала, података,широкопојасних сервиса, triple play сервиса и да након увођења локалних 
централа класе 5 NGN мрежа) обезбеди нове сервисе (VolPi сл.) 

Планира се оптичким и hDSL кабловима. 
У циљу проширења приступне мреже планира се децентрализација мреже изградњом: 

Мултисервисних приступних чворова (MSAN-MultiService Access Node),  WLL и/или  СОМА 
(фиксни-бежични) приступ. Проширење мреже планира се сукцесивно на бази реалних и 
процењених захтева за новим прикључцима и услугама. 

3.4.6. Правила изградње за гасну инфраструктуру 
1. У постојећем стању "ЈУГОРОСГАЗ", на подручју Плана генералне регулације насељеног 
места Гуча, има изграђену дистрибутивну гасоводну мрежу (ДГМ) са припадајућим кућним гасним 
прикључцима (КГП) од полиетиленских цеви - ДГМ општине Лучани -  II фаза (ДГМ Лучани-Гуча и 
ДГМ Гуча). Максимални радни притисак у наведеном полиетиленском дистрибутивном гасоводу је 
4 бар, 
1.1. Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње. 
1.2. У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод полаже се дуж трупа пута, уз посебне 
мере заштите од механичких и других оштећења. 
1.3. При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура 
полиетиленске цеви не буде већа од 20°Ц, 
1.4. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло 
растојање износи 40 сm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 сm. 
1.5.При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање 
износи 20 сm, а при вођењу гасовода поредтемеља 1 m. 
1.6.Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други 
услови, узети према приложеној табели: 
Минимално дозвољено растојање подземних гасовода од других Укрштање Паралелно 
Други гасовод 0,30 m 0,30 m 
Топловод, водоводи канализација 0,30 m 0,30 m 
Подземни бетонски канали топловода 0,30 m 0,30 m 
Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,30 m 0,60 m 
Телефонски каблови 0,30 m 0,30 m 
Технолошка канализација 0,30 m 0,30 m 
Бензинске пумпе - 5,00 m 
Бетонски шахтови и канали 0,20 m 0,30 m 
Високо зеленило - 1,50 m 
Темељ грађевинских објеката - 0,50 m 
Магистрални и регионални путеви 1,35 m 1,00 m 
Локални путеви 1,00 m 0,50 m 
1.7. У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност 
дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите. 
1.8. Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или 
да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни 
гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. Дистрибутивни гасовод се полаже и 
у подземни пролаз (пешачки или за возила) без заштитне цеви, ако постоји природна вентилација. 
1.9. У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање 
посебних мера заштите од механичког оштећења, стварања кондензата и температурских утицаја, 
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1.10. За спајање цеви и цевних комада, од других материјала са дистрибутивним 

гасоводом од полиетиленских цеви, употребљавају се фитинзи од дактилног лива. Метални 
елементи дистрибутивног гасовода заштићују се од корозије, 
1.11. Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од 
услова терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се предузму 
додатне техничке мере заштите, 
1.12. Минимална дубина укупавања (уколико не постоје други услови) при укрштању 
дистрибутивног гасовода са 
а) Железничким пругама износи 1,5 mрачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње 
ивице прага; 
б) Трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0m; 
с)  Путевима и улицама износи 1,0 m, 
Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2,0 м, при чему 
морају да се предузму додатне техничке мере заштите. 
1.13. При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је 
могуће,полаже изнад других инсталација и то под углом од 60°-90°. Ако се полаже испод 
инсталација,потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено 
најкраћимпутем ухоризонталној пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2 
m.Подземнеинсталације се на погодан начин морају заштитити од утицаја мраза и механичких 
оштећења којамогу настати током изградње гасовода и затрпавања рова. 
1.14. При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод полаже 
исподдна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова 
дубинаукопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. Ако се 
гасоводводи кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном заштитном цеви и да 
сеизмеђу основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај челичне заштитне цеви 
морабити удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала, посматрано у хоризонталној пројекцији, 
1.15. Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 
односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се 
претходном прорачунском провером утврди да је то могуће. 
1.16. Када се дистрибутивни гасовод полаже испод пута, његовим подбушивањем, обавезно се 
предвиђа постављање заштитне цеви за пречнике 63 mm и веће. Пречник заштитне цеви треба да 
буде већи за најмање 100 mm од спољашњег пречника гасовода. Заштитна цев на пролазу испод 
пута мора бити дужа за минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног 
профила пута. 
1.17. Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно 
бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити дужа 
за минимум 5 m са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, односно за 
минимум 1 m мерено од ножице насипа. 
1.18. Крајеви свих заштитних цеви морају бити затворени одговарајућим затварачима, 
непропусним за воду. 
1.19. Одушна цев се поставља са једне или са обе стране (ако је дужина заштитне цеви већа од 
20 m) заштитне цеви, на удаљености најмање од 1,5 m од ивице пута, односно 8 m од осе крајњег 
колосека. Одушна цев се завршава цевним луком 180° са Дејвијевом мрежицом на крају, Отвор је 
окренут од пута, односно колосека, а минимална висина одушне цеви је 2 m. На одушној цевисе 
поставља табла упозорења, ознака стационаже гасовода, назив дистрибутера и његов број 
телефона. 
1.20. У густо насељеним подручјима где нема довољно простора за локацију надземних одушних 
лула, оне се постављају као подземне одушке у ливеним заштитним капама„ 
1.21. Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику 
полиетиленске цеви и условима терена. Дно рова мора да буде равно, тако да цев потпуно 
налегне на дно. За тла мале носивости и подводна тла дистрибутивни гасовод се обезбеђује од 
слегања, односно узгона На косим теренима примењују се мере заштите дистрибутивног гасовода 
од клизања и одрона тла. Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 
дата је у следећим табелама: 
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Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 
Дубина полагања (m) до 0,70 од 0,7 до 0,9 од0,9до 1,0 преко 1,0 
Светла ширина рова 
(m) 

0,3 0,4 0,5 0,6 

 
Најмања светла ширина рова са приступом радном простору 
 Најмања светла ширина, б (м) 
Спољни пречник Подграђени ров Ров који није подграђен 
цеви Д (m) Нормалан са укрућењем Угао нагиба бочне стране 
 
 

 
 

 
 

β<60° β> 60° 

ДО 0,4 б = Д + 0,4 б - Д  + 0,7 б = Д + 0,4 
преко 0,4 до 0,8 б - Д  + 0,7 б = Д + 0,4 б - Д  + 0,7 
преко 0,8 до 1,4 б = Д + 0,85  

 
 
 

лреко 1,4 б = Д + 1,0  
 

 
 

При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између 
осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°„ 
Општи услови 
Инвеститор изградње објекта, у смислу Закона о планирању и изградњи („СлужбенигласникРС'' 
бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), 
је обавезан да у односу на већ изграђене и пројектоване, односно планским документима 
предвиђене гасоводе и гасоводне објекте у склопу дистрибутивне гасоводне мреже на подручју 
обухваћеном планским документима предметне општине, пројектује и гради објекте и инсталације 
према постојећим техничким условима предузећа "Југоросгаза" А.Д. Београд. 
Инвеститор се обавезује да, пре извођења радова на изградњи објеката и инсталација, достави 
главни пројекат "Југоросгазу" А.Д., Београд на увид у циљу давања сагласности на исти, уколико 
јеу поступку издавања услова за пројектовање утврђено да се предметни објекат налази у зони 
изграђеног, односно пројектованог или планираног гасовода и гасоводног објекта. 
У случају одстулања од предложене ситуације-локације, претходно добијена сагласност престаје 
да важи, а инвеститор је обавезан да обнови захтев. За све штете које настану приликом 
извођења радова одговоран је извођач радова, а трошкове њиховог отклањања сноси Инвеститор. 
Инвеститор је обавезан да пре почетка извођења радова званичним дописом ОБАВЕЗНО 
обавести "Југоросгаз" А.Д., Београд о времену почетка извођења радова, ради обележавања 
изграђеног, односно пројектованог (планираног) гасовода на терену. 
У близини гасовода ископ земље обавезно вршити ручним алатом и са посебном пажњом, како не 
би дошло до оштећења гасовода. 
Траса гасовода се видљиво обележава плочицама које се постављају на стубићима (у нивоу 
тротоара, односно прописано издигнуто у зеленим површинама) и ознакама са таблама 
опоменицама (ван насељених места и на значајним прелазима унутар насељеног места). Гасовод 
је у рову на дубини од 30 - 40 cm у односу на коту терена обележен упозоравајућом траком жуте 
боје са натписом "ГАС", 
Приликом затрпавања инсталације чија се изградња изводи, није дозвољена употреба шута и 
другог депонијског материјала (ломљеног бетона, камена, опеке и сл,), због могућег оштећивања 
полиетиленске изолације челичног гасовода, односно полиетиленског гасовода, како при 
затрпавању тако и при слегању тла. 

3.4.7. Постројење за пречишћавање отпадних вода 
Изградњу канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода планирати истовремено 
или прво изградњу постројења, па затим канализације, јер се непречишћена отпадна вода насеља 
не сме упуштати у водоток. Квалитет ефлуента мора  обезбедити II  класу воде у  реципијенту, а  у  
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складу са Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68). Препоручује се да у складу  
са Европским директивима о водама, конценрација појединих параметара након пречишћавања, 
буде у следећим границама: 
- БПК5 ср. дневни до 20 mg/l 
- суспендоване материје до 25 mg/l 
- ХПК до 125 mg/l 
- укупан N до 15 mg/l 
- укупан P до 2 mg/l 
- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник 
СРС“, бр. 31/82) 
Систем евакуације отпадних вода насељаГуча усвојен је као сепарациони и то: 
- употребљена насељска вода и индустријске отпадне воде (са или без пречишћивача) одводе се 
заједничким системом канализације до централног постројења за пречишћавање( планираног 
капацитета до 5 000ЕС ), 
- атмосферске воде се евакуишу посебном канализационом мрежом до реципијента, 
Јасно је да целокупна количина потрошене воде не доспева у канализациону мрежу.Ту се мисли 
на комуналне категорије потрошача, могуће губитке и део воде за потребе домаћинства који иде 
на заливање вртова, и сл. Усвојено је да ће у канализацију доспевати 85% од прогнозираних 
потреба вода за водоснадбевање. 
Положај, спратност и удаљеност објекта постројења на парцели: 
- Комплекс се гради на планираном јавном грађевинском земљишту у зони обухваћеној Планом. 
- Минимално растојање грађевинске и регулационе линије локалног пута  (границе јавне намене) 
је 5,00 m. 
- Максималан степен заузетости је 40%. Дозвољена спратност објекта је П+0. 
- У оквиру комплекса формирати паркинг просторе за кориснике објеката. 
- Заступљеност зелених површина на комплексу треба да се креће у распону 20-25%. 
- Унутар прцеле постројења неопходно је поставити заштитни зелени појас (у појасу према 
стамбеним објектима, како би се онемогућило разношење евентуално непријатног мириса са 
ППОВ-а). 
- Комплекс треба да је ограђен, а ограда да је транспарентна до 2,2 m. 
Услови за изградњу објеката и архитектонско обликовање: 
- Решење комплекса постројења мора да чини функционалну и технолошку целину. 
-Плато постројења за пречишћавање отпадних вода нивелисати према хидрауличким захтевима 
поступка пречишћавања и оптималног начина евакуације ефлуента до водопријемника. 
- Сви објекти на линији воде и муља морају бити водонепропусни. 
- Изливну грађевину за испуст воде дефинисати тако да високи водостаји реципијента не 
спречавају евакуацију вода и да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима 
изливања воде из колектора. 
- Изливна грађевина на месту улива атмосферске канализације и пречишћенихотпадних вода у 
канал не сме својим габаритом да залази у протицајни профилканала. На месту уливне грађевине 
пројектовати одговарајућу заштиту косинеканала. 
- Други објекти на постројењу могу бити: комунална управна зграда, помоћна зграда (гаража и 
радионица), портирница, компресорска станица и сл. Ове објекте извести од чврстог материјала, 
нпр. армираног бетона, опеке или блокова. 
Техничком документацијом дати решење чишћења уређаја за пречишћавањеотпадних вода, 
третман муља, крајњу диспозицију издвојених материја и муља, на начин дасе не загађује 
земљиште и вода. 
 
3.5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 

3.5.1. Становање 
Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију, али и све друге 
делатности које су са становањем компатибилне и које се природно у становању налазе. То су 
дечије установе,  школе, здравствене установе,  продавнице,  мањи локали за  различиту занатску 
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производњу, предузећа чија делатност није опасна по суседство, услуге, канцеларијско пословање 
и сл. Поред тога, у зонама становања се природно налазе и саобраћајне површине, улице, 
скверови и сл. као и комунална инфраструктуре и зеленило. Као површине намењене становању 
дефинисане су површине у којима преовлађују стамбене површине у односу на друге 
компатибилне намене. Однос становања и компатибилнх намена дефинисан је у правилима 
грађења. 
 

o ОПШТА ПРАВИЛА ЗА СВЕ ТИПОВЕ СТАНОВАЊА 
Општа правила су дата за све типове становања и за мешовите намене. Уколико је у правилима 
за одређену намену дато другачије, важи правило за појединачну намену, а не опште правило. 
Услови за формирање парцеле: 

– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који 
омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и 
која има приступ јавној саобраћајној површини 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова 
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној 
површини 11,0 m и минималну површину 300 m2 за породично, односно 500 m2 за 
вишепородично становање у зонама мешовите намене, а 700 m2 у зонама 
вишепородичног становања. 

– приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно преко приступног пута. 
Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. 

Могућа је изградња још једног стамбеног или пословног објекта у оквиру дозвољених 
урбанистичких параметара за парцелу.  
На грађевинској парцели дозвољена је изградња  помоћних објеката који су у функцији 
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле 
у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.  
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, 
зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких 
параметара. 

Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу, и прекинутом низу.  

Грађевинска линија:  
– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.a и 6.б 

План изградње и регулације. 
– За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно 

гасовода, примењују се правила за положај објекта у складу са поглављем о зонама 
заштите. 

– Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и 
грађевинске линије се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије. 

Кота приземља: 
– кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.2 m виша од нулте коте. 
– за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је 

максимално 0.2 m виша од коте приступног тротоара. 
Одстојање објекта од суседног објекта и од бочне границе парцеле: 

Породично становање: 
– Минимално одстојање објекта од суседног бочног објекта је 4,0 m. 
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 2,5 m. 
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1.5 m, уз услов да бочне 

фасадамa могу бити само са отворима помоћних просторија са минималним 
парапетом 1.6m,. 

– растојање објекта у непрекинутом низу је 0 m и у овом случају бочне фасаде су без 
отвора. 
Вишепородично становање: 
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– Минимално одстојање објекта од суседног бочног објекта је 1/2 висиневишег објекта. 
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта.  
– растојање објекта у непрекинутом низу је 0 m и у овом случају бочне фасаде су без 

отвора. 
Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају 
према правилима за стамбене објекте.  

Међусобно одстојање објеката на парцели: 
Породично становање: 
Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката је 4.0 m, а растојање 
од помоћних објеката је минимум 2.5 m 
Вишепородично становање: 
Минимално међусобно растојање објеката је 5.0 m с тим да се не могу отвори 
стамбених просторија бити на наспрамним фасадама. 

 

Паркирање: 
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у 

оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели бр. 2 Нормативи за 
паркирање. 

– Уколико је на грађевинској парцели предвиђен стационарни саобраћај, у приземљу 
објекта у низу мора бити обезбеђен колски приступ, минималне ширине 3.0m'.  

– Уколико је стационарни саобраћај на нивоу блока решен путем изградње гаража, или 
паркинга у унутрашњости блока, колски приступ се мора остварити кроз приземље 
објекта са минималном ширином од 5.00m' и минималне слободне висине, од коте 
финално обрађеног коловоза до најниже тачке плафона пролаза 4.50m'. 

Услови за ограђивање парцеле: 
– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 

0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 
– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m.  
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, 
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле 
Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну 
енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

– до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних 
вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у 
свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

– до изградње гасовода дозвољава се индивидуални начин грејања 
Спровођење плана за намену становање: 

− директно спровођење ПГР на појединачним парцелама уколико парцела није у оквиру 
подручја планираном за дању планску разраду 

 
o СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА   

Основна намена површина: вишепородично становање. 
– Као претежна намена дозвољава се у  просторним подцелинамаI.1, I.2,  
– може бити компатибилна намена у просторним подцелинама II.1, II.2, II.3, II,4 и целини  III 
– не дозвољава се у целинама IV,V, VI, и VII 

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне 
величине 300 m2 са највише 3 стана у објекту. 
Вишепородичностановање је становање са више станбених јединица у једном објектуна 
појединачним парцелама, минималне величине 800 m2 са више од 3 стана у  једном објекту. 
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Компатибилне намене: јавне функције и службе, образовање, дечија и социјална заштита, спорт 
и рекреација, услуге и пословање, зеленило. Компатибилна намена може бити у оквиру основног 
објекта или на посебној парцели у оквиру претежне намен. Уколико је на посебној парцели важе 
правила за компатибилну намену. 
Однос пословне намене према стамбеној на нивоу целине износи  80% : 20%. 
Објекти комерцијалних садржаја, су саставни део стамбене целине и за њих применити услове за 
парцелацију, регулацију и изградњу као за целину у којој се налазе. 
Комерцијални садржајиобухватају трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређајиибелатехника ..., 
али и књижаре, продајне галерије...), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои...), занатство 
(јувелнирнице, фризерске, оптичарске, сајџијскерадње..) иугоститељство (ресторани, 
кафеиипосластичарнице) и сл.  
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене за које се, на основу процене 
утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.  
За све делатности које могу угрозити животну средину, предвиђена је израда одговарајућих 
еколошких анализа у складу са важећим законским прописима. 
Тип изградње: 
– слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 
– у  прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
– у  непрекинутом низу - објекат додирује обе бочнелинијеграђевинскепарцеле. 
У случају изградње поткровља могућа је изградња само једног поткровља; 
Вишепородичностановање у зонама становања средњих густина: 
Табела 6.- параметри за вишепородично становање средњих густина 
 Простор за становање  100% површине 
 Простор за централне и јавне функције ................... 100% површине 
 Величина грађевинске парцеле   
 За слободностојеће објекте  мин800 m2 

 За објекте у прекинутом низу  мин600 m2 

 За објекте у непрекинутом низу  мин500 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле   
 За слободностојећео бјекте  мин23 m 

 За објекте у прекинутом низу  мин20m 
 за објекте у непрекинутом низу  мин15m 

 

 Положајобјектауодносунаулицу препорука 3-5 mодрегулације 
 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 
 Удаљења од суседних објеката   
 слободностојећи минимум 5 m 
 У прекинутом низу минимум 4m 
 у непрекинутом низу минимум 0m 
 Удаљења од бочних ивица парцеле   
 слободностојећи мин. 2,5 m 
 У прекинутом низу мин. 4m 
 у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

 Индекс заузетости  до50% 
 За ниво целине или блока  40% 
 За ниво парцеле  50% 

 

 Спратност објеката максимално П+4 
 Могућа изградња подрума ако то 

дозвољавају хидротехнички услови 
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 Висина објеката (метара)   
 докотеслемена  21,0 m 
 докотевенца максимално 17,5 m 

 

 Паркирање   
 бројпаркингместа напарцели 1 ПМна 1 стан 
 гараже – колективне 

(није дозвољена изградња 
појединачних гаража) и у оквиру 

објекта 

завишепарцелаилицеоблок - обезбеђенприлаз 
- Су+П+1 
- озелењенкров 

 
Породично становање у зонама становања средњих густина: 
 

Табела 7: Правила грађења за породично становање 
 Простор за становање  100% површине 
 Простор за централне и јавне функције ................... 100% површине 
 Величина грађевинске парцеле   
 За слободностојеће објекте  мин400 m2 

 За објекте у прекинутом низу  мин500 m2 

 За објекте у непрекинутом низу  мин300 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле   
 За слободностојеће објекте  мин12 m 

 За објекте у прекинутом низу  мин14m 
 за објекте у непрекинутом низу  мин10m 

 

 Положај објекта у односу на улицу препорука 3-5 mодрегулације 
 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 
 Удаљења од суседних објеката   
 слободностојећи минимум 5 m 
 У прекинутом низу минимум 4m 
 у непрекинутом низу минимум 0m 
 Удаљења од бочних ивица парцеле   
 слободностојећи мин. 2,5 m 
 У прекинутом низу мин. 4m 
 у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

 Индекс заузетости  до 50% 
 За ниво целине или блока  40% 
 За ниво парцеле  50% 

 

 Спратност објеката максимално П+2+Пк 
 Могућа изградња подрума ако то 

дозвољавају хидротехнички услови 
  

 
 

 Висина објеката (метара)   
 До коте слемена  14,5 m 
 До коте венца максимално 11,0 m 

 

 Паркирање   
 Број паркинг места На парцели 1 ПМна 1 стан 
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o СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА  -  ПОРОДИЧНО 

Основна намена површина: породично становање. 
– Као претежна намена дозвољава се у  просторним подцелинамаII.1, II.2, II.3, II.4, 
– може бити компатибилна намена у просторним подцелинама IV и VI, 
– не дозвољава се у целинама,V, и VII. 

Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 
породично становање, туризам пансионског типа, објекти јавних намена и служби, зеленило, 
услужне делатности и пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.), мешовито пословање, 
и евентуално мала привреда под одређеним условима и уколико испуњавају све услове заштите 
животне средине.Овакви садржаји се могу се градити  у оквиру стамбеног објекта или као засебни 
објекти, односно као основна или претежна намена објекта. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 
Забрањене су све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну 
средину и основну намену.  
Тип изградње: 

  - као слободностојећи објекти  
 

Табела 8: Правила грађења за становање ниских густина 
 Простор за становање 

(ниво парцеле) 
100% површине 

 Простор за комерцијалне садржаје 100% површине 
 Величина грађевинске парцеле   
 За слободностојеће објекте  мин300 m2 

 

 Ширина грађевинске парцеле   
 За слободностојеће објекте  мин12 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу по правилу  мин. 3 m 
 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама. 
  

 Положај објекта у односу на остало земљ. 
 Удаљења од суседних објеката Дефинисано у општим правилима за 

породично становање  Удаљења од бочних ивица парцеле 
 

 Индекс заузетости  до30% 
 За ниво целине или блока  25% 
 За ниво парцеле  30% 
 Уређене зелене површине На парцели 30% 

 

 Спратност објеката максимално П+1+Пк 
 Могућа изградња подрума ако то 

дозвољавају хидротехнички услови 
  

 Висина објеката (метара)   
 До коте слемена максимално 11,5 m 
 До коте венца максимално 8,5 m 

 

 Паркирање   
 Број паркинг места На парцели 1 ПМна 1 стан 

 
o СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА  -  ПОРОДИЧНО РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ 

Основна намена површина: породично становање руралног типа. 
– Као претежна намена дозвољава се у  просторној целини IV.  
– може бити компатибилна намена у просторној подцелини VI.2, 
– не дозвољава се у целинама I, II, III, V,VI.1 и VII 
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Као породично становање руралног типа дефинише се становање са 

пољопривредном делатношћу (мешовита домаћинства) на појединачним парцелама, минималне 
величине 600 m2 са највише три стана у објекту. 
Дефинишу се два слућаја руралног становања: 

– одвојене функције: када је стамбени део објекта на засебној парцели, а пољопривредно 
економски на суседној или више суседних тако да чине целину више делова. У овом случају 
примењују се параметри за сваку парцелу појединачно. 

– Спојене функције: када је стамбени део домаћинства на истој парцели са економским 
делом домаћинства. У овом случају правила се примењују за ту парцелу и све објекте на 
њој. 

Компатибилне намене: туризам пансионског типа, спорт и рекреација, зеленило. Као 
компатибилна намена могу се дозволити производни погони који не угрожавају животну 
средину. Компатибилна намена може бити у оквиру основног објекта, засебан објекат 
на парцели или на посебној парцели у оквиру претежне намен. Уколико је на посебној 
парцели важе правила за компатибилну намену.  

Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 
 

Табела 9.- параметри за породично становање ниских густина - рурално становање 
 Простор за становање  40% површине 
 Простор за компатибилне функције ................... 60% површине 
    

* Величина грађевинске парцеле   
 Одвојене функције оптимално 600 m2 

 Спојене функције макс. 1500m2 

* За парцеле веће од 1500 m2, мора се извршити парцелација и издвојити пољопривредно 
земљиште. Уколико се на парцелама већим од 1500 m2налазе објекти производње 
(пољопривредне или друге као породична производња) парцела се мора издвојити и 
примењују се параметри за производњу. 

 

 Ширина фронта парцеле   
 за слободно стојеће објекте  мин 16 m 

 

 Проценат заузетости   
 Одвојене функције  30% 
 Спојене функције макс. 20% 
    

 Спратност објеката максимално П+2 
 Могућа изградња подрума ако то 

дозвољавају хидротехничкиуслови 
  

    

 Уређене зелене незастрте површине на парцели 30% 
 

 Паркирање   
 број паркинг места на сопственојпарцели 1 ПМ на 1 стан  

 
Економски објекти који се, у економском делу парцеле, могу градити су: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу, пушнице, сушнице, кош, амбар, 
надстрешница за машине и возила и др. 
Међусобна растојања објеката у економском дворишту зависе од организације економског 
дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте. 
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле не може бити мање од 3,0m. 
Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, 
растојање нових економских објеката не може бити мање од 5,0m од границе парцеле. 
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На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, 

стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина приступног 
економског пута на парцели износи 3,0m. 
Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).  
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,5m, а 
економског 3,0m. 
Ако се економско двориште формира уз јавни пут растојање од грађевинске до регулационе 
линије утврђује се, на основу преовлађујуће грађевинске линије суседних објеката увећаним за 
најмање 3,0m зеленог појаса. 

3.5.2. Мешовите намене 
Примењују се општа правила за све типове становања прописана у поглављу 3.5. Правила 
изградње површина и објеката осталих намена. 
Мешовите намене - обухватају шири опсег намена од становања до пословања (услуге, 
угоститељство, туризам) и јавних служби, спорта и рекреације. 
 

o МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ 
Основна намена површина: Породично становање са пословањем. 
Као претежна намена дозвољава се у  просторнojподцелиниI.1 и незнатно у подцелини I.2. Може 
бити компатибилна намена у просторној подцелини II.1,II.2и у просторној целини III. Не дозвољава 
се у целинама целинама IV,V, VI и VII. 
Породичностановање са пословањем - мешовите намене - обухватају шири опсег намена од 
становања до пословања (услуге, угоститељство, туризам) и јавних служби, спорта и рекреације. 
− услуге (трговачке, пословно – комерцијалнеделатности) 
− туризам (хотели, мотели, ресторани, апартманизаиздавање,  кампови...) 
Компатибилне намене: мешовите намене средње густине, јавне функције и службе, образовање, 

дечија и социјална заштита, спорт и рекреација, услуге и пословање, зеленило. 
Компатибилна намена може бити у оквиру основног објекта или на посебној парцели у 
оквиру претежне намен. Уколико је на посебној парцели важе правила за ту намену. 
Производне делатности се не дозвољавају, осим делатности из групе А. 

Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у низу. 
Објекти морају бити у низу и на регулацији:  

– У подцелини  I.1 како је то приказано на графичком прилогу 6.а и 6.б План изградње. 
 

Табела 10.- параметри за мешовите намене средње густине 
 Простор за становање  50% површине 
 Простор за компатибилне функције ................... 50% површине 
    

 Величина грађевинске парцеле   
 за објекте у низу  Мин 300 m2 

 за слободно стојеће објекте  мин 500 m2 

 

 Ширина фронта парцеле   
 за објекте у низу  Мин 10 m 
 за слободно стојеће објекте  мин 15 m 

 

 Положај објекта према регулацији  
 За објекте у низу грађевинска линија је oбавезујућа тамо где је она 

дефинисана на регулацији у графичком прилогу 
 За слободностојеће објекте Објекат може бити повучен у односу на регулацију 
 У осталим улицама према графичком прилогу 

 

 Проценат заузетости максимално 70% 
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 Спратност објеката максимално П+3 
    

 Уређене зелене незастрте површине на парцели 20% 
 

Табела 11 :параметри за туризам  
 Величина грађевинске парцеле мин. 800 m2 
 Ширина парцеле мин. 20,0m 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 5,0mповучено од регулације 
 Удаљења од суседних објеката мин. 8,0m 
 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 4,0m 

 

 Проценат заузетости  до 50% 
 Индекс % заузетости   
 1000 m2  50% 
  преко 1000 m2  40% 

 

 Проценат уређених незастртих зелених 
површина 

  

 до 1000 m2  30% 
 преко-1000 m2  35% 

 

 Спратност објеката макс П+3+Пк 
 Висина објеката  макс 17,0m 
Паркирање 
Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња подземних гаража у блоку могућа је у 
функцији гараже за кориснике околних објеката и парцела, под условом да је доминантна намена 
блока пословање, да је укупна површина заједничког дворишта велика и да је приступ могућ из 
споредне улице. Могуће је да гаража у средишту блока буде подземна а изузетно до 2,5 m изнад 
земље. На ивици блока и на регулацији блока гараже по пр авилу треба да буду вишеспратне. 
Кровне површине подземних гаража морају се уредити као пешачке површине са значајним 
учешћем специјалног кровног зеленила. Вишеетажне надземне гараже треба градити као ивичне 
објекте који 
Се не могу градити у унутрашњости компактних блокова, осим када је блок јединствена 
организациона целина. 
За новоизграђене објекте потребно је обезбедити по једно паркинг место на површини (зони, 
блоку, комплексу, парцели) на коју се односи план. Услови за изградњу паркинг места одређују се 
по следећој табели. 
Табела 12: Капацитети паркинг места за комерцијалне делатности (за новоизграђене објекта) 

намена 1 паркингместонаm2 

трговина 50 m2продајног простора 
административно-пословни објекги 60 m2нетоетажне површине 
Угоститељски објекти 2 постављена стола са четири столице 
хотели 2-10 кревета зависно од категорије 
 

o ПОСЛОВАЊЕ СА СТАНОВАЊЕМ  
Основна намена површина: Пословање са породичним становањем. 

– Као претежна намена дозвољава се у  просторној целиниIV. 
– може бити компатибилна намена у свим другим целинама осим целини V 
– не дозвољава се у целинама V 

Пословање са породичним становањем - обухвата шири опсег пословања (услуге, 
угоститељство, туризам, мањи занатско производни погони) са породичним становања. 
Компатибилне намене: спорт и рекреација, услуге и пословање, зеленило. Компатибилна намена 
може бити у оквиру основног објекта или на посебној парцели у оквиру претежне намен. Уколико је  
 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   99
 

на посебној парцели важе правила за ту намену. Производне делатности се не дозвољавају, осим 
делатности из групе А. 
Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у низу. 
Табела 13.- параметри за породично становање са пословањем 
 Простор за становање  50% површине 
 Простор за компатибилне функције ................... 50% површине 
    
 Величина грађевинске парцеле   
 за објекте у низу  Мин 500 m2 

 за слободно стојеће објекте  мин 600 m2 

 
 Ширина фронта парцеле   
 за објекте у низу  Мин 12 m 
 за слободно стојеће објекте  мин 16 m 
    
 Проценат заузетости  50% 
    
 Спратност објеката максимално П+3 
    
 Уређене зелене незастрте површине на парцели 30% 

 
 Паркирање   
 број паркинг места на сопственој 

парцели 
1 ПМ на 1 стан  
пословање према 
табели 2 

3.5.3. Производња 
Основна намена површина: производња. У оквиру производних делатности могу се наћи 
прехрамбена индустрија, грађевинарство и производња грађевинских материјала, складишта, 
текстилна индустрија, већа трговинска предузећа, занатска приозводња, сервиси, станице (ТС, 
плинске, бензинске и сл.). 
– Као претежна намена дозвољава се у  просторној  целини VI 
– може бити компатибилна намена у просторним целинама II, IV и V као мали производни 

погони који не угрожавају животну средину и основну намену у окружењу. Производни 
објекат као компатибилна намена не може бити на парцели основне намене већ мора имати 
формирану парцелу на којој се примењују правила за производњу. 

– не дозвољава се у целинама I,II, III, IV и VII 
Компатибилне намене: услуге и пословање и становање које се налази у постојећем стању у 

оквиру ових зона. Однос пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 
50% на нивоу намене. На парцели се може наћи и само компатиблна намена. Правила 
изградње основне намене примењују се и за компатибилну намену. 

Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 

Услови за формирање парцеле: 
– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који 

омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и 
која има приступ јавној саобраћајној површини 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине 
фронта према јавној саобраћајној површини 14.0 m и минималне површине 500 m 2 . 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова 
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној 
површини 20.0 m и минималну површину 800 m2 
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Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за производњу број објеката 
зависи од технолошког процеса. Могућа је изградња других објеката у функцији производње, 
магацини, гараже, надстрешнице. У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, које не 
улазе у обрачун урбанистичких параметара. 
Индекс заузетости парцеле:  

максимални индекс заузетости на парцели је  50%. 
Висина објекта: 

– максимална планирана спратност је управног (дела) објекта је П+2. 
– Максимална спратност и висина производног дела зависи од технолошког процеса 

Слободне и зелене површине: 
– минимални проценат уређених слободних  површина на парцели је 30% . 

Грађевинска линија:  
– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 

План изградње и регулације. 
– Постојећи објекти који се, делом или у целости налазе у зони између регулационе и 

грађевинске линије се не могу дограђивати у делу који је испред грађевинске линије. 
Кота приземља: 

– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 
1.2 m виша од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном 
способношћу кретања 

Одстојање од бочне границе парцеле: 
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не 

мање од 5 m. 
– минимално одстојање других садржаја (надстрешнице, помоћни објекти..) је 3,5 m. 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 
− минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 

висине вишег објеката, 
Растојање од задње границе парцеле: 

– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је  
минимално 1/4 висине објекта, али не мање од 5 m. 

Паркирање: 
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у 

оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели 2 Нормативи за 
паркирање. 

Услови за ограђивање парцеле: 
– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 

0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 
– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде 
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле 
Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну 
енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

– до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно постављање 
одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: 
− сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у 

оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико 
положај објекта према јавној површини задовољава услов дефинисан општим 
правилима  
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− постојећи објекти на парцели чији индекс изграђености премашује дозвољени и/или 
није у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних 
објеката, или други објекат на парцели чији положај није у складу са прописаним 
растојањима од задње границе парцеле, не могу се дограђивати, већ је дозвољено 
само текуће одржавање, као и побољшавање услова коришћења (замена инсталација, 
увођење гаса, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања 
и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. 

Спровођење плана за намену производња: 
− директно спровођење ПГР, односно УП за комплексе веће од 2ha. 
3.5.4. Услужне делатности и пословање 

Основна намена површина: услужно трговинске делатности, пословање, терцијарне делатности, 
велепродаја. 

– Као претежна намена дозвољава се, у  зависности од врсте делатноти у свим целинама 
– може бити компатибилна намена у  зависности од врсте делатноти у свим целинама 

Компатибилне намене:  спорт и рекреација, јавне функције и службе, зеленило, туризам. Однос 
пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу намене. 
На парцели се може наћи и само пратећа намена. Правила изградње за компатбилну 
намену се примењују у случају изградње у оквиру услука и пословања када је 
компатибилна намена на засебној парцели. 

Услови за формирање парцеле: 
– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који 

омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и 
која има приступ јавној саобраћајној површини 

– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине 
фронта према јавној саобраћајној површини 12,0 m и минималне површине 400m 2 . 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова 
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној 
површини 14.0 m и минималну површину 600 m 2. 

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један пословни објекат.  
− Могућа је изградња других објеката у оквиру копатибилних намена. Основни објекат и 

други објекти морају да чине урбанистичко - функционалну целину. 
Индекс заузетости парцеле:  

максимални индекс заузетости на парцели је  је 50% 
Спратност објекта: 

– Максимална спратност П+2+Пк. 
Слободне и зелене површине: 

– минимални проценат слободних  површина на парцели је 30% . 
– обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе и 

дрворедна стабла на свака 2 паркинг места; 
Положај објекта на парцели: 

објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 
Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 6.1 и 6.2 
План изградње и регулације. 

Кота приземља: 
– кота приземља објекта је највише 0.2 m виша од коте приступне саобраћајнице 
– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 

1.2 m виша од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном 
способношћу кретања 

– Кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може бити 
нижа од коте те саобраћајнице 

Одстојање од бочне границе парцеле: 
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 4 m. 
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Растојање објекта од бочног суседног објекта: 
− минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 8 m, 

Растојање од задње границе парцеле: 
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је  

минимално 1/4 висине објекта. 
– изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и 

изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта. 
Меродавно је растојање од објекта на суседној парцели. 

Паркирање: 
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у 

оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели бр. 2 Нормативи за 
паркирање. 

– максимална заузетост подземном гаражом је 50% површине парцеле 
– уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота 

плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и 
партерно уређена 

Услови за ограђивање парцеле: 
– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 

0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 
– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде 
– парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле 
Минимални степен комуналне опремљености: 

– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну 
енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

– до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно постављање 
одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

Спровођење плана за намену услужне делатности: 
Директно применом правила ПГР, уколико за појединачне површине и објекте није 
другачије прописано у поглавњу III Смернице за спровођење плана. 

3.5.5. Верски објекти 
Верски објекти су јавног карактера, односно јавног садржаја, али земљиште на коме се 

налази верски објекат није површина јавне намене. Овим планом се не планирају нове локација за 
верски објекат. Уколико се покаже иницијатива или потреба за овим објектом локација се може 
наћи у оквиру зона становања. 

Према прописаним функционалним, локационим и абијенталним критеријумума: 
− значај  макроположаја  локације, односно  генерална  подобност  места  (број  и концетрација  

верника, гравитационо подручје, саобраћајна приступачност); 
− карактер функционалног окружења (у близини садржаја који им по традицији, функцији и 

обележју припадају, места где се сустичу кретање и интерес жеља); 
− повезаност са амбијенталним и природним целинама; 
− визуре и сагледивост у слици града, 
−  и према нормативу: 

− за површину објекта 0,1 m2/становнику гравитационог подручја и 
− за површину парцеле 0,3-0,5 m2/становнику гравитационог подручја, 
Површина комплекса оквирно треба да буде око 2000 m2, на којој је могуће изградити објекат 

од око 500 m2.  
На парцели верског објекта, поред богомоље, могу да се нађу и други управно - 

административни, образовно-културни, резиденцијални и услужни садржаји са слободним 
уређеним површинама. 
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Паркирање се обезбеђује у оквиру комплекса. 

 
Спровођење плана за намену верски објекти: 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта. 
3.5.6. Спорт и рекреација 

Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији 
спорта и рекреације је условљено нормативима за величину спортских терена на отвореном и 
затвореном простору у зависности од  врсте планираних спортских активности. 
Могуће пратеће намене:  
Услуге и пословање, зеленило.   
Садржаји који се могу наћи у комплексу: 
– спортски објекти,  
– спортски терени, терени за мале спортове, нови базени и сл. 
– остали садржаји (површине за играње деце, простори за одмор и сл.)  
– зеленило 
– локали (угоститељство, туризам, трговина) 
– паркинг простор и друге манипулативне површине (стазе, сунчалиште...) 
 

У оквиру намене спорт и рекреација забрањена је изградња било каквих  објеката, који би могли 
да угрозе животну средину и основну намену (Процена ризика). Забрањени су објекти 
привређивања, мешовитог пословања, трговине на велико. Такође није дозвољена изградња 
објеката услужног и производног занатства и других делатности рада, комерцијалних објеката 
типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката сервисно - услужних 
делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке гараже и сл.). 
Дозвољени урбанистички параметри:  
− Степен заузетости за затворене објекте је 50% 
− Степен заузетости за отворене спортске терене, (не рачунајући отворене терене за спорт) је 

максимално 30% 
− Максимални степен заузетости парцеле је 70% (рачунајући све  објекте и платое са 

саобраћајницама, стазама,сунчалиштем, базенима и спортским теренима). 
− Проценат учешћа зеленила је мин 30%. 
− Максималнависина (кота венца) објекатаспортаје12 m, где је приземље, или део приземља 

са технолошком висином спортске хале.  
− Паркирање - према табели бр. 2 Нормативи за паркирање. 
Услови за уређење: 
– Травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење, 
– Извршити функционално заштитно озелењавање уз границу са другим садржајима. 
– ограђивање вршити функционалном и естетском оградом чија висина различита у 

зависности од врсте спортске активности. 
– Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте 

спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган 
ради контролисаног приступа корисника. 

У оквиру спортских комплекса, могу се наћи специјализоване школе (спортске, тренерске), или 
спортски кампуси који користе садржаје спортског центра. 

У зеленим површинама, изузетно је дозвољена изградња појединачних јавних бјеката 
републичког и општинског значаја, под условом да њихова изградња не ремети основни карактер 
те површине, њену еколошку равнотежу. 

3.5.7. Зеленило 
 

o Остале зелене површине 
На површинама осталог зеленила, у планском периоду није планирана нова градња, већ само 
редовно одржавање постојећих објеката и евентуална доградња за потребе котларнице и 
санитарног чвора. На овим површинама дозвољена је изградња саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре.  
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Изградња породичних стамбених објекат се дозвољава на појединачним парцелама 

које имају приступ јавној саобраћајној површини према правилима изградње објеката на 
пољопривредном земљишту. Изградња на овим површинама могућа је израдом измена и допуна 
овог плана у целини или за део плана. 
 
3.6. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ НА УСЛОВНО ПОГОДНИМ ТЕРЕНИМА- извод из геолошко-

технишке документације 
Но основу Уговора са Општинском управом Општине Лучани, Институт ИМС из Београда урадио је 
Геолошко – Геотехницку документацију за потребе израде Плана генералне регулације за 
насељено место Гуца. 
На графижком прилогу бр.8 „Заштита простора“, назначен је терен условне стабилности за 
изградњу у подцелини II.1. 
На основу анализе података постојеће фондовске документације и резултата 
новоизведенихистраживања извршена је инжењерскогеолошка рејонизација терена која 
представља синтетскиприказ свих природних ограницења и геотехницких услова изградње 
садржаја који супредвидени планом генералне регулације. 
Имајући у виду инжењерскогеолошко – геотехничка и хидрогеолошка својства 
издвојенихлитогенетских комплекса битних за стабилност терена у природним условима и у 
условима 
грађевинске активности, испитивани терен је подељен на три рејона. Рејон II подељен је на 
два микрорејона IIа и IIб. 
На инжењерскогеолошкој карти ( прилог бр.1 ) прилазани су издвојени реони. 
Рејон I 
Рејон I обухвата површину од ~ 148hа и пружа се дуж тока реке Бјелице са значајнимуделом у 
површину Плана .Обухвата заравњене делове терена и терене у благом паду до 
5°. У подини је изграђен од флишоликих седимената, подредено шкриљавих метаморфних 
стенапреко којих залежу квартарне наслаге разлицитог генетског порекла, 
представљанепрашинасто – песковитим глинама, шљунковито песковитим глинама и 
прашинама,шљунковима и песковима, дебљине од 2 – 4m, просецно 3m. 
На појединим микролокалитетима, услед урбанизације и нивелационог уређења откривене 
сунаслаге слабо консолидованог насутог материјала, промењиве дебљине, просечно0.3 – 2.0m. 
Насути материјал је неповољних отпорно – деформабилних својстава и непрепоруčује се као 
подтло за ослањање темељних конструкција. Код ослањања линијских 
објеката ( саобрацајница, и др. ) потребана је претходна контрола квалитета и његовамеханицка 
стабилизације. 
Ниво подземне воде се налази на просецној дубини од 1 - 3м од површине терена. 
Рејон Iчини терен стабилан у природним условима, повољан за коришћењеи 
урбанистичко планирање, са малим ограничењима која се односе на извесне 
мерезаштите и побољшања његових инжењерскогеолошких својстава. 
Према класификацији "GN - 200 " седименти рејона I припадају II - III категорији тла.За више нивое 
и фазе пројектовања потребно је урадити детаљна геотехничка истраживањатерена, све у складу 
према одредбама Закона о планирању и изградњи објеката („СлужбенигласникРС'' бр.72/09, 
81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Закона о 
рударству и геологији (Службени гласникРепублике Србије бр. 88/11) и одговарајућим 
подзаконским актима – Правилнику о израдиПројекта геолошких истраживања (Сл. гласник 
Републике Србије бр. 51/1996). 
Рејон II 
Рејон II обухвата површину од ~ 101hа. Терен у оквиру рејона II је промењивог нагиба,просецно од 
5-15º. У оквиру рејона II издвојена су два микрорејона IIа и IIб. На графицкомприлогу 
бр.1(елабората) приказана су два микролокалитета укупне површине 7hа (Кu1, Кu2) којаприпада 
микрорејону - IIб на којима су уочени умирени колувијални процеси. 
Микрорејон IIа површине 9hа обухвата урбанизовани – изградени део Гуче који јенасипан, 
издвојен као стабилан терен са малим ограничењима у смислу заштите од откидањарасквашених 
делувијалних зона. 
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Микрорејон IIb површине ~ 92ха представља углавном неурбанизоване до слабо урбанизоване 
делове површине плана на којима се планира углавном изградња објеката 
за становања ниске – средње густине, објеката за викенд становање и зона са комерцијалним 
садржајем. 
Микрорејон IIа 
Терен у основи изградују седименти кредне старости представљени нестишљивом 
флишномсеријом ( F ) у којој се наизменично смењују пешчари, глинци, лапорци, реде кречњации 
конгломерати ( PS, LC, GC ) са појавом крупних фрагмената палеозојских стена 
(кварцита, метаморфних пешчара, филита). 
У повлати ових седимената у слоју просечне дебљине од 3.0 – 5.0m ( у зависности одлокалитета и 
до 9.0m ) залежу делувијални седименти прашинасто-песковите глине са променљивим учешћем 
дробинског материјала хетерогеног литолошког састава, величине 
и уобљености, са секундарним исталожењима оксида мангана и гвожђа и подређеним учешћем 
карбонатних уклопака и праха. Локално кредни седименти могу бити откривени и на површини 
терена у виду деградираног кредног флиша. 
На појединим микро локалитетима могу се очекивати услед урбанизације и нивелационог уређења 
наслаге слабо консолидованог насутог материјала у слоју просечне дебљине од0.5 - 2.0м. Насути 
материјал је неповољних отпорно – деформабилних својстава и као такав 
не може се користити за темељење објеката. Код ослањања линијских објеката ( саобраћајница, и 
др.) потребна је претходна контрола квалитета и његова механичка стабилизације. 
Анализом фондовске документације није констатован устаљени ниво подземне воде, већ појава 
воде у виду слабог процуривања и квашења на дубини од 9.0m у односу на површину терена 
(архивска документација ), али се може се очекивати и плиће. 
Терен микрорејона IIа може се користити за урбанизацију уз примену одговарајућих 
превентивних мера заштите приликом грађевинске активности тј. заштите од 
откидања расквашених делувијалних зона. На терену (микрорејон IIа) у периоду 
истраживања нису уочене појаве нестабилности и терен се у природним условима може 
окарактерисати као стабилан. 
Сва неадекватна и непланска засецања, изводења ископа, или било каква неконтролисана 
грађевинска активност може изазвати клижење стенских маса и нарушавање целокупне 
стабилности. 
Извођење радова предвидети у сушном периоду, а за све ископе дубље од 1.5 m обавезно је 
употреба мера заштите ради очувања и повећања стабилности. Сва засецања треба обезбедити 
адекватним мерама заштите уз строги режим њиховог планирања. 
Доградња и надзиђивање постојећих објеката могућа је уколико се инжењерско геолошким 
истраживањима утврди да су исти фундирани на одговарајући начин и да увећање оптерећења на 
темеље неће изазвати штетне последице по сам објекат и суседне објекате у зони утицаја. У 
супротном потребно је спровести одговарајуће интервенције на темељима као санационе мере, 
или у самом терену, да би се на адекватан начин прихватило додатно 
оптерећење. Будућа доградња уз постојеће објекте захтева правилан избор дубине и начина 
темељења, при чему постојеће објекте, односно њихове темеље штитити адекватним 
геотехничким мерама. 
Изградња подземних етажа могућа је уз претходно обезбеђење стабилности темељне јаме и 
суседних објеката у зони утицаја, као и дренирања терена и заштите од штетног утицаја 
површинских и лутајућих подземних вода. На слободним површинама спречити формирање 
дивљих депонија. 
Код реконструкција и изградња линијске инфраструктуре треба поставити тако да нивелете буду у 
нивоу постојеће, или на новом насипу, у супротном саобраћајнице у усеку – засеку захтевају 
израду потпорних конструкција и друге санационе мере. 
Као материјал за уградњу, имајући у виду да су могуће појаве делувијалних глина високе 
пластичности – CH које су подложне волуменским променама (бубрењу) у условима 
водозасићења, не препоручује се за употребу без претходне контроле његовог квалитета. 
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 Према класификацији "GN - 200 " седименти микрорејона IIа припадају II - III категорији тла, 
локално III – В у зависности од врсте и процентуалног учешћа дробинског материјалау укупној 
стенској маси. 
За више нивое и фазе пројектовања потребно је урадити детаљна геотехничка 
истраживањатерена, све у складу према одредбама Закона о планирању и изградњи 
објеката(„СлужбенигласникРС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Закона о рударству и геологији (Службени гласникРепублике 
Србије бр. 88/11) и одговарајуцим подзаконским актима – Правилнику о израдиПројекта геолошких 
истраживања (Сл. гласник Републике Србије бр. 51/1996). 
 
3.2.2 Микрорејон IIb 
Терен у основи изградују седименти кредне старости представљени нестишљивом 
флишномсеријом ( F ) у којој се наизменицно смењују пешцари, глинци, лапорци, реде крецњации 
конгломерати ( PS, LC, GC ), са могуцом појавом крупних фрагмената палеозојскихстена 
(кварцита, метаморфних пешцара, филита). Шкриљава стенска маса откривена је нападинама дуж 
тока потока Дупљај. 
У повлати ових седимената у слоју врло промењиве дебљине од 3.0 – 5.0м ( на локалитету 
истражне бушотине B1 и преко 15m) залежу делувијални седименти прашинасто-песковите 
глинеса променљивим учешћем дробинског материјала ( флишни одломци или одломци 
шкриљавих стена )хетерогеног литолошког састава, величине и уобљености, са секундарним 
исталожењимаоксида мангана и гвожда и подреденим уцешцем карбонатних уклопака и праха.На 
појединим урбанизованим површинама ( микролокалитетима ) могу се очекивати наслагеслабо 
консолидованог насутог материјала у слоју просечне дебљине од 0.5 – 2.0m,неповољних отпорно 
– деформабилних својстава које као такве не могу да се користе затемељење објеката. Код 
ослањања линијских објеката ( саобраћајница, и др. ) потребна јепретходна контрола квалитета 
материјала из насипа и механичка стабилизације. 
У целини посматрани терен је безводан. Комплекс је прслинско – пукотинске порозности са 
функцијом хидрогеолошког колектора спроводника. У зони веће издељености прслинским 
системом лако дробљиви, при чему се циркулација воде одвија интезивно дуж прслина и 
пукотина,што нарушава стабилност терена приликом извођења радова. 
У периоду истраживања - децембар 2013 год. није констатован устаљени ниво подземневоде већ 
појава воде у виду слабог процуривања и квашења на дубини од ~ 3.0m( може се оцекивати и 
плиће ) у односу на површину терену у плићим деградираним ииспуцалим зонама . Расквашене 
зоне су последица процеђивања површинских вода савиших делова падине, на шта се мора 
обратити посебна пажња приликом извођења радова. 
На делу терена у оквиру микрорејона IIb регистроване су две површине 
умиреногклизишта ( Кu1 ,Кu2 ) на којима пре било какве техногене активности ( 
наменомплана предвиђена је изградња објеката за становања ниске густине ),морају се 
применити адекватне мере заштите - санације које ће обезбедитисигурну и дуготрајну 
стабилност како самог терена на којем се планирају новисадржаји тако и будућих ( 
нових ) и постојећих објекта у зони утицаја, што се морадефинисати кроз одговарајућу 
пројектно техничку документацију. 
Конструкцију терена на том делу изградују седименти са повецаним степеном 
пластицности,влажности , стишљивости, склони клижењу. Средње су водопропустљиви са улогом 
хидрогеолошкогколектора спроводника. На инжењерскогеолошкој карти у склопу графицког 
прилога бр. 1приказана је као издвојене целине са ознаком Кu1,2. 
Микрорејон IIbчини терен који је у природним условима условно стабилан са 
интезивноразвијеним процесима спирања и јаружања у дебелом делувијалном покривачу 
којисе активирају у условима интезивног прилива површинских и процедних вода 
нарочито нападинама стрмијег нагиба. С тога било каква неконтролисана техногена 
активност, неадекватна и непланска засецања, извођења ископа, промена геометријских 
услова,   немогућност    формирања    слободних    косина     стабилног    нагиба   може  
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потенцијално да наруши стабилност терена ( микрорејона IIb) и активира 
процесаклизања. 
Урбанизација овог простора је могућа уз уважавање свих услова који су дати кроз 
предметни Елаборат и поглавље 6.2.2. 
Изводење радова предвидети у сушном периоду, а све ископе дубље од 1.5 m неопходно је 
адекватним мерама обезбедити, строгим режимом планирати и заштитити од водозасицења.Сва 
засецања терена морају бити строго планирана и са адекватним мерама обезбедења. 
При изградњи нових објеката посебну пажњу посветити оцувању стабилности теренаи 
ископа. Потребно је прилагођавати објекте нагибу терена, а начин и дубинуфундирања 
објекта дефинисати на основу геотехницких карактеристика заступљенихлитолошких 
средина у циљу обезбеђења објеката од неравномерних слегања. Приизградњи објеката 
са подземним етажама треба укључити и локалну дренажу, а системтемеља 
прилагодити локалним микроусловима, који би истовремено био и превентивнамара 
санације услед могућих обрушавања – клижења земљаних маса. 
Реконструкције и изградња линијске инфраструктуре треба изводити тако да нивелете буду 
у нивоу постојеђе, или на новом насипу, у супротном саобраћајнице у усеку – засекузахтевају 
израду потпорних конструкција и друге санационе мере у зависности од самемикролокације. 
Шкриљци се не препоручују као материјал за уградњу у насип безодговарајуце заштите, ни за 
ослањање коловозних конструкција због своје великеосетљивости на промену влажности. 
Као материјал за уградњу, имајући у виду да су могуће појаве делувијалне глине високе 
нпластичности – SH која је подложна волуменским променама ( бубрењу ) у 
условимаводозасићења, не препоручује се за употребу без претходне контроле њеног квалитета. 
Према класификацији "GN - 200 " седименти микрорејона IIb припадају II - III категорији тла, 
локално III – V у зависности од врсте и процентуалног учешћа дробинског материјалау укупној 
стенској маси. 
За више нивое и фазе пројектовања потребно је урадити детаљна геотехничка 
истраживањатерена, све у складу према одредбама Закона о планирању и изградњи 
објеката(„СлужбенигласникРС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Закона о рударству и геологији (Службени гласникРепублике 
Србије бр. 88/11) и одговарајућим подзаконским актима – Правилнику о израдиПројекта геолошких 
истраживања (Сл. гласник Републике Србије бр. 51/1996). 
Рејон III 
Рејон III обухвата површину од ~ 51hа. Терен рејона III чини ободни део плана који јепрекривен 
шумским прекривачем који као такав и остаје, док само мањи незнатни деловиповршине плана у 
подножју падина су планирани за објекте породичног становања,и производне делатности. 
Генерално терен овог рејона је великог нагиба 20º, слабо приступачан, прекривенвегетацијом ( 
шумом ), тектонски оштећен и условно стабилан – до нестабилан.Основу терена изграђују 
флишне творевине ( F ) хетерогеног литолошког састава у којој се наизменично смењују пешчари, 
глинци, лапорци, кречњаци и конгломерати са учесталомпојавом крупних фрагмената 
палеозојских стена (кварцита, метаморфних пешчара, филита). 
Генерално површинска зона је измењена и деградирана, а дебљина измењене зоне варира 
и може износити и преко 5m на падинама. Чине је песковито прашинасте глине са 
промењивимучешћем дробинског материјала ( флишни одломци или одломци шкриљавих стена ) 
хетерогеноглитолошког састава, велицине и уобљености. Шкриљци са преовладујуцим 
глиновитим састојцима( аргилошисти и филити ) доста су хигроскопни услед цега настају 
кристалохемијске промене, па често и бубрење ових стена при дужем деловању воде. Велика 
њихова осетљивост на дејствомраза доводи до мрвљења и тоталног разарања примарне 
структуре. На терену рејона IIIизражена је површинска ерозија и јаружње, при цему су јаруге 
дубоко усецене у делувијуми алтерисани део стенске масе. 
У целини посматрани терен рејона III је безводан, периодично са присуством воде узависности од 
хидролошких услова у површинској деградираној зони. Овде се издан формирасезонски, а 
задржавање процедних вода у боље или слабије оцеђивој средини има веоманеповољан утицај у 
погледу  стабилности терена.  У периоду  већих атмосферских  падавина поред  натапања косина,  
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површинске воде услед стрмог нагиба терена имају бујичникарактер и самим тим изражено 
ерозионо дејство. Прихрањивање издани врши се инфилтрацијомповршинских вода и из заледа 
падине. 
Улазеци у дубље делове терана вода се не појављује, изузев као пратилац крупних разлома.У 
склопу природне конструкције терена ова средина има функцију хидрогеолошког изолатора. 
У оваквим срединама у склопу терена рејона III при непланској и 
неконтролисанојградевинској активности може доћи до формирања клизишта 
консеквентног типа, наконтакту делувијалне распадине и основне стенске масе. 
При изградњи нових објеката ( терени у подножју падина ) посебну пажњу 
посветитиочувању стабилности терена и ископа. Потребно је прилагођавати објекте 
нагибутерена, а начин и дубину фундирања објеката дефинисати на основу 
геотехницкихкарактеристика заступљених литолошких средина на самој 
микролокацији, уз обавезнопланирање дренирања површинских и процедних вода уз сам 
објекат да се не бинарушила стабилност терена. 
Шкриљци се не препоручују као материјал за уградњу у насип без одговарајуце заштите, ни 
за ослањање коловозних конструкција због своје велике осетљивости на промену 
влажности.Веома је важно спрецити расквашавање подтла, а у том смислу треба на одговарајући 
начинрешити одводњавање будућег коловоза и саобраћајних површина, као и околног теренау 
зони трасе. 
Урбанизација овог простора могућа је уз уважавање свих услова који су дати кроз 
предметни Елаборат и поглавље 6.3. 
У односу на GN - 200 класификацији стенска маса рејона III припада III – IV, локално V-
VIкатегорији тла ( жица и социва кварцита, прослојци метаморфисани пешчар ). Услови рада 
у кварцитима и метаморфисаним пешчарима су изузетно тешки како због њихове 
великеотпорности према откопавању тако и због њихове појаве у стенској маси знатно 
слабијеотпорности. При откопавању захтевају употребу експлозива. 
За више нивое и фазе пројектовања потребно је урадити детаљна геотехничка 
истраживањатерена, све у складу према одредбама Закона о планирању и изградњи 
објеката(„СлужбенигласникРС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Закона о рударству и геологији (Службени гласникРепублике 
Србије бр. 88/11) и одговарајуцим подзаконским актима – Правилнику о израдиПројекта геолошких 
истраживања (Сл. гласник Републике Србије бр. 51/1996). 
 
3.7. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ИЗГРАЂЕНОСТИ / ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ 
Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, 
бр. 69/10 и 16/11) и Закону о планирању и изградњи, по  правилу се дефинишу или дозвољени 
индекс изграђености или дозвољени индекс заузетости.  
Овим Планом се прописује дозвољени индекс заузетости. 
Максимални индекс заузетости у оквиру подручја плана дефиннисан је у предходним поглавњима 
у зависности од намене и просторне целине.  

 
3.8. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, 
бр. 69/10 и 16/11) и Закону о планирању и изградњи, план садржи највећу дозвољену висину или 
спратност објекта, а по правилу дозвољена висина објекта се дефинише висинским котама. 
Овим Планом се прописује спратност објекта.  

– Минимална конструктивна спратна висина стамбених намена је 3 m.  
– Минимална светла спратна висина приземља пословних намена је 4 m.  
– Максимална светла спратна висина стамбених просторија је 4 m.  
– Максимална светла спратна висина пословних просторија је 6 m.  
– Максимална спратна висина произвоних објеката зависи од технолошког 

процеса.  
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– Максимална спратна висина објеката складишта, великих магацина и великих 
трговинских објеката је 14 m. 

Максимална спратност објекта у оквиру подручја плана дефинисана је у предходним табелама у 
зависности од намене и просторне целине. 
 

3.9. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката у оквиру планиране намене и у 
границама дозвољених индекса за одређену грађевинску парцелу. Под овим условима могу се 
градити и други објекти у односу на планиране овим планом. 
 

3.10. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 
Сви објекти у границама овог плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз Урбанистчки 
пројекат односно грађевински пројекат, усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви градње су: 
− постављање објекта у складу са морфологијом  терена, која не ремети драстично постојећу 

нивелацију; 
− волумен и габарит објекта, прилагодити условима окружења, водећи рачуна о очувању 

аутентичности предела у којем се објекат гради;  
− примењени материјали морају бити природни; 
− препоручује се облик крова четвороводан или вишеводан; кров без надзидка; 
− Стрехе и забати. 

– Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне грађевинске 
парцеле износи 0,90 m. 

– Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са 
крова једног објекта не слива на други објекат.  

– Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а 
одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

– Код постојећих објеката који се реконструишу, а не може се обезбедити услов из става 
1 ове тачке, није дозвољено постављање стрехе. 

– Код објеката у низу и објеката у прекинутом низу забатни зид не сме прећи висину 
суседног постојећег објекта уколико је постојећи објекат изграђен у складу са овим 
планом.  

− Нису дозвољена два нивоа поткровних етажа.  
 
3.11. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
Напостојећимобјектимамогућејеизвршитиследећеинтервенције: 
Табела бр.14: Правила за реконструкцију постојећих објеката 
   
Доградњу нових етажа  − До дозвољене максималне висине; 
Доградњу објекта  – Надградње  и доградња објекта може се  

извести до максималних урбанистичких 
параметара прописаних овим планом 

Надградњу крова изнад равне 
терасе објекта 

 − Рад и санације равног крова; 
− Без нарушавања венца; 
− Са скривеним олуцима; 
− макс. Нагиб до 30 степени 

Реконструкцију крова са 
променом геометрије у циљу 
формирања новог корисног 
простора 

 − без повећања висине објекта и промене 
геометрије крова уколико се прелазе 
параметри 

− реконструкцију или доградњу крова извести са 
надзитком максималне висине 1,6m мерено од 
коте пода до прелома косине крова 

Реконструкцију фасаде објекта у  − дозвољава се 
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циљу побољшања термо и звучне 
изолације 
Реконструкцију фасаде објекта у 
смислу затварања балкона и лођа 

 − дозвољено је само на нивоу целог објекта, 
једнобразно 

Доградњу вертикалних 
комуникација (степениште, лифт) 

 − дозвољава се 

Претварање стамбених у 
пословни простор 

 − дозвољава се 

Претварање помоћног простора 
(таван, вешернице, оставе и сл.)   
У стамбени простор 

 − дозвољава се, осим кодподземних етажа које 
немају отвор на фасади висине веће од 80cm. 

Претварање помоћног  простора 
(таван, вешернице, оставе и сл.)   
У пословни простор 

 − дозвољава се 

Реконструкција објеката 
(санација, фасаде, конструкције, 
инсталација, функционална 
реорганизација) 

 − дозвољава се 

 
3.12. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 
Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама („Сл. гласник 
РС“ бр. 30/10). 

Заштита водног земљишта спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом 
Републике Србије и Законом о водама. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања свих 
зона које се плаве великим водама вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на појасу 
ширине 10 m дуж обала водотока. За водно земљиште дуж водотока утврђују се следећа правила 
уређења и изградње простора: 
1) забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим 

хидротехничких објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне 
засаде (шуме, воћњаци, виногради) и спортско-рекреативне отворене површине; 

2) не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је 
неопходна изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем 
трасе иста се условљава извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од 
поплавних вода вероватноће 0,5%; 

3) на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система 
(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); и 

4) регулацију река у зони насеља, поред функционалних критеријума, треба примерити 
складном повезивању насеља са акваторијом; а дуж обала река се мора оставити слободан 
простор од најмање 7 m ширине. 
Коришћење вода 
Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно 

без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то за пиће; 
напајање стоке у домаћинству; санитарно-хигијенске потребе; рекреацију, укључујући и купање; 
гашење пожара; пловидбу. 

Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се 
водном дозволом. Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и издате 
водне сагласности. 

 

3.13. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену простора. 
Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10. Закона о шумама (Сл.гл. 
РС број 30/10,и 93/12 ). 
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 Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шумског 
земљишта. 
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, 
− планираних привредних зона, 
− минимална ширина је 10,0 m' 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 40 
m², максималне спратности П+Пк. 
Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'. 
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400 m², максималне 
спратности П+1+Пк (уз услов да је изградња ових објеката утврђена планом развоја шумског 
подручја). 
 
3.14. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној  производњи: 
оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници, стакленици и 
пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл. 
На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима: 
− 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 и перади (фарме, кланице и сл.) 
дозвољена је изградња без промене намене пољопривредног земљишта у складу са чл.26 
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл. РС број 62/06, 65/08и 41/09); 

− Промена намене пољопривредног земљишта, које није инфраструктурно опремљено (нема 
обезбеђен приступ јавној саобраћајници), у грађевинско земљиште могућа је само израдом 
Плана детаљне регулације; 

− За изградњу на пољопривредном земљишту које је инфраструктурно опремљено (приступ 
јавној саобраћајној површини, мин. комуналне опреме – електроенергетика) обавезна је 
израда 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 десетобјеката и за њу је обавезна израда Плана детаљне регулације 
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− Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији 
објекатаинфаструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног 
предузећа за путеве 

− Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на 
саобраћајницу, површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну саобраћајну 
површину, израдом Урбанистичког пројекта.  
Становање је дозвоњено 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. 

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

− Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или реконструкција 
породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног 
раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2стамбеног простора.  

• Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње 
У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, односно 
пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени 
простора – пољопривреди. 
Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.  За све 
пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 haпотребна је израда 
одговарајуће планске или пројектне документације.  
 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или   групације 
објеката међусобно функционално повезаних. 
За производне комплексе (објекте и пољопривредне културе која се узгајају) оптимална величина 
парцеле дата је у табели бр. 26: 
Табела бр.26:Производни комплекси  

пољопривредни објекти оптимална потребна површина 
виноград и објекти на поседу 0,5 ha 
расадник цвећа и објекти 0,5 ha 
воћњак или повртњак и објекти 1 ha 
ратарска производњаи објекти 2 ha 
сточна фарма  5 ha 
 
o Урбанистички параметри 
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је: 
− за производне пољопривредне комплексе максимално 30% 
− за туристичко-услужне намене максимално 40% 
− за објекте повременог становања максимално 20% 
− за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског 

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

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не 
обрачунавају индексом заузетости. 
Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је: 
− за производне комплексе максимално 0,6 
− за туристичко - услужне намене максимално 1 
− за објекте повременог становања максимално 0,3 
- за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинскогподручја по 
правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела непосредно 
наслања 
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Дозвољена спратност објеката je: 
− 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 
Положај објекта и позиционирање производног комплекса 
Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових производних 
комплекса или објеката за пољопривредну производњу су: 
− од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег коришћења 

хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m' 
− од водотокова 100,0 m' 
− од државних путева 200,0 m' 
Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у суседству 
су: 
− од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m' 
− од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'. 
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за 
фарме са преко 500 условних грла. 
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне 
дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла. 
 

 III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
План генералне регулацијеза насељено место Гуча ће се спроводити директно издавањем 
локацијске дозволе (или другог одговарајућег акта, у складу са важећим законом) за формирану 
грађевинску парцелу, осим за обухвате за које је овим Планом прописана обавезна израда 
Планова детаљне регулације или Урбанистичких пројеката.  
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са датим правилима парцелације у Плану, 
ради се пројекат препарцелације и парцелације, у складу са Законом. 
Издавање информације о локацији и локацијске дозволе врши се у скалду са правилима 
дефинисаним овим планом. За све што није дефинисано правилима уређења и грађења 
примењиваће се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“ бр. 22/15). 
Планом генералне регулацијеза насељено место Гуча прописана је обавезна израда 
урбанистичких пројеката за одређене локације или објекте, али се они могу радити и на другим 
локацијама за потребе уређења, изградње или реконструкције објеката и површина јавне намене, 
уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове.  
Код израде планова детаљне регулације, правила дата у овом плану су усмеравајућа и приликом 
детаљне разраде могу се под одређеним условима променити на нивоу појединачне парцеле или 
блока, како је то одређено у правилима у плану. 
За просторе у обухвату Плана предвиђа се обавезне израде Плана детаљне регулације,и то за 
објекте социјалног становања као и за објекте спорта и рекреације, објекте ученичког дома, и све 
површине јавних намена уколико су у току планског периода укаже потреба за објектима овог 
карактера. 
• Обавезна је израда урбанистичког пројекта за: 

1. Koмплекс опште болнице 
2. Новопланиране површине и објекти за спорт и рекреацију 
3. Новопланирани објекти школа и предшколског и дечијег васпитања 
4. Гробља - целе површине гробља која су планирана за проширење  
5. Парк шуме - делови (могућа израда по фазама) који ће се користити и изградити за 

спор и рекреацију 
6. Производни комплеси већи од 2 ha 
7. Новопланирани јавни објекти 
8. Верски објекти 
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9. Станица за снабдевање моторних возила горивом на путевима на којима управљач 
није ЈП Путеви Србије 

10. Туристичке комплексе  
11. Хотелско – апартмански туризам 

• Разрадом кроз јавни архитектонско-урбанистички конкурс - Овим планом се не предвиђа 
обавезна израда јавног архитектонско-урбанистичког конкурса, али општина има могућност 
расписивања истих за целине са посебним урбанистичким вредностима. 

Сви предходно донешени урбанистички планови нижег реда, у границама овог Плана престају да 
важе усвајањем Плана генералне регулације за насељено место Гуча. 
Урбанистичка разрада се може радити и фазно по деловима у зависности од могућности и 
заинтеросованих инвеститора. 
Границе дате на графичком прилогу бр. 10. „Начин спровођења Плана“ су оријентационе, тачне 
границе планова и пројеката биће дефинисане израдом концапта плана. 
За делове обухвата Плана генералне регулације, по потреби, и у складу са Законом, могу се 
радити планови детаљне регулације, или измена и допуна Плана. 
 

 IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
На Планском подручју постоји Генерални урбанистички план Гуче (ГУП Гуча), Регулациони план 
централне зоне из 2001 године, детаљни урбанистички план ''КРИВЕ БАРЕ'' (измена и допуна) из 
1988 године, детаљни урбанистички план ''СМОНИЦЕ'' из 1985 године, план детаљне регулације 
''спортски центар – Камени Мост'' из 2006 године, план детаљне регулације далековода 110 кV 
између ТС Гуча и ТС Ивањица, деоница на територији општине Лучани,  а у изради је Просторни 
План општине Лучани (ППО Лучани). 
Ступањем на снагу Плана генералне регулације за насељено место Гуча престаје да важи 
Генерални урбанистичи планГуча, као и сва наведена планска документација, осим Плана 
детаљне регулације далековода 110 кV између ТС Гуча и ТС Ивањица, деоница на територији 
општине Лучани. 
Издата решења, услови и други акти надлежног органа, којима није истекла важност, задржавају 
се као стечена обавеза овог плана.  
Играђени објекти у зонама забрањене градње у овом плану (пољопривредно земљиште, водно 
земљиште, између регулационе и грађевинске линије) задржавају се према предходно издатим 
решењима надлежне управе. 
Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији, израду 
урбанистиких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и локацијских дозвола, замену, 
доградњу, надградњу и реконструкцију зграда и уређење површина јавне и остале намене на 
грађевинском земљишту. 
 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
• ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1.                        Катастарски план са границом Плана ..................................................  Р 1:5000 
2.(2.a,2.b)           Постојећа намена површина са границом грађевинског подручја ......  Р 1:2500 
3.1 (3.1.а,3.1.б.) План саобраћаја са нивелационим решењем .....................................  Р 1:2500 
3.2 (3.2.а,3.2.б.) План саобраћаја са попречним профилима ........................................  Р 1:2500 
4.(4.а,4.б.)          План парцелације површина јавне намене са аналитичко  
                            геодетским елементима за обележавање ...........................................  Р 1:2500  
5.а, 5.б                Планирана намена површина са границом грађевинског подручја  ...  Р 1:2500 
6.а, 6.б                Урбанистичка регулација са грађевинским линијама .........................  Р 1:2500 
7. (7а, 7б)           Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине .............  Р 1:2500 
8.                       Oбјекти и зоне заштите..........................................................Р 1:5000 
9.1(9.1.а,9.1.б)    Планелекторинсталација ....................................................... Р 1:2500 
9.2(9.2.а,9.2.б)    План водовода и канализације ............................................. Р 1:2500 
9.3(9.3.а,9.3.б)    План гасификације ................................................................ Р 1:2500 
9.4(9.4.а,9.4.б)    План телекомуникација ......................................................... Р 1:2500 
10.                      Начин спровођења плана  ................................................. ... .Р 1:5000 
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• ПРИЛОЗИ 
– Списак табела 
– Координате саобраћајница 
– Координате површина јавне намене 

• ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 
− Одлука о изради урбанистичког плана 
− Концепт плана 
− Услови и документација надлежних организација и институција 
− Документација добијена у току израде Плана 
− Подациообављенојстручнојконтроли, јавномувидуидругимрасправамао Плану 
− Одлука о усвајању плана 

 

                                                          Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Лучани. 
 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Лучанима, дана 05.01.2016. године, број 06-1-1/2016-I 
 
 

                 
           Заменик председника   
                    др Зорица Ковачевић, с.р. 
 
 
2. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 
др. закон), члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 145/14), 
члана 9. ст. 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. глaсник РС“ бр. 
135/04 и 88/10) и члана 52. тачка 6. Статута 
Општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр. 4/14),  

Скупштина општине Лучани, по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове 
општине Лучани, на седници одржаној 
05.01.2016. године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ДЕО НАСЕЉА ОВЧАР БАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ СА 

СТРАТЕШКОM ПРОЦЕНOM УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ОВЧАР БАЊА 
 

 
НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 

Члан 1. 

 
Овом Одлуком приступа се изради Плана 

генералне регулације за део насеља Овчар Бања 
који се налази на територији Општине Лучани (у 
даљем тексту: План). 

 
ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ 
 

Члан 2. 
 

Овом Одлуком утврђује се оквирна, 
односно прелиминарна граница Плана, а коначна 
граница обухвата Плана ће се дефинисати 
Нацртом плана. 

Граница Плана одређена је Просторним 
планом Општине Лучани. Почетна тачка  
прелиминарне границе обухвата Плана налази се 
са северне стране на левој обали реке Западне 
Мораве, око 40 метара низводно од старог 
железничког моста, иде границом КО Дучаловићи 
и КО Врнчани и то око 200 м низводно  од новог 
пута - обилазнице око Овчар Бање. Ту под скоро 
правим углом скреће ка југоистоку, пресеца реку 
Западну Мораву и државни пут IА реда А2 
(Београд - Обреновац  -  Лајковац  -  Љиг –  Горњи 
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Милановац - Прељина - Чачак - Пожега), иде 
катастарском парцелом број 16/1 КО Дучаловићи 
у дужини од око 800 м и то до границе са 
катастарском парцелом број 13/1 КО Дучаловићи. 
Затим скреће на запад средином ове катастарске 
парцеле, а потом скреће на југ и иде овом 
катастарском парцелом у дужини од око 300 м, 
обухватајући Бањски поток и изграђене 
катастарске парцеле око овог потока. Потом 
пресеца поток и општински пут ОП 106 (Овчар 
Бања - Дучаловићи - Марковица - Вељов гроб) и 
враћа се на север у дужини од око 300 м. Скреће 
на северозапад у дужини од око 300 м, 
обухватајући катастарске парцеле 743/1, 713/1, 6/1 
и 2, све у КО Дучаловићи и иде до границе са КО 
Дљин. Одатле наставља на северозапад преко 
катастарске парцеле број 211 КО Дљин, пресеца 
реку Западну Мораву. Онда скреће ка 
североистоку и пружа се између реке Западне 
Мораве и магистралног пута Чачак - Пожега у 
дужини од око 230 м, потом скреће ка истоку у 
дужини од око 340 м, где скреће ка југу у дужини 
од око 150 м и долази на почетну тачку.  

Површина обухвата Плана износи око 66 
ха, а истим ће бити обухваћени делови КО 
Дучаловићи и КО Дљин.  

 
УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ 
СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА 
 

Члан 3. 
 

Услови и смернице од значаја за израду 
Плана садржани су у планским документима 
вишег реда: Просторном плану Општине Лучани 
(„Сл. гласник Општине Лучани“ бр. 1/14), 
Регионалном просторном плану Златиборског и 
Моравичког управног округа („Сл. гласник РС“ 
бр. 1/13), Просторном плану Републике Србије од 
2010. до 2020. године („Сл. гласник РС“ бр. 88/10) 
као и развојним стратегијама. Такође, План ће 
бити заснован на планској, студијској, техничкој и 
другој документацији од значаја за његову израду. 

Плановима вишег реда простор у обухвату 
Плана је наменски претежно опредељен за 
грађевинско подручје дела насеља Овчар Бања, у 
коме је неопходно дефинисати претежну намену 
површина и основне урбанистичке параметре. 

Потребне подлоге за израду Плана су: 
катастарско - топографски планови у размери 
1:1000 и 1:2500,  као  и  друге  подлоге  за  које  се  
 

укаже да су нужне за израду Плана (педолошке, 
климатолошке, хидролошке, геолошке итд). 

 
ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 
 

Члан 4. 
 

Планирање, коришћење, уређење и 
заштита простора у обухвату Плана засниваће се 
на следећим принципима: 

- заштита и унапређење коришћења 
грађевинског земљишта, у циљу одрживог 
привредног и демографског развоја; 

- очување природних и створених 
вредности кроз обезбеђивање  идентитета 
простора; 

- усклађени развој са суседним 
подручјима и просторно - функционална 
интегрисаност са окружењем, са циљем јачања 
конкурентности подручја; 

- економичност изградње и ефикасност 
коришћења објеката јавне намене и 
инфраструктурних система и усмереност 
кориснику; 

- стварање услова за инвестирање у 
објекте за јавне потребе кроз различите облике 
финансирања; 

 - одрживо коришћење и унапређење 
природног и културног наслеђа; 

- унапређење заштите животне средине. 
 
ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, 
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Члан 5. 
 

Визија уређења планског подручја је 
одрживо коришћење и заштита грађевинског 
земљишта, природних, културних и створених 
ресурса и њихово квалитетно унапређење, у 
складу са принципима одрживог развоја. 

Циљеви планирања, коришћења, уређења 
и заштите планског подручја су: 
 - спровођење одредби планских докуме-
ната вишег реда и ширег подручја; 
 - утврђивање планских решења кори-
шћења, уређења и заштите грађевинског подручја 
дела насеља Овчар Бања; 
 - дефинисање површина јавне намене, у 
складу са Законом и прописима; 
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 - дефинисање нових и постојећих траса и 
капацитета мрежа комуналне инфраструктуре; 

- дефинисање правила уређења и правила 
грађења у обухвату Плана; 

- дефинисање и спровођење мера заштите 
животне средине, природних и културних добара; 

 
КОНЦЕПТУАЛНИ  ОКВИР ПЛАНИРАЊА, 
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА  СА  СТРУКТУРОМ  
ОСНОВНИХ  НАМЕНА  ПРОСТОРА  И  
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања предста-
вља грађевинско подручје дела насеља Овчар 
Бања, у оквиру кога треба дефинисати претежну 
планирану намену површина: за јавне потребе, 
становање, рад, спорт и рекреацију, комуналну 
инфраструктуру и остале намене, на начин који 
истовремено обезбеђује јавни интерес и одрживи 
економски и демографски развој. 

 
РОК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 
Члан 7. 

 

Ефективни рок за израду и доношење 
Плана је годину дана од дана закључења уговора 
о извршавању услуга израде плана са најпово-
љнијим понуђачем.  
 
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА СА ОКВИРНОМ ПРОЦЕНОМ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Члан 8. 
 

Финансијска средства за израду Плана 
обезбедиће се из буџета општине Лучани и других 
извора које обезбеди општина.  

Оквирна процена финансијских средстава 
за израду овог планског документа је 1.000.000,00 
динара. 

Обрађивач Нацрта плана биће изабран у 
поступку јавне набавке услуга, у складу са 
Законом о јавним набавкама 

 
МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 
УВИДА 

Члан 9. 
 

Након доношења ове Одлуке, Општинска 
управа општине Лучани ће организовати 

упознавање јавности са општим циљевима и 
сврхом израде Плана, могућим решењима за 
развој, као и ефектима планирања, у поступку 
оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана 
пре отпочињања јавног увида, у средствима 
јавног информисања и у електронском облику на 
интернет страници Општине Лучани и траје 15 
дана од дана објављивања. 

Пре достављања органу надлежном за 
његово доношење, План подлеже стручној 
контроли и излаже се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се 
у дневном и локалном листу и траје 30 дана од 
дана оглашавања, када ће се објавити подаци о 
времену и месту излагања Плана на јавни увид, о 
начину на који заинтересована правна и физичка 
лица могу доставити примедбе на План, као и 
друге информације које су од значаја за јавни 
увид. 

 
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЛИ НЕПРИСТУПАЊУ 
ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 

Члан 10. 
 

За овај План израђује се Стратешка процена 
утицаја Плана на животну средину и то као његов 
саставни део, у складу са решењем Општинске 
управе општине Лучани број 350-93/15-04 од 10. 
11. 2015. године, које решење је саставни део ове 
Одлуке. 

Израда Стратешке процене утицаја на 
животну средину овог планског документа 
неопходна је будући да се ради о простору који 
има статус заштићеног природног добра. 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лучани“. 

 
 

Скупштина општине Лучани 
У Лучанима, дана 05.01.2016. године,  

број 06-1-2/2016-I 
    
  
   Заменик председника  
           др Зорица Ковачевић, с.р. 
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3. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 -
др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 
29. ст. 4 Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ 
бр. 71/11, 88/13 и 105/14), члана 2. и 3. став 1. 
тачка 1. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (,,Сл. гласник РС“  бр. 24/12) и 
члана 52. став 1. тачка 26. Статута Општине 
Лучани, („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 
одржаној 05.01.2016. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ  
 

Члан 1. 
ПРИСТУПА СЕ прибављању земљишта у 

јавну својину Општине Лучани. 
 

Члан 2. 
 
Земљиште које се прибавља у јавну 

својину Општине Лучани означено је као 
катастарске парцеле број: 111/8 површине 0.04.30 
ха, 111/10 површине 0.00.69 ха, 111/17 површине 
0.00.59 ха и 111/19 површине 0.00.13 ха, по 
намени градско грађевинско земљиште, које су 
уписане у лист непокретности број 95 КО Гуча, 
као својина Републике Србије, корисника Протић 
(Радован) Владимира из Гуче. 

 
Члан 3. 

 
 Поступак прибављања непокретности из 
члана 2. ове Одлуке спровешће се по претходно 
добијеној сагласности Дирекције за имовину 
Републике Србије, у поступку непосредне 
погодбе, а на бази процењене тржишне земљишта 
коју ће  утврдити надлежни порески орган. 
 

Члан 4. 
 

 Поступак прибављања непокретности у 
јавну својину Општине Лучани у складу са 
одредбама Закона о јавној својини, спровешће 
Комисија у саставу: 

 
 
 1. Мина Аврамовић, председник  
  Комисије 
 2. Ана Плазинић, заменик председника 
  Комисије 
 3. Весна Милетић, члан Комисије 
 4. Драгослав Василић, члан Комисије 
 5. Сретен Радоњић, члан Комисије 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
У Лучанима, дана 05.01.2016. године,  

број 06-1-3/2016-I 
 
 

      
   Заменик председника  
           др Зорица Ковачевић, с.р. 
 
4. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 
др. закон), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 
29. став. 3.  Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 
РС“ бр. 71/11, 88/13 и 105/14) и члана 52. став 1. 
тачка 26. Статута Општине Лучани, („Сл. гласник 
општине Лучани“ бр. 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 
одржаној 05.01.2016. године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА 
У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ   

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ  прибављању земљишта у 

јавну својину Општине Лучани ради регулисања 
имовинско - правних односа насталих проласком трасе 
некатегорисаног пута у КО Милатовићи. 

 
Члан 2. 

 
Предмет прибављања је катастарска 

парцела број 624/2 уписана у лист непокретности 
број 99 КО Милатовићи, површине 0,07.00 ха, 
власника Капларевић (Милисав) Бранка из села 
Милатовићи. 
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Члан 3. 
 

           Прибављање напред наведеног земљишта 
извршиће се непосредном погодбом односно 
бестеретним правним послом (поклоном), у 
поступку који ће провести Општинска управа 
општине Лучани у складу са Законом о јавној 
својини и подзаконским прописима. 
 

Члан 4. 
 

            Поступак прибављања непокретности у 
складу са одредбама Закона о јавној својини  
спровешће Комисија у саставу: 
 

 1. Дубравка Карић, председник  
  Комисије 
 2. Ана Плазинић, заменик председника 
  Комисије 
 3. Весна Милетић, члан Комисије 
 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 
 5. Зоран Крљанчевић, члан Комисије. 

 
Члан 5. 

 
            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
У Лучанима, дана 05.01.2016. године,  

број 06-1-4/2016-I 
 
 

      
   Заменик председника  
           др Зорица Ковачевић, с.р. 
 
 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 16. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.  гласник РС“ 
бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 52. тачка 7. 
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 
Лучани“ бр. 4/14),                   

Скупштина општине Лучани, на седници 
одржаној дана 05.01.2016. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У  

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, 
ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одређује се радно време 

угоститељских, трговинских и занатских објеката 
на територији општине Лучани, права и обавезе 
правних лица и предузетника који у овим 
објектима обављају делатност, надзор над 
применом ове Одлуке и прописују прекршаји и 
прекршајне казне. 

Одредбе ове Одлуке примењују се и на 
удружења, политичке странке и спортске 
организације које пружају угоститељске услуге, 
односно издају своје просторије за одржавање 
прослава, свечаности и сличних скупова, као и на 
физичка лица која издају просторије за одржавање 
прослава, свечаности и у сличне сврхе. 

 
Члан 2. 

 
Под радним временом, у смислу ове 

Одлуке, сматра се време у коме се у објектима из 
члана 1. ове Одлуке може обављати регистрована 
делатност. 

Члан 3. 
 

Правна лица, предузетници и друга лица 
из члана 1. ове Одлуке, дужна су да се 
придржавају радног времена утврђеног овом 
Одлуком. 

 

Члан 4. 
 

Распоред, почетак и завршетак радног 
времена утврђен у складу са овом Одлуком, мора 
бити истакнут на улазу или на другом видном 
месту објекта у коме се обавља угоститељска, 
трговинска или занатска делатност. 

Истакнути распоред, почетак и завршетак 
радног времена мора се поштовати. 
 

II РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

 
Члан 5. 

 
Угоститељски објекат је функционално 

повезан, посебно уређен и опремљен простор који 
испуњава прописане минималне техничке и 
санитарно - хигијенске услове за пружање 
угоститељских услуга, односно за обављање 
угоститељске делатности. 

Угоститељски објекти су: 
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1) угоститељски објекти за смештај, 
2) угоститељски објекти за исхрану и 

пиће, 
3) кетеринг објекти, 
4) други објекти у којима се обавља 

угоститељска делатност. 
 

Угоститељски објекти за смештај 
 

Члан 6. 
 

Угоститељски објекат за смештај јесте: 
хотел, мотел, туристичко насеље, пансион, камп, 
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, 
сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, 
кућа или колиба и други објекти за пружање 
услуга смештаја, у којима се пружају услуге 
смештаја, исхране и пића и друге услуге 
уобичајене у угоститељству или само услуге 
смештаја. 

 
Члан 7. 

 
Радно време угоститељских објеката за 

смештај је сваког дана од 00,00 до 24,00 часа. 
Радно време ресторана, кафана, бифеа, 

барова и слично у оквиру угоститељског објекта 
за смештај одређује се у складу са одредбама 
члана 9. ове Одлуке. 

 
Угоститељски објекти за исхрану и пиће 

 
Члан 8. 

 
Угоститељски објекат за исхрану и пиће 

јесте: ресторан, кафана, бифе, бар, пицерија, 
објекат у коме се врши продаја хлеба, пецива и 
других пекарских производа, пивница, кафе -
посластичарница, печењара, млечни ресторан, 
експрес ресторан, ресторан за самопослуживање, 
објекат за брзу припрему хране, киоск и слични 
угоститељски објекат у којем се продаја јела и 
пића врше преко шалтера. 

Угоститељски објекат за исхрану и пиће је 
и кафетерија, чајџиница, гостионица, крчма и 
други објекат који пружа услуге исхране и пића 
или само пића независно од назива под којим 
послује. 

Члан 9. 
 

Радно време угоститељских објеката из 
члана 5. ове Одлуке утврђује се у времену од 

05,00 до 24,00 часа, ако овом Одлуком није 
другачије предвиђено.  

Петком и суботом, угоститељски објекти 
из става 1. овог члана могу да раде од 05,00 до 
01,00 час наредног дана.  

Изузетно, радно време објеката у коме се 
врши продаја хлеба, пецива и других пекарских 
производа, утврђује се у времену од 05,00 до 
02,00 часа наредног дана, а петком и суботом ови 
објекти могу да раде од 05,00 до 03,00 часа 
наредног дана. 

Угоститељски објекти на аутобуској 
станици и у оквиру бензинске пумпе, могу да раде 
сваког дана од 05,00 до 24,00 часа, а петком и 
суботом, од 05,00 до 01,00 час наредног дана. 

Радно време угоститељских објекта у дане 
Драгачевског сабора трубача у Гучи је од 05,00 до 
03,00 часа наредног дана. 

Радно време угоститељских објекта на дан 
31. децембра, 1. 2. и 13. јануара је од 00,00 до 
24,00 часа. 

Угоститељски објекти који имају баште 
могу да раде у времену утврђеном у овом члану 
(ставови 1- 7). 

 
Кетеринг објекти 

 
Члан 10. 

 
Кетеринг објекти су објекти у којима се 

припремају храна, пиће и напици по утврђеним 
стандардима, ради услуживања и потрошње на 
другом месту. 

Радно време кетеринг објеката је сваког 
дана од 05,00 до 24,00 часа. 
 

Члан 11. 
 

 Угоститељски објекти из члана 5. ове 
Одлуке могу,  у оквиру времена прописаног овом 
Одлуком, утврдити другачији распоред радног 
времена, с тим што могу почети са радом 
најраније и могу радити најдуже до времена 
одређеног у члану 9. ове Одлуке. 
 

III РАДНО ВРЕМЕ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 12. 
 

Правно лице, односно предузетник који 
приређује забавне игре као и луна паркови, дужни 
су да се придржавају радног времена утврђеног 
чланом 9. ове Одлуке. 
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IV РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 13. 
 

Трговински објекат је уређен и опремљен 
простор који испуњава прописане минималне 
техничке и друге услове за обављање трговинске 
делатности, односно за обављање промета 
прехрамбених и непрехрамбених производа 
(трговинске радње, самоуслуге, тржни центри, 
робне куће, стоваришта грађевинског, огревног и 
отпадног материјала, продавнице намештаја, 
конфекције, дуванских производа, новина и 
слично). 

 
Члан 14. 

 
Радно време трговинских објеката 

утврђује се у времену од 05,00 до 24,00 часа. 
Трговински прехрамбени објекти, у 

оквиру времена из става 1. овог члана, морају 
бити отворени и радити сваког радног дана од 
07,00 до 12,00 часова и од 17,00 до 20,00 часова, а 
суботом и недељом од 07,00 до 13,00 часова. 

 
Члан 15. 

 
На дан државног и другог празника за који 

је прописано да се не ради један дан, трговински 
објекти могу бити затворени. 

За време државног и другог празника за 
који је прописано да се не ради два или више 
дана, трговински непрехрамбени објекти могу 
бити затворени, а трговински прехрамбени 
објекти: 

- првог дана празника могу бити 
затворени, 

- другог и трећег дана празника, раде у 
времену од 07,00 до 12,00 часова. 

У дане васкршњих празника, у периоду од 
Великог петка до понедељка (четири нерадна 
дана), трговински непрехрамбени објекти могу 
бити затворени, а трговински прехрамбени 
објекти раде у времену: 

- први дан празника – Велики петак, од 08, 
00 до 12,00 часова; 

- другог дана празника – Велика субота, од 
07,00 до 13,00 часова; 

- трећи дан празника - Васкрс, могу бити 
затворени; 

- четврти дан празника – Велики 
понедељак, од 08,00 до 12,00 часова. 

 

 
V РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 16. 

Занатски објекат је уређен и опремљен 
простор који испуњава прописане минималне 
техничке и друге услове за обављање занатских 
делатности и пружање занатских услуга  
(фризерске, козметичарске, кројачке радње, 
сервиси за поправку, одржавање и прање 
моторних возила и сличне радње и сервиси). 

 
Члан 17. 

 
Занатски објекти радно време уређују 

самостално, у складу са одредбама чланова 3. и 4. 
ове Одлуке.  

 

VI НАДЗОР 
 

Члан 18. 
 

Послове инспекцијског надзора над 
спровођењем ове Одлуке врши комунални 
инспектор уз асистенцију полиције, туристичке 
инспекције, пореске полиције, санитарне 
инспекције, тржишне и инспекције рада, сходно 
њиховим законским овлашћењима.  

 
Члан 19. 

 
Субјекти на које се ова Одлука односи 

дужни су да овлашћеном лицу омогуће несметано 
вршење послова инспекцијског надзора, дају 
потребна обавештења и ставе на увид потребна 
документа и да налог инспектора изврше у року 
који он ородреди.  

 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 20. 

 
Новчаном казном од 50.000,оо до 

1.000.000,оо динара казниће се за прекршај 
правно лице: 

- ако не утврди радно време 
угоститељског објекта које је усаглашено са овом 
Одлуком или се не придржава истакнутог радног 
времена; 

- ако се не придржава радног времена у 
угоститељском објекту, које је усаглашено са 
овом Одлуком. 

 
 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  1/2016   122
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000,оо до 75.000,оо 
динара одговорно лице у правном лицу. 

  За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 10.000,оо до 
250.000,оо динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 5.000,оо до 
75.000,оо динара. 

 

Члан 21. 
ж 

Новчаном казном од 50.000,оо до 
500.000,оо динара казниће се за прекршај правно 
лице: 

- ако не утврди радно време трговинског 
објекта које је усаглашено са овом Одлуком или 
се не придржава истакнутог радног времена; 

- ако се не придржава радног времена у 
трговинском објекту које је усаглашено са овом 
Одлуком. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000,оо до 75.000,оо 
динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 10.000,оо до 
250.000,оо динара. 

 

Члан 22. 
 

Новчаном казном од 10.000,оо до 
50.000,оо динара казниће се за прекршај правно 
лице: 

- ако не утврди радно време занатског 
објекта, објекта за забавне игре и луна парка које 
је усаглашено са овом Одлуком или се не 
придржава истакнутог радног времена; 

- ако се не придржава радног времена у 
занатском објекту које је усаглашено са овом 
Одлуком. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 2.000,оо до 10.000,оо 
динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 5.000,оо до 
30.000,оо динара. 

 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о радном времену („Сл. гласник 
општине Лучани“ бр. 10/2014). 

 

Члан 24. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 
У Лучанима, дана 05.01.2016. године,  

број 06-1-5/2016-I 
 
 

      
   Заменик председника  
           др Зорица Ковачевић, с.р. 
 
 
6. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.  гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 52. тачка 7. Статута општине 
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14), 
 Скупштина општине Лучани, на седници 
одржаној дана 05.01.2016. године, донела јe 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се организовање 
Драгачевског сабора трубача у Гучи (у даљем 
тексту: Сабор), надлежности организатора и 
других учесника у организацији, права и обавезе 
других лица за време и у вези са одржавањем 
Сабора, као и прекршаји. 
  

Члан 2. 
 Сабор је културно - туристичка 
манифестација од посебног значаја за неговање и 
развој традиционалне трубачке музике.  
 На Сабору се потстиче изворно народно 
стваралаштво у традицији националне културе и 
промовишe културни, туристички и привредни 
развој општине Лучани. 
 

Члан 3. 
 На Сабору је забрањено организовање 
концерата народне и забавне музике уз извођење и 
емитовање било које, осим трубачке музике.  
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Члан 4. 
 Сабор се традиционално одржава у Гучи, 
сваке године. 

Сабор траје 3 дана, и то: у четвртак, петак 
и суботу.  

Јубиларни Сабор се одржава сваке пете 
године у трајању од 5 дана, и то: у среду, четвртак, 
петак, суботу и недељу. 

Сабор се одржава, по правилу, друге 
недеље августа. 
  

Члан 5. 
 Организатор Сабора је општина 
Лучани. 
 

     Члан 6. 
Послове организације Сабора, у оквиру 

својих права и обавеза, као непосредни 
извршиоци врше: Општинска управа општине 
Лучани, Центар за културу и спорт општине 
Лучани, ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Лучани“ Лучани, ЈКП „Комуналац Лучани“ 
Лучани, Туристичка организација „Драгачево“, 
Библиотека општине Лучани, Дом здравља 
Лучани и Месна заједница Гуча. 
 

   Члан 7. 
 Овом Одлуком образују се: Савет Сабора, 
Саборски одбор и Извршни одбор Сабора, и 
утврђују њихове надлежности. 
  

II  САВЕТ САБОРА 
 

Члан 8. 
 Савет Сабора је саветодавни тело Сабора. 
 Савет Сабора чине садашњи и бивши 
учесници и његови организатори, и то: трубачи 
(мајстори трубе - капелници), председници 
општина, председници саборских - 
организационих одбора, директори установа из 
области културе и туризма са подручја 
такмичарских и предтакмичарских центара, 
председници Месне заједнице Гуча, 
представници средстава информисања – 
традиционални дародавци, представници 
спонзора, начелници општинске управе и 
директори јавних предузећа и установа 
организатора, традиционални угоститељи на 
Сабору, представници Цркве, као и друге јавне 
личности из области културе, привреде, политике 
и пријатељи Сабора. 
 Број чланова Савета није ограничен.  

Састав и структуру Савета утврђује, 
својим решењем, Општинско веће на предлог 
Управног одбора Центра за културу и спорт 
општине Лучани, у року од 30 дана од дана 
доношења ове Одлуке. 
 Председник Савета Сабора је председник 
општине Лучани. 
 

Члан 9. 
 Савет Сабора се састаје најмање једном 
годишње, а по потреби и чешће. 

Сваког 14. октобра, на дан оснивања 
првог Драгачевског сабора трубача у Гучи, поред 
свечане, одржава се и радна седница Савета на 
којој Савет Сабора анализира организацију 
програмских и пратећих садржаја претходног 
Сабора, даје мишљење и доноси закључке, и 
предлаже организатору финалног такмичења и 
предтакмичења мере за његово унапређење и 
избор домаћина Сабора. 

Истог дана, Савет организује свечаност 
поводом Дана Сабора. 
  

III САБОРСКИ ОДБОР 
 

Члан 10. 
 Саборски одбор је највише организационо 
тело Сабора. 
 Саборски одбор разматра, решава и 
усклађује питања из области организације и 
обезбеђивања средстава за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката Сабора који 
се врши преко општинских органа, јавних 
установа и предузећа, у складу са законом, 
општим и појединачним актима надлежних 
општинских органа, јавних установа и предузећа и 
овом одлуком. 
 Саборски одбор се састоји од изабраних 
чланова и чланова по функцији. 
 Изабране чланове бира Скупштина 
општине Лучани на предлог одборничких група - 
изборних листа, сразмерно броју освојених 
одборничких мандата, на начин на који се врши 
избор Општинске изборне комисије. 
 Чланови по фунцији су: начелник 
Општинске управе, директори: Центра за културу 
и спорт општине Лучани, ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Лучани“ Лучани и ЈКП 
„Комуналац Лучани“ Лучани, Туристичке 
организације „Драгачево“ Гуча, Библиотеке 
општине Лучани, и председник савета Месне 
заједнице Гуча. 
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Број и састав Саборског одбора 

утврђује Супштина општине Лучани, својим 
решењем, у року од 30 дана од дана доношења ове 
Одлуке. 
 Председника Саборског одбора бира 
Саборски одбор из реда својих чланова.  
 У раду Саборског одбора могу учествовати 
представници државних органа и републичких 
јавних предузећа и установа за чијим ангажовањем 
у време Сабора постоји потреба. 

 
Члан 11. 

 Саборски одбор, у оквиру послова из члана 
10. став 1. ове Одлуке: 
 - представља Сабор, 
 -  утврђује термин одржавања Сабора, 
најкасније до краја текуће за наредну годину, 
 - доноси јединствен и оперативни план 
организације Сабора, у коме утврђује опис и 
динамику послова непосредних извршилаца у 
оквиру њихових права и обавеза и функционалне 
оспособљености, 
 - даје сагласност (одобрење) на планске и 
друге опште и појединачне акте које доносе 
извршиоци, учесници у организацији Сабора, 
 - даје сагласност (одобрење) на уговоре 
које закључују учесници у организацији Сабора, 
 - врши надзор над радом и даје 
обавезујућа упутства и налоге учесницима у 
организацији Сабора, 
 - обезбеђује услове за координацију рада 
начелника Моравичког управног округа и других 
државних органа, јавних установа и предузећа који 
се баве пословима од значаја за организовање 
Сабора, 
 -  бира домаћина Сабора, на предлог 
Савета Сабора; 
 -  утврђује списак званица, учесника и 
гостију Сабора; 
 -  поставља председника Извршног одбора 
Сабора, 
 -  утврђује протокол отварања Сабора, 
финалног такмичења и конференција за новинаре, 
 - врши друге послове у вези са 
организацијом Сабора. 
 Саборски одбор одлучује већином гласова 
свих чланова. 
 

Члан 12. 
 Председник Саборског одбора: 
 - заступа, представља, организује рад и 
председава седницама Саборског одбора, 
 -  обавља друге послове које му Саборски 
одбор повери. 

 
Члан 13. 

 Одлуке Саборског одбора донете у складу 
са њиховим овлашћењима у организацији Сабора 
су обавезујуће за све који учествују у организацији 
Сабора: општинске органе, јавне установе, 
предузећа и Месну заједницу Гуча. 
 

Члан 14. 
 Саборски одбор се састаје по потреби, а 
најмање једном месечно. 
 
 

IV ИЗВРШНИ ОДБОР САБОРА 
 

Члан 15. 
 Извршни одбор Сабора је извршно тело 
Саборског одбора. 
 Извршни одбор Сабора непосредно 
спроводи одлуке Саборског одбора из области 
организације и обезбеђивања средстава за 
финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката Сабора које се врши преко општинских 
органа, јавних установа и предузећа, у складу са 
законом, општим и појединачним актима 
надлежних општинских органа, јавних установа и 
предузећа и овом Одлуком. 
 Председника Извршног одбора Сабора 
поставља Саборски одбор на својој првој седници, 
на предлог председника Саборског одбора, и по 
функцији је заменик председника Саборског 
одбора. 

Заменик председника Извршног одбора 
Сабора је директор Центра за културу и спорт 
општине Лучани, а чланови Извршног одбора су: 
начелник Општинске управе, директор ЈКП  
„Комуналац Лучани“ Лучани, директор ЈП 
„Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани, 
директор Туристичке организације „Драгачево“ и 
директор Библиотеке општине Лучани. 
  

Члан 16. 
 Извршни одбор Сабора, у оквиру послова 
из ове Одлуке: 
 -  спроводи одлуке, закључке и упуства 
Саборског одбора; 
 - усмерава и усклађује рад непосредних 
извршилаца из члана 6. ове Одлуке у пословима 
Сабора, 
 - врши друге послове у вези са 
организацијом Сабора, по налогу Саборског 
одбора. 
 Извршни одбор Сабора одбор одлучује 
већином гласова свих чланова. 
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Члан 17. 
 Председник Извршног одбора Сабора: 
 - заступа, представља, организује рад и 
председава седницама Извршног одбора Сабора; 
 - предлаже начин решавања питања о 
којима одлучује Саборски одбор; 
 - утврђује предлог аката које доноси 
Саборски одбор; 
 - непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука Саборског одбора; 
 - обавља друге послове које му Саборски 
одбор повери. 
 

Члан 18. 
 Извршни одбор Сабора се састаје по 
потреби, а непосредно пред Сабор најмање једном 
недељно. 
 

V  ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
  

Члан 19. 
 Општинска управа општине Лучани, у 
припреми и за време Сабора, обавља послове у 
оквиру права и обавеза утврђених законом, 
Статутом општине Лучани, овом и другим 
одлукама надлежних органа општине, а нарочито: 
 - врши стручне, техничке и 
административне послове за Саборски одбор; 
 - надлежном државном органу подноси 
пријаву о одржавању јавног скупа, односно 
Сабора; 
 - врши утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода; 
 -  обезбеђује и даје на коришћење простор 
за обављање привредних делатности; 
 - обезбеђује (прибавља) посебан простор 
одређен за паркирање моторних возила; 
 - организује и врши послове паркирања 
моторних возила на обезбеђеном простору; 
 - наплаћује накнаду за паркирање 
моторних возила на обезбеђеном простору, 
сагласно закону и одлукама надлежних 
општинских органа; 
 - организује сајамски простор и привредну 
изложбу; 
 - инспекцијски надзор у оквиру својих 
законских права и обавеза; 
 -  утврђује посебан режим саобраћаја за 
време Сабора;  
 - послове протокола за пријем министара 
и других функционера из Владе РС, амбасадора, 
пријатеља Сабора и других лица, које као госте 
Сабора примају председник општине и други 

функционери општине Лучани, начелник 
Моравичког управног округа и народни посланик 
из општине Лучани; 
 -  припрема конференције за медије; 
 - пружа правну помоћ за странке и 
индиректне кориснике буџета општине Лучани; 
 - врши координирање послова са 
државним органима и другим лицима у вези 
организације; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова. 

 
Члан 20. 

 Центар за културу и спорт општине 
Лучани обавља послове у оквиру права и обавеза 
утврђених законом, Статутом општине Лучани, 
овом и другим одлукама надлежних органа 
општине, својим оснивачким актом и статутом, а 
нарочито: 
 - доноси опште и појединачне акте из 
делокруга свога рада којима се планирају, 
утврђују, организују и спроводе програми, 
програмски садржаји, приредбе и друге 
манифестације на Сабору; 
 - доноси опште и појединачне акте из 
делокруга свога рада којима планира, утврђује, 
организује и спроводи програмска такмичења и 
предтакмичења; 
 - уз претходну сагласност Саборског 
одбора, закључује уговоре о располагању 
ауторским и сродним правима и уговоре о 
прибављању донаторских, спонзорских и других 
средстава за финансирање и суфинансирање 
саборских програма које доставља Општинској 
управи општине Лучани, у складу са Законом о 
буџетском систему и прописима општине; 
 - стара се о организацији и спровођењу 
усвојеног програма Сабора; 
 - стара се о испуњењу обавеза према 
спонзорима и учесницима у програмским 
садржајима; 
 - стара се о учешћу, доласку, смештају и 
трошковима учесника у програму; 
 - утврђује план и организује обезбеђење 
програмских приредби; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова. 
 

Члан 21. 
 

 ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Лучани“ Лучани, обавља послове у оквиру права 
и обавеза утврђених законом, Статутом општине 
Лучани,  овом    и   другим   одлукама  надлежних  
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органа општине, својим оснивачким актом и 
статутом, а нарочито: 
 - утврђује план трошкова за обављање 
својих активности у организацији Сабора; 
 - припрема и уређује паркинг површине и 
простор за продају паркинг карата; 
 - доводи јавну расвету до потпуне 
функционалне исправности; 
 - обезбеђује расвету на паркингу; 
 - поставља и уклања кућице и наплатне 
рампе и обезбеђује електро прикључке за исте; 
 - монтира електро ормаре за напајање 
привремених објеката; 
 - обезбеђује остале електро прикључке; 
 - поправља путну мрежу и поставља 
саобраћајну сигнализацију; 
 - поправља објекте општине, њених органа, 
јавних предузећа и установа а посебно у оквиру 
саборишта (мостови, речно корито, брана, оба 
игралишта са теренима за мале спортове, бина и 
др.); 
 - уклања продајне пунктове и инсталације; 
 - уклања хоризонталну и вертикалну 
саобраћајну сигнализацију и складишти исте. 
  

Члан 22. 
 ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани обавља 
послове у оквиру права и обавеза утврђених 
законом, Статутом општине Лучани, овом и 
другим одлукама надлежних органа општине, 
својим оснивачким актом и статутом, а нарочито: 
 - утврђује план трошкова за обављање 
својих активности у организацији Сабора; 
 - уклања кабасти отпад и враћа у пређашње 
стање паркинг и друге површине; 
 - врши редовно снабдевање водом и 
снабдевање водом у случају несташице; 
 - одржава хигијену – чисти улице 
(метлањем и одвозом на депонију); 
 - уређује и одржава зелене и јавне 
површине, зелени путни појас, речно корито, 
поток, дрворед, цвеће, обезбеђује и поставља 
канте и контејнере и врши поделу ПВЦ кеса за 
смеће и други отпад; 
 - чисти и пере градске улице; 
 - врши прикључак водоводне мреже за 
привремене објекте (шатре, роштиље и друге) и 
наплату за пружене услуге; 
 - одржава канализациону и водоводну 
мрежу из система „Рзав“ (активно и пасивно 
дежурство водоинсталатера, камиона, грађеви-
нских машина, аутоцистерне за питку воду). 
 

 
Члан 23. 

 Туристичка организација „Драгачево“ 
обавља послове у оквиру права и обавеза 
утврђених законом, Статутом општине Лучани, 
овом и другим одлукама надлежних органа 
општине, својим оснивачким актом и статутом, а 
нарочито: 
 - утврђује план трошкова за обављање 
својих активности у организацији Сабора; 
 - организује промоцију Сабора на 
сајмовима у земљи и иностранству; 
 - организује смештај за учеснике у 
програму и госте Сабора; 
 - организује званични камп Сабора; 
 - организује саборски сајам туризма; 
 - организује рад на инфо – пултовима; 
 - организује продају званичних сувенира 
општине Лучани; 
 - врши штампање пропагандног материјала. 

 
Члан 24. 

 Библиотека општине Лучани обавља 
послове у оквиру права и обавеза утврђених 
законом, Статутом општине Лучани, овом и 
другим одлукама надлежних органа општине, 
својим оснивачким актом и статутом, а нарочито: 
 - утврђује план трошкова за обављање 
својих активности у организацији Сабора; 
 - врши промоцију свих издања штампаних 
између два Сабора; 
 - организује и врши дежурство и остале 
активности везане за Музеј трубе; 
 - приређује мини сајам књига. 
  

Члан 25. 
 Дом здравља Лучани обавља послове у 
оквиру права и обавеза утврђених законом, 
Статутом општине Лучани, овом и другим 
одлукама надлежних органа општине, својим 
оснивачким актом и статутом, а нарочито: 
 - утврђује план трошкова за обављање 
својих активности у организацији Сабора; 
 - организује здравствену службу у време 
одржавања Сабора. 
 

Члан 26. 
 Месна заједница Гуча, обавља послове у 
оквиру права и обавеза утврђених законом, 
статутом општине Лучани, овом и другим 
одлукама надлежних органа општине својим 
оснивачким актом и својим статутом, а нарочито: 
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 - врши протоколарне послове дочека и 
пријема традиционалних пријатеља Гуче и 
Сабора; 
 - у оквиру свог годишњег финансијског 
плана, планира улагања у саборску 
инфраструктуру; 
 - утврђује финансијски план својих 
трошкова; 
 - обавља и друге послове. 
 

VI  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД САБОРА 
 

Члан 27. 
 Приходи од Сабора су приходи буџета 
општине Лучани, и чине их: 
 - локална административна такса; 
 - локалне комуналне таксе; 
 - боравишна такса; 
 - новчане казне за прекршаје изречене у 
прекршајном поступку, као и одузета имовинска 
корист у том поступку; 
 - приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у својини Општине, као 
и непокретности у државној својини које користи 
општина Лучани и индиректни буџетски 
корисници; 
 - приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине Лучани; 
 - приходи по основу донација општини 
Лучани; 
 - други приходи утврђени законом. 
 Сви приходи и примања по основу 
донација, остварени за потребе организације 
Сабора, морају се приказати у пословним 
евиденцијама и књиговодству учесника у 
организацији из члана 6. ове Одлуке, у складу са 
законом. 
 Није дозовљено уговарати, или без 
уговора, односно на било који начин, прибављати 
приходе, услуге и добра, нити организовати или 
изводити програмске садржаје Сабора без 
прописног приказивања и књижења остварених 
прихода и примања, односно учињених расхода и 
издатака. 
 Донатор не може помагати финансирање 
организације Сабора путем непосредног плаћања 
или покривањем трошкова учесника у 
организацији или у програму Сабора (тзв. 
наменско спонзорство за организацију и извођење 
концерата или друге саборске приредбе), нити 
посредно, преко других лица, већ искључиво 
путем уговора којим надлежни учесник у 
организацији из члана 6. ове Одлуке преузима 

oбавезу према донатору да из примљених 
средстава финансира одређени програмски 
садржај (концерт или другу приредбу). 

 
Члан 28. 

 Расходи и издаци Сабора су расходи и 
издаци буџета општине Лучани који се 
финансирају приходима и примањима из члана 27. 
ове Одлуке, у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине Лучани, ако овом Одлуком није 
другачије регулисано, и чине их: 
 - расходи и издаци Сабора, до износа 
њиховог потпуног намирења;  
 - расходи и издаци за изградњу или 
реконструкцију комуналне инфраструктуре која је 
непосредно у функцији организације Сабора, који 
су за исте намене предвиђени годишњим 
финансијским планом надлежног индиректног 
буџетског корисника, до износа средстава 
преосталих по намирењу расхода и издатака 
Сабора. 

 
Члан 29. 

 Из дела остварених прихода од 
комуналних такси за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, остврених по основу 
заузимања главног и помоћног фудбалског терена 
у Гучи, у целокупном наплаћеном износу (100%), 
финансирају се расходи и издаци ФК „Драгачево“ 
Гуча, и то за потребе одржавања терена, објеката и 
опреме на њима, у делу од 30%, а за потребе 
редовног рада, у делу од 70% целокупног 
наплаћеног износа.  
 Одлуком о буџету општине Лучани и 
финансијским планом надлежног индиректног 
корисника, билансираће се средства из става 1. 
овог члана.  
 

VII  КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

Члан 30. 
 За потребе организације Сабора и у 
пословне сврхе, може се користити простор, 
односно земљиште и објекти у својини општине, 
као и у државној својини на којима право 
коришћења има општина Лучани (јавне 
површине):   
 - у државној својини на којима право 
коришћења имају друга лица; 
 - у приватној својини (приватне 
површине).   
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Члан 31. 
 Јавне површине се могу користити у 
пословне сврхе само у случајевима, за намене и 
под условима који су утврђени законом и овом 
Одлуком. 
 Површине у државној својини на којима 
право коришћења имају друга лица и приватне 
површине, могу се користити на основу уговора о 
закупу закљученог између носиоца права 
коришћења или права својине и општине Лучани, 
односно Општинске управе општине Лучани. 
 Површине из става 2. овог члана, општина 
Лучани, односно Општинска управа, јавно 
предузеће или установа могу користити за послове 
из својих надлежности или их дати другом лицу на 
привремено коришћење, уз наплату прописаних 
накнада и локалних јавних прихода. 
 На површинама из става 2. овог члана, 
општина Лучани, односно јавно предузеће или 
установа, имају иста права, обавезе и надлежности 
као на јавним површинама у државној својини. 

 
VII 1. Закуп и накнада 

 
Члан 32. 

 Уговором из члана 31. став 2. ове Одлуке 
утврђују се површина и намена закупљених 
површина и висина закупнине коју општина 
Лучани, односно Општинска управа, плаћа 
закуподавцу. 
 Висина закупнине утврђује се и може се 
исплатити: 
 - за закуп непољопривредног земљишта, у 
висини од 40% износа локалне комуналне таксе 
утврђене у складу са важећом општинском 
Одлуком о локалним комуналним таксама, према 
подацима из евиденције коју води Општинска 
управа општине Лучани. 
 - накнада за закуп пољопривредног 
земљишта које се користи за потребе паркирања 
возила у износу 1.000 евра по хектару, у динарској 
противвредности по средњем кусру НБС на дан 
исплате. 
 

Члан 33. 
 Износ накнаде је за коришћење јавне 
површине која је уређена и користи се као: улаз у 
стамбене зграде, двориштe, пословни, или други 
простор, за коју је корисник претходно дао писану 
сагласност о коришћењу за потребе организације 
Сабора, у висини од 40% износа наплаћене 
локалне    комуналне    таксе,   према   подацима из  
 

 
евиденције коју води Општинска управа општине 
Лучани. 
 Накнада из става 1. овог члана има 
карактер накнаде штете услед ограничавања 
конституисаног права службености пролаза. 
 

VII 2. Привредне делатности 
 

Члан 34. 
 На простору из члана 30. ове Одлуке, могу 
се вршити делатности, у складу са законом, 
подзаконским актима донетим на основу закона, 
овом и другом одлуком органа општине Лучани, и 
то: 
 - услуге смештаја и исхране; 
 - трговина на мало, осим продаје: меса и 
производа од меса, рибе, алкохолних и других 
пића, фармацеутских и медицинских производа и 
моторних горива, изван продавница на тезгама и 
другим привременим објектима у првој зони; 
 -  трговина на мало, осим продаје: меса и 
производа од меса, рибе, фармацеутских и 
медицинских производа и моторних горива, изван 
продавница на тезгама и другим привременим 
објектима у другој зони,  с тим што се алкохолна и 
безалкохолна пића могу продавати у оригиналном 
фабричком паковању; 
 - рекламирање; 
 - организовање сајмова; 
 - уметност, забава и  рекреација, осим 
коцкања и клађења.  
 

Члан 35. 
 Простор на коме се могу вршити 
привредне делатности из члана 34. ове Одлуке, 
разврстава се према погодностима које има за 
кориснике (положају, степену уређености и 
комуналне опремљености), на зоне: 
 Прва зона, која обухвата: улицу Републике, 
од раскрснице са улицом Браће Дмитровића до 
раскрснице са улицом Проте Гучанина, 
укључујући и тржни центар; улица Браће 
Јечменића; улица Чеде Васовића, од раскрснице са 
улицом Браће Јечменић до укрштања са улицом у 
Кривој бари (улица од Чеде Васовића према 
пешачком мосту); улица Проте Гучанина; улица 
Богдана Капелана од раскрснице са улицом Чеде 
Васовића до Пионирске и Трг слободе. 
 Простор који обухвата десни део тротоара 
у улици Богдана Капелана (гледано из правца 
споменика трубачу), од колског улаза у двориште 
Музеја трубе па до Трга слободе (до улаза у 
стамбену   зграду   број  1.  на   овом   тргу),    могу 
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користити донатори и спонзори, сагласно 
уговореним обавезама. 
 Простор, односно тротоар на Тргу слободе, 
који се наставља на тротоар из става 4. овог члана 
и даље истом страном улице Чеде Васовића до 
зграде Тржишта рада, може се дати на коришћење 
само лицима која обављају делатност старих и 
уметничких заната. 
 Друга зона, која обухвата простор изван 
прве зоне из става 2. овог члана на подручју 
насељеног места Гуча. 
 Обележавање простора из овог члана, врши 
се најкасније до 01. маја текуће године. 
 

VII 3. Издавање у пословне сврхе 
 

Члан 36. 
 Простор у зонама из члана 35. ове Одлуке 
може се дати на коришћење у пословне сврхе из 
члана 34. ове Одлуке, у складу са законом, 
подзаконским актима донетим на основу закона, 
овом и другом одлуком органа општине Лучани, 
правном лицу или предузетнику који на дан 
подношења захтева, односно понуде за учешће у 
поступку уређеном овом Одлуком, достави 
документацију којом доказује: 
 - да је код надлежног државног органа 
регистрован за вршење одговарајуће делатности 
(решење органа надлежног за упис у одговарајући 
регистар привредних и других субјеката); 
 - да општинском буџету не дугује локалне 
јавне приходе (пореско уверење ако се пријављује 
на конкурс, а у другом случају увид у стање 
обавеза);  
 - да испуњава и друге услове који се 
захтевају конкурсом, које утврде Општинска 
управа општине Лучани, општинска јавна 
предузећа и установе. 
 Подносиоцу захтева за коришћење јавних 
површина за кога је утврђено да кумулативно 
испуњава услове из става 1. овог члана, надлежни 
општински орган дозволиће вршење делатности уз 
прописну наплату локалног јавног прихода, а 
надлежно јавно предузеће или установа 
обезбедиће коришћење потребне комуналне 
инфраструктуре, уз прописну наплату 
фактурисаних трошкова, у складу са законом и 
одлукама органа, јавних предузећа и установа 
општине Лучани. 

 
Члан 37. 

 Све активности у вези са давањем на 
коришћење јавних површина за пословне сврхе 

врши Општинска управа општине Лучани, у 
складу са законом, овом и другом општинском 
одлуком, почев од 01. јуна године у којој се 
одржава Сабор, па док има слободних површина. 
 Постављање привременог објекта на јавне 
површине контролише Општинска управа 
општине Лучани, при чему је, пре постављања 
објекта корисник јавне површине дужан да 
овлашћеном раднику Општинске управе општине 
Лучани, стави на увид доказ о плаћеној локалној 
комуналној такси и решење о одобрењу за рад. 
 За вршење привредне делатности у првој 
зони, правна лица и предузетници морају 
користити мобилијар (столове, столице, тезге, 
сунцобране и друго) који је израђен у српском 
националном, односно етно стилу. 
  

Члан 38. 
 За коришћење јавних површина подноси се 
захтев на обрасцу који сачињава Општинска 
управа општине Лучани, уз који се достављају 
докази о испуњавању услова из члана 36. ове 
Одлуке. 
 Ако једно место тражи један корисник, 
њему ће се то место дати по понуђеном износу 
који не може бити нижи од прописаног износа 
локалне комуналне таксе из одговарајућег 
тарифног броја или прописане накнаде. 
 Давање на коришћење јавних површина за 
вршење угоститељске делатности (шатра и 
роштиљ) и делатности забавних паркова, врши се 
на основу прикупљених затворених писаних 
понуда по оглашеном конкурсу, искључиво на 
основу највишег понуђеног износа за једно место, 
ако овом Одлуком није другачије прописано. 
 Оглашавање и поступак избора корисника 
по конкурсу и јавном надметању организује и 
спроводи Општинска управа општине Лучани, 
односно посебна комисија коју именује начелник 
Општинске управе. 
 Комисија из става 4. овог члана утврђује и 
објављује конкурс у складу са овим актом који  
садржи податке о: оглашеним привременим 
објектима (намена, зона, површина, износ 
накнаде); лицима која имају право да учествују на 
конкурсу и јавном надметању; потребној 
конкурсној документацији; начину и року 
достављања понуда; месту, датуму, времену и 
правилима јавног надметања; рачуну за уплату 
кауције у износу од 10% оглашеног износа; 
условима вршења делатности; као и о другим 
подацима од значаја за спровођење и учешће на 
конкурсу, сагласно закону и овој Одлуци.   
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  Ако на конкурс понуде за коришћење 
једног места достави више од једног корисника, 
избор ће се извршити у поступку усменог јавног 
надметања између два понуђача који су 
благовремено доставили уредне писане понуде са 
највишим износима за исто место, при чему се 
подизање понуде учесника у јавном надметању, 
почев од понуђених износа, утврђује на 5% од 
оглашеног најнижег износа. 
 О избору корисника путем јавног конкурса 
и надметања, комисија сачињава записник, а исход 
поступка по конкурсу саопштава учесницима, 
одмах по окончању поступка.  
 Конкурс се објављује најкасније 10 дана 
пре заказаног датума за избор, с тим да се први 
поступак избора одржава најкасније 60 дана пре 
почетка Сабора у складу са важећом општинском 
Одлуком о локалним комуналним таксама. 
 Ако се из било ког разлога одређена 
површина никоме не изда на коришћење у 
поступку предвиђеном овим чланом, исте ће се 
дати на коришћење лицу које прво поднесе уредан 
захтев, у складу са овом и другом општинском 
одлуком. 
 

Члан 39. 
 Изузетно, одредбе члана 38. став 3. - 9. oве 
Одлуке, не односе се на Порту Храма Св. 
Архангела Михаила (у даљем тексту: Црквена 
порта), за коју одлуку о давању и избору 
корисника у пословне сврхе може самостално 
донети овлашћено лице СПЦ, односно Црквене 
општине Гуча.  
            Осим одредаба из става 1. овог члана, на 
коришћење Црквене порте у пословне сврхе 
примењују се одредбе ове Одлуке. 

 
VII 4. Угоститељство 

 

Члан 40.  
 Угоститељска делатност може се вршити и 
у привременим угоститељским објектима за 
исхрану и пиће, у складу са законом, 
подзаконским актима донетим на основу закона, 
овом и другом одлуком органа општине Лучани. 
 Привремени угоститељски објекти се 
постављају на обележеним местима и димензијама 
које одреди организатор Сабора или лице које он 
овласти, у складу са овом Одлуком.          
 Угоститељска делатност може се вршити и 
испред угоститељског објекта регистрованог у 
складу са законом, односно у летњој 
угоститељској башти, под условима и на начин 
прописан овом и другом општинском одлуком. 

 Испред угоститељских објеката, у летњој 
башти, не може се вршити припрема и излагање 
хране (на роштиљима, ражњевима, кување крај 
отворене ватре и слично), нити точење пића (из 
бурића, апарата за точење и слично), већ само 
делатност служења хране и пића који се 
припремају и точе у угоститељским објектима. 
 У угоститељској летњој башти могу се 
постављати само подови, столови, столице и 
жардињере за украсно биље. 
 У угоститељској летњој башти, нити на 
зиду грађевинског објекта до улице и на другој 
јавној површини, не могу се постављати, 
инсталирати нити користити  разглас, појачало, 
звучник нити сваки други уређај и компонента 
којом се и преко које се појачава звук музике која 
се репродукује, емитује или изводи. 
 У угоститељској летњој башти не могу се 
постављати ограде, нити подијум или други 
простор за плесање или играње, ако то изричито 
није дозвољено овом или другом одлуком 
надлежног општинског органа. 

 
VII 5. Трговина 

 
Члан 41. 

 Трговина на мало може се вршити и на 
тезгама и другим привременим објектима, у складу 
са законом, подзаконским актима донетим на 
основу закона, овом и другом одлуком органа 
општине Лучани. 
 Привремени трговински објекти се 
постављају на локацијама које одреди организатор 
Сабора.          
 Трговина на мало може се вршити и испред 
трговинских објеката регистрованих у складу са 
законом, под условима и на начин прописан овом 
и другом општинском одлуком. 
 Трговинска делатност изван продавница на 
тезгама и другим привременим објектима може се 
вршити на површинама из члана 35. ове Одлуке, 
осим у улици Републике у делу обухваћеном 
првом зоном. 
 

VII 6. Остале пословне активности 
 

Члан 42. 
 Спонзори, који имају закључен писани 
уговор о спонзорству, јавне површине и објекте 
користе у обиму, под условима и на начин утврђен 
тим уговором. 
 Услуге рекламе и пропаганде (креирање и 
постављање реклама на отвореном простору путем 
рекламних   табли,   панела,   излога,   изложбених  
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витрина, осликавање објеката, рекламирање из 
ваздуха), врше се на основу одобрења Општинске 
управе општине Лучани, сходно обавезама 
преузетим по закљученим уговорима о 
спонзорству. 
 Спонзорским уговорима се не може 
предвидети коришћење јавних и приватних 
површина за обављање привредних делатности од 
стране спонзора.  

Изузетак чине спонзори чија висина 
спонзорства прелази 100.000 еура, у динарској 
противвредности, по средњем курсу НБС на дан 
уплате, без ПДВ-а, а што се регулише уговором. 
 Приређивање сајма може се вршити на 
асвалтним површинама објеката за спорт и 
рекреацију. 

Члан 43. 
 Културне активности, забавни паркови и 
друге забавне активности, организовање паркинга 
за моторна возила и камп насеља за посетиоце, 
могу се организовати и вршити на површинама 
које за те намене одреде и прибаве органи, јавне 
установе и предузећа општине Лучани. 

 
Члан 44. 

 На јавним површинама, у летњим баштама 
угоститељских објеката, испред трговинских и 
других објеката који се користе у пословне и друге 
сврхе за време Сабора, дозвољено је извођење и 
емитовање само трубачке музике. 
 Трубачку музику за време Сабора могу 
изводити само оркестри који учествују у 
званичном програму Сабора и оркестри који за то 
добију одобрење (акредитацију) од Центра за 
културу и спорт општине Лучани. 
 Угоститељски, трговински и други објекти 
у којима се врше привредне делатности не могу 
забрањивати или условљавати рад акредитованих 
трубачких оркестара у својим објектима или 
испред својих објеката. 

 
VIII  ИЗВЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ 

 
    Члан 45. 

 Одговорна лица извршних учесника у 
организацији из члана 6. ове Одлуке извештаје о 
раду и трошковима на организацији Сабора, који 
су усвојени од стране њихових надлежних органа, 
достављају Саборском одбору најкасније до 20. 
септембра текуће године на даљи поступак. 
 Саборски одбор, по достављеним 
извештајима из става 1. овог члана доноси одлуке, 

најкасније до 30. септембра текуће године, 
доставља Општинском већу на даљи поступак. 
 Одговорна лица учесника у организацији 
Сабора, финансијске планове и нацрте аката за 
наредни Сабор из своје надлежности, који су 
усвојени од стране њихових надлежних органа, 
достављају Саборском одбору ради сагласности, 
најкасније до 25. септембра текуће године. 
 Финансијски план и нацрт акта из става 3. 
овог члана, по добијеној сагласности Саборског 
одбора, одговорна лица учесника у организацији, 
најкасније до 5. октобра текуће године, достављају 
Општинском већу ради даљег поступка. 
 Одлуке донете у поступку разматрања 
аката из овог члана Општинско веће по прописаној 
процедури, доставља Скупштини општине Лучани, 
најкасније до 10. октобра текуће године. 
 

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
 Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 
300.000,00 динара казниће се за прекршај  правно 
лице ако: 
 - привремени угоститељски или тргови-
нски објекат постави супротно овој и другој 
општинској одлуци или на локацији коју није 
одредио организатор Сабора или лице кога је он 
овластио (члан 36. и 40. став 1.);  
 - угоститељску делатност испред 
регистрованог угоститељског објекта у летњој 
башти не врши на начин прописан овом и другом 
општинском одлуком ( члан 40. став 3. и 4.);  
 - испред угоститељског објекта у летњој 
башти врши припрему или излагање хране или 
точење пића ( члан 40. став 4.); 
 - на јавним површинама, у летњим 
баштама угоститељских објеката, испред тргови-
нских и других објеката у којима се врше 
привредне делатности и које се користе у пословне 
и друге сврхе, изводи или емитује музику која се 
не изводи на трубачким инструментима (члан 44. 
став 1.). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 2.5000,00 до 30.000,00 динара. 

 
 

Члан 47. 
 Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се за прекршај  правно 
лице ако: 
 - у угоститељској летњој башти или на 
зиду  угоститељског објекта до улице или на јавној  
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површини постави, инсталира или користити  
разглас, појачало, звучник и сваки други уређај и 
компоненту којом се и преко које се појачава звук 
музике која се репродукује, емитује или изводи 
(члан 40. став 6.); 
 - у угоститељској летњој башти постави 
подијум или други простор за плесање или играње 
без изричите дозволе надлежног општинског 
органа (члан 40. став 7.); 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 2.500,00 до 50.000,00 динара. 
 

Члан 48. 
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
50.000,00 динара, казниће се за прекршај из члана 
46. став 1. ове Одлуке предузетник или друго 
физичко лице. 
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
100.000,00 динара, казниће се за прекршај из члана 
47. ове Одлуке предузетник или друго физичко 
лице. 

 
Члан 49. 

 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
60.000,00 динара казниће се за прекршај: 
 - капелник, односно шеф оркестра који 
изводи трубачку музику а не учествује у 
званичном програму Сабора или за то нема 
одобрење (акредитацију) од јавне установе која 
обавља послове организације саборског програма 
(члан 44. став 2.); 
 - власник угоститељског и другог објекта у 
коме се врши привредна делатност који забрањује 
или условљава рад акредитованих трубачких 
оркестара у свом објекту или испред свог објекта 
(члан 44. став 3.). 
 

X НАДЗОР 
 

Члан 50. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врше 

Скупштина општине Лучани и Општинско веће 
општине Лучани, свако у домену своје 
надлежности, а инспекцијску контролу врши 
Општинска управа, преко комуналног инспектора 
и других овлашћених радника у оквиру својих 
законских надлежности. 

 
XI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 51. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, одговорна 
лица органа општине, јавних предузећа и установа, 
раскинуће све уговоре закључене у вези са 
Сабором (о уступању ексклузивних лиценцних 
права и прибављању спонзорских средстава, и 
друге), и у року од 30 дана извршиће усглашавање 
својих планова, програма и других аката са овом 
Одлуком. 
 

Члан 52. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о организацији Драгачевског Сабора 
трубача у Гучи („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 
16/2015). 

 

Члан 53. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лучани“. 

 

Скупштина општине Лучани 
У Лучанима, дана 05.01.2016. године,  

број 06-1-7/2016-I 
 

   Заменик председника  
           др Зорица Ковачевић, с.р. 

 
7. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 52. Статута општине Лучани 
(„Сл. гласник општине Лучани“, бр. 4/14), 

 Скупштина општине Лучани на седници 
одржаној 05.01.2016. године, донела је 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 
 1. У тачки 6. Програма обнове објеката 
јавне намене у надлежносит општине Лучани, бр. 
06-72-14/2015-I од 31. 08. 2015. године, износ 
19.481.311,5о динара без ПДВ-а замењује се 
износом 23.402.363,25 динара без ПДВ-а. 
 2. Овај Програм ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лучани“.  

 
Скупштина општине Лучани 

У Лучанима, дана 05.01.2016. године,  
број 06-1-6/2016-I 

 
 

      
   Заменик председника  
           др Зорица Ковачевић, с.р. 
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8. 
 

На основу члана 90. став 1. тачка 6. 
Статута оштине Лучани („Службени гласник 
општине Лучани“, број 4/2014), члана 69. става 4. 
Закона о буџетском систему («Службени гласник 
Републике Србије», број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 
142/14 и 68/15-др.закон) и члана 7. став 1. и 15. 
Одлуке о буџету општине Лучани за 2015. годину 
(«Службени гласник општине Лучани», број 
10/15, 22/15 и 26/15 ) 

Председник општине  донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Лучани  за 2015. годину ("Службени 
гласник општине Лучани", број 10/2015, 22/15 и 
26/15) Раздео 4. Општинска управа општине 
Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа, 
Програмска активност 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне 
услуге неквалификоване на другом месту,  
Позиција 58, Алинеја 1, Економска класификација 
– 499121 – средства резерве – текућа резерва, 
oдобравају се средства  директном кориснику 
Скупштини општине,  за покриће расхода у 2015. 
години у укупном износу од 80.189,01 динара. 
 
Средства из претходне тачке овог решења 
користиће се у оквиру Раздела 1. – Скупштина 
општине, Главе 1.0., Програма 15 – 0602 – 
Локална самоуправа, Програмске активности 0001 
– Функционисање локалне самоуправе, Функције 
110 – Извршни и законодавни органи, и то на: 
 
- Позицији 5 – Накнада трошкова за запослене: 
 
- Економска класификација 415112 – Накнаде 
трошкова  за превоз на посао и са посла у износу 
од 20.000,00 динара  и план ове апропријације 
повећаће се за 20.000,00 динара и 
 
- Позицији 9 – Трошкови путовања: 
 
-Економска класификација 422394 – Накнада за 
коришћење сопственог аута у износу од 60.189,01 
динара  и план ове апропријације повећаће се за 
60.189,01 динара. 
 
 

 
 2. Средства по овом решењу одобравају 
се директном кориснику Скупштини општине за 
покриће трошкова на апропријацијама из тачке 1. 
став 2.  које нису планиране у довољном износу у 
2015. години. 
 3. О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије.   
 4. Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 
 

 У Лучанима, дана 30.12.2015. године,  
број 400-817-1/2015-II 

      
   Председник општине  
               Весна Стамболић, с.р. 
9. 
 

На основу члана 46. закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/04 - 
др. закон), члана 95. став 1. тачка 2. Статута 
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 
бр. 4/2014), члана 61. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“  бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15), члана 
18. Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 
142/2014)  и члана. 14. Одлуке о буџету општине 
Лучани за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Лучани“ бр. 10/15, 21/15 и 26/15),  
 Општинско веће општине Лучани, на 
седници одржаној 30. 12. 2015. године донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА ПО 
ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 1. У Разделу 4 – Општинска управа 
општине Лучани, Програму 9 - 2002, 
Програмској активности - 0001 - 
Функционисање основних школа, на 
Функцији 912 - Основно образовање, Глави 
4.7., Извору финансирања 01 
...........................ЈББК 05992 
 - План Програма 9. - 2002. – Основно 
образовање, Програмске активности  0001 – 
Функционисање основних школа, Апропр-
ијацију 208, Економску класификацију 422 – 
Трошкови путовања, повећати за 550.000 
динара, тако да план ове апропријације по 
повећању за 2015. годину износи 11.750.000 
динара, а смањити: 
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 - План Програма 9. – 2002. – Основно 
образовање, Програмске активности 0001. – 
Функционисање основних школа, Функције 
912. – Основно образовање, Апропријације 
209, Економску класификацију 463111 – 
Текући трансфери нивоу Републике за 550.000 
динара, што чини смањење 1,13 % ове 
апропријације, тако да план ове апропријације 
по овом основу за 2015. годину износи 
48.000.000 динара. 
 2. Промена апропријације 208 – 
повећање  се врши јер су измирене доспеле 
обавезе према добављачима са 31. 12. 2015. 
године, за превоз ученика у основном 
образовању.   

 3. Ово решење је саставни део Одлуке 
о буџету општине Лучани за 2015. годину 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 10/15, 
21/15 и 26/15). 
 
 4. Решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 
 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, дана 30.12.2015. године,  
број 06-121-3/2015-III 

 
 

      
                 Председник  
                     Весна Стамболић, с.р.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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