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          1. 

 

На основу Члана 33. став 6. члана 35. став 6. члана 42. Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и 

члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'' бр.9/08, 12/08, 

2/09, 7/12 и 12/13) Скупштина општине Варварин, на 23. седници одржаној дана 6.3.2015. године донела 

је: 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ВАРВАРИН 
 

План генералне регулације Варварин, (у даљем тексту: План генералне регулације - ПГР) утврђује и 

разрађује генерална урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и концепцији уређења 

простора и изградње објеката, за плански период до 2025. године, и састоји се из:  

o Текстуалног  дела који садржи: 

– полазне основе плана,  

– плански део (правила уређења и правила грађења), 

– смернице за спровођење плана, 

– прелазне и завршне одредбе. 

o Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 

o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док документациони 

део је део плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид. 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Правни основ за израду плана 

– Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС),  

– Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената 

("Службени гласник РС" бр.31/10, а измене и допуне у "Службеном гласнику РС" бр. 31/10, 69/10, 

16/11),  

– Одлука о изради Плана генералне регулације Варварин („Сл. лист општине Варварин“ бр. 4/09 и 

3/10) 
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Плански основ за израду плана 

1. Просторни План Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени глгасник РС“ број 88/10). 

2. Просторни План Општине Варварин , бр.350-28/10 од 11.06.2010. ("Службени лист општине 

Варварин" бр. 2/10). 

 

2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

2.1. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА       
 

Подлоге које су коришћене за израду концепта плана генералне регулације: 

– Катастарски планови: 

К.о. Варварин Село  дл.бр. 2, 5 у Р -1:2500   

К.о. Горњи Катун дл.бр.  4, 7, 9 у Р -1:2500   

К.о. Бачина  дл.бр. 8, 9 у Р -1:2500  

К.о. Варварин Варош  дл.бр. 1-11. у Р -1: 1000   

– Дигитални ортофото у Гаус-Кригеровој пројекцији, резолуције 10cm за градско подручје 

Варварина. 

– Катастарско-топографски план за цело подручје Плана у размери Р -1:1000 оверен од стране 

Републичког геодетског завода 

Горе наведене подлоге су геореференциране и као такве су коришћене за израду Плана. 

3. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА  
 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења простора прикупљани су у сарадњи са 

наручиоцем Плана. 

За израду планског документа коришћени су следећи докумети и подаци: 

– Просторни план Републике Србије-ПП РС ( „Службени гласник PC», број 88/10 ) 

– Просторни план општине Варварин, бр.350-28/10 од 11.06.2010. ("Службени лист општине 

Варварин" бр. 2/10) 

– Регионални просторни план  за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и  Расинског 

управног округа (у фази нацрта) 

– постојећа планска, пројектана и друга документација  

– услови јавних предузећа  

– катастарске и топографске подлоге 
Граница обухвата Плана који је у изради је у односу на предходни Генерални урбанистички план претрпела извесне 

промене.  

Граница Плана генералне регулације је смањена у односу на границу Генералног урбанистичког плана на 

појединим деловима и исцртана је према Одлуци о изради Плана генералне регулације Варварин, у којој је 

наведено да граница обухвата простор оивичен Великом Моравом према истоку, према југу делимично Каленићком 

реком, уз обухватање дела Села Варварина уз продужетак централне зоне града, са зоном зеленила приобалне зоне 

јужно од хотела и Хале спортова. Западна граница иде границом комплекса фарме за тов свиња и  самим тим 

обухвата део катастарске општине Бачина, према северу обухвата делове катастарске општине Горњи Катун и 

излази на Велику Мораву. Површина обухвата Плана је П=323.91 ha. 
 

Положај насеља и веза са окружењем 

Варварин се формирао у функцији гравитирајућег сеоског становништва (здравство, школство, трговина, 

општинска администрација). Урбана уређеност насеља, поготово његових централних делова, последица је 

планског уређивања последњих деценија. Територија општине Варварин захвата највећи део простране регије 

Темнић, смештене између Великог и Западног Поморавља. У ужем смислу, њој припадају јужни и југоисточни 

делови планине Јухор, источни обронци Гледићких планина, те делови алувијалних равни на левим обалама Велике 

и Западне Мораве. Гледано шире, овај простор захвата најјужнији део Шумадије, јужни део горњевеликоморавске 

котлине и крајњи источни део западноморавске котлине. Из овакве територијалне припадности наведеним 

географским целинама проистиче централна позиција територије општине Варварин у односу на целокупан 

простор Републике Србије. У административно-регионалној подели територије Србије ова оштина припада 

Расинском округу. 
 

Демографски развој 

Према првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011 ( Републички 

завод за статистику) на подручју насеља Варварин живи укупно 2.133 становника, што је за око 3% мање у односу 

на 2002. годину када је у општинском центру живело 2 198 становника. Смањење броја становника је резултат 

неповољног односа наталитета и морталитета, миграције становништва у иностранство (око 6% становништва) и 

одлазак младих у веће центре.  
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Друштвено економски развој 

Становништво се претежно бави пољопривредом. Око 30% становништва опредељено је искључиво на обрађивање 

земље, али је много већи проценат оних који своји буџет допуњују делатношћу везаном за пољопривреду. Остатак 

становништва је углавном запослен у мањим предузећима, државним органима, друштвеним институцијама и 

приватном сектору. И поред значајних геоморфолошких разлика издвојених предеоних целина, Варварин је, у 

целини гледано, првенствено аграрна и густо насељена територија. Поред житарица и поврћа, у већој мери је 

заступљено воћарство, затим виноградарство, а у новије време врло је популарно гајење јагода, купина и малина 

због економске рентабилности. 

Од привредних капацитета у Варварину су лоцирани:  

- „Варварин воће“, д.о.о.- ради смањеним капацитетом, делатност- производња сокова од воћа и поврћа;  

- Хладњача  „Вулић-Вулић“- у Варварину (Бачински пут) Индустријска зона;  

- „Агросит-семенарство“,  Александровац;  

- „Кланица бројлера „Бројлер“ у Варварину (Бачински пут) Индустријска зона;  

- „PAX”, Параћин- (Бачински пут) индустријска зона- ради смањеним капацитетом. 

- Фабрика за тов свиња и производњу сточне хране.  
 

Објекти и површине јавне намене 

Јавна намена се односи на образовање, здравство, дечју и социјалну заштиту, културу, науку, информисање, 

локалну управу и месне заједнице затим, комуналне површине, јавно зеленило и објекте спорта и рекреације. 
 

Управа  

Осим општинског органа управе у Варварину се још налазе и: Општински суд, геодетска управа, служба 

друштвеног прихода са испекцијском службом и друге надлежне службе.  
 

Образовање 

Предшколско образовање. У насељу  Варварин функционише предшколска установа ''Наша радост'' у којој борави 

280-оро деце. 

Основно образовање. Основна школа '''Јова Курсула'' у Варварину почела је са радом 1954. године. Данас је рад 

школе организован у матичној школи (која има 8 разреда, у две смене) али и у издвојеним одељењима.  

- Средње образовање. Средња школа у Варварину почела је са радом 1965. године.  

На  територији  општине  Варварин  функционише  1  средња  школа у оквиру које су  

- Гимназија- природно- математички смер; Машинство и обрада метала- Машински техничар за компијутерско 

конструисање, Аутомеханичар, Бравар, Инсталатер, Механичар грејне и расхладне технике; Хемија- Техничар за 

заштиту животне средине; Економија- Економски техничар.  
 

Социјална заштита  
Центар за социјални рад се одвија у неколико канцеларија у оквиру објекта направљеног за децу ометену у развоју. 

Спратност објекта  је П+0 и површине 500 m². Од укупне површине објекта, око 300 m² користи установа за особе 

ометене у развоју док 200 m² користи социјална служба за своје потребе као канцеларијски простор.  
 

Здравство 

Дом здравља ''др. Властимир Годић'' је смештен у два објекта: стари изграђен 1928. године и нови из 1977. године, 

на парцели укупне површине од око 4.000,0м2. Укупна површина објеката износи око 1.760,0 м2 корисног 

простора.  
 

Објекти културе, науке и информисања 

Најзначајнији објекат културе на подручју плана је некадашњи Дом културе «Херој Мирко Томић» а сада је 

званичан назив ове институције Општинска библиотека ''Варварин'' у Варварину.  Овај објекат садржи биоскопску 

салу са око 350 места, библиотеку која заузима читав један спрат и броји око 40 000 књига као и читаоницу и остале 

просторије. 
 

Администрација 

Варварин представља административно политички центар Општине и у њему се налазе сви објекти и организације 

централне управе: Зграда скупштине општине, Општински Суд, Републичка управа јавних прихода, Пореска 

управа, Јавно предузеће дирекција за урбанизам и изградњу Варварина, Јавно комунално предузеће, Републички 

геодетски завод. 
 

Спорт и рекреација  

У Варварину постоји фудбалски стадион, Хала спортова коју је изградила општина и пар спортских терена у 

школском дворишту са трибинама. Тренутно општина гради и базене преко Каленић реке  који ће бити употпуњени 

са спортским садржајима и објектима у складу са правилима грађења из ПДР спортско рекреативног центра у 

Варварину. 
 

Јавно зеленило 

Укупна површина јавног зеленила на подручју насељеног места Варварин износи око 12000m². Не се планира 

озелељаваље неког новог простора, већ се планира санација постојећих зелених површина. 
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Комунални објекти 

Зелена пијаца постоји на катастарској парцели број 10/1. Зелену пијацу окружују објекти у којима је пратећи 

пословни простор. Површина зелене пијаце је 6,36 ари. Постоје 104 тезге димензија 1,7х1m на отвореном простору.  

Гробље које се налази у КО Варварин Варош је старо гробље на коме се више не сахрањује. Ново гробље се налази 

ван граница Плана генералне регулације на ободу Села Варварин и оно задовољава потребе Вароши.  

Старо гробље које се налази на к.п.бр. 205/1, 209/1 и 209/3 у К.О. Варварин Варош заузима површину од око 63 ара. 

Старо гробље је у поплави 1999.год настрадало тако што се део гробља обрушио у Каленићку реку са којом се 

граничи. Пројекти санације су урађени али гробље није нити санирано нити заштићено од даље ерозије. 

Водно земљиште 

Кроз посматрано подручје Плана генералне регулације протиче река Каленић која се ту и улива у реку Велика 

Морава са којом се овај План и граничи. 
 

Објекти и површине остале намене 

Остале намене се односе на становање, комерцијалне функције, верске садржаје, зеленило и шумске површине као 

и на водно земљиште. 
 

Становање 

Становање у општинском центру, у насељу Варварин је урбано и организовано у два основна вида: породично и 

вишепородично становање.  

Становање средњих густина остварено је у најужем насељском центру, као и у ширем центру насеља на неколико 

појединачних локација, а овај вид становања се граничи са Становањем ниских густина. 
 

Верски објекти                                             

На подручју вароши Варварин постоји црква Успења Богородице, која датира од времена Милоша Обреновића. 

Црква се налази на кп.бр.204/1 и 205 заједно са црквеним приземним објектом.  

 

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

Организација функција и структура на подручју ПГР-е, представља надградњу постојеће урбанистичке матрице, уз 

уважавање свих њених битних карактеристика.  
 

ПРОСТОР ЗА РАЗВОЈ ВАРВАРИНА, планиран је у складу са могућностима које пружају природни и створени 

чиниоци.  

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.  

Дефинисана је зона насељског центра тако да, уз његову перманентну реконструкцију и ревитализацију, омогући 

смештај јавних функција насељског значаја.  

Насељска опрема од јавног интереса (објекти образовања, дечје заштите, комунални објекти) планирана је у складу 

са потребама очекиваног броја становника и гравитационог подручја, у специјализованим комплексима у 

насељском ткиву, а у складу са важећим нормативима за сваку делатност. Посебна пажња је посвећена обезбеђењу 

простора за зелене и рекреативне површине (заштитно зеленило и спорт и рекреацију), као недостајућој структури. 

 Планирано је опремање насеља потребном крупном и комуналном инфраструктуром и техничким системима, у 

складу са очекиваним развојем насеља. Предложена решења садрже и омогућавају заштиту од елементарних 

непогода и заштиту у ратним условима. 
 

Општи циљеви организације, уређења и изградње овог простора су: 

– стварање квалитетнијих саобраћајних веза и усклађивање постојећих површина, објеката  и инфраструктуре 

са новопланираним површинама, објектима и инфраструктуром 

– боље искоришћење погодности саобраћајне мреже  

– реконструкција и рехабилитација постојеће инфраструктуре уз изградњу нових путних праваца 

– приступ новоформираним стамбеним блоковима и њихово лакше повезивање са центром, као и 

инфрастуктурно опремање 

– стварање услова за очување и унапређење животне средине, историјских и архитектонских вредности 

– формирање привредне зоне 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 
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II   ПЛАНСКИ ДЕО 

 
    

1.  ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА  
 

1.1  ГРАНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Граница Плана генералне регулације одређена је Одлуком о изради Плана генералне регулације 

Варварин. 
 

Граница Плана Генералне регулације креће са севера из К.о. Горњи Катун од тромеђе к.п. бр. 1689, 1690 

и 4562 наставља десним смером пресецајући к.п. бр. 4562, а затим иде ободом к.п. бр. 1699, 1700/4, 

1700/2, 1702, 1709, 1710/4, 4320, 4328, 4327, 4329, 4348, 4349, 4354, 4355, 4358, 4357, 4363/1, 4364, 4369, 

4370, 4371, 4379, 4372, 4315 до граничног камена бр. 26, где прелази у К.о. Варварин Варош. Граница 

наставља ободом к.п. бр. 236, 237, 238, 1/64, 8, 1/54, 231, 206/2, 206/1, 1229 до гранично камена бр. 1. Од 

граничног камена бр. 1 граница прелази у К.о. Варварин Село и иде по ободу к.п. бр. 244, 245, 1439, 224 

до 1136/1, одакле се даље поклапа са границом катастарких општина Варварин Варош и Варварин Село 

до тромеђе катастарских општина Варварин Село, Варварин Варош и Горњи Катун. Даље граница 

прелази у К.о. Горњи Катун и иде по ободу к.п. бр. 4074, 4073/3, 4071 до граничног камена бр. 6. Од 

граничног камена бр. 6 граница пресеца к.п. бр. 4070/1, 4069/1 и 4066/1, где граница прелази у К.о. 

Бачина пресецајући пут к.п. бр. 9615(заједнички), потом иде даље ободом к.п. бр. 5044/1, 5043, 5042, 

5041, 5040, затим прелази у К.о. Горњи Катун и иде ободом к.п. бр. 4051, пресеца пут к.п. бр. 4580/2, 

наставља ободом к.п. бр. 4048/3, 3983, 3984, 3987, 3988, 3989/1, 3991, 3994/2, 3994/1, 3997, 3998, 3999, 

3998, 4000, пресеца пут 4576, наставља ободом к.п. бр. 3918, 3874, 3675, пресеца пут 4558/1 и к.п. бр. 

3677/1 и 3678, даље иде ободом к.п. бр. 3682, 3754/1, 4214, 4215/1, 4225/2, 4226, 4229, 4232, 4236, 4235/2, 

4239, 4242, 4243/1, 4243/2, 4248, 4251, 4252, 4254/2, 4253/2, 4258, 4261, 4263, 4264/2, 4269/2, 4269/4, 

4269/7, 4269/3, 4269/6 до тромеђе к.п. бр. 4559/1, 4269/6 и 4269/8. Од поменуте тромеђе граница пресеца 

к.п. бр. 4559/1 (пут) и 1722 до тромеђе к.п. бр. 1722, 1723/2 и 1729, одакле даље наставља ободом к.п. бр. 

1723/2, 1724/2, 1725/2, пресеца и иде ободом к.п. бр. 4565 до к.п. бр. 1674, а даље иде ободом к.п. бр. 

1674, 1687, 1680 до тромеђе к.п. бр. 1689, 1690 и 4562 одакле је и започет опис границе. 

У случају неког неслагања горе наведеног описа важи графички прилог бр.5 План регулације површина 

јавне намене у Р 1: 2 500. 

Све поменуте парцеле чијим ободом иде граница налазе се унутар Плана. 

 

Површина обухвата Плана је П=323,91 ha. 

 

1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
  

Од укупне површине плана која износи 323,91 hа, планирано је грађевинско земљиште у површини од 

285,39ha.             

 

У оквиру грађевинског подручја  површине јавних намена су на 46,77hа, а површине  земљишта 

намењеног за остале намене 238,62hа. 

Изван грађевинско подручјe обухвата 38,52hа и чини га пољопривредно и водно земљиште на коме није 

дозвољена изградња, осим у случајевима прописаним овим планом. 

 

1.2.1  ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Граница грађевинског подручја почиње од тромеђе к.п.бр. 4257, 4261, 4263 К.о. Горњи Катун и наставља 

на десно пратећи ободе к.п. бр. 4261, 4263, 4264/2, 4269/2, 4269/4, 4269/7, 4269/3, 4269/6 до тромеђе к.п. 

бр. 4559/1, 4269/6 и 4269/8. Од поменуте тромеђе граница пресеца к.п. бр. 4559/1 (пут) и 1722 до тромеђе 

к.п. бр. 1722, 1723/2 и 1729, одакле даље наставља ободом к.п. бр. 1723/2, 1724/2, 1725/2, пресеца и иде 

ободом к.п. бр. 4565 до к.п. бр. 1674, а даље иде ободом к.п. бр. 1674, 1687, 1680 до тромеђе к.п. бр. 1689, 

1690 и 4562. Затим пресеца к.п. бр. 4562 и иде даље ободом к.п. бр. 1699, 1700/4, 1700/2, 1702, 1709, 

1710/4, 4320, 4328, 4327, 4329, 4348, 4349, 4354, 4355, 4358, 4357, 4363/1, 4364, 4369, 4370, 4371, 4379, 

4372, 4315 до граничног камена бр. 26, где прелази у К.о. Варварин Варош. Граница наставља ободом 

к.п. бр. 236, 237, 238, 1/64, 8, 1/54, 231, 206/2, 206/1, 1229 до гранично камена бр. 1. Од граничног камена 
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бр. 1 граница прелази у К.о. Варварин Село и иде по ободу к.п. бр. 244, 245, 1439, 224 до 1136/1, одакле 

се даље поклапа са границом катастарких општина Варварин Варош и Варварин Село до тромеђе к.п. бр. 

2596, 2589 и 6027/1(Каленићка река). Даље наставља пресецајући к.п. бр. 6027/1 и иде њеним ободом до 

тромеђе к.п. бр. 889, 896 и 6027/1, потом иде ободом к.п. бр. 889, 887, 881, 882, 883, пресеца 884 и иде 

њеним ободом на север у дужини од око 62м, пресеца поменуту к.п. бр. 884 у правцу истока и иде 

ободима к.п. бр. 872, 873, пресеца 866 и иде на север ободом к.п. бр. 876 у дужини од око 82,5м, после 

чега скреће на исток пресецајући к.п. бр. 876, 877/1, 853, 852, 851 и 850. Затим иде на север ободом к.п. 

бр. 849, пресеца 836 и иде њеним ободом на исток у дужини од око 30м, а потом скреће на север 

пресецајући к.п. бр. 768, 771, 773, 778, 781, 785, 786 и 790 коју делимично сече долазећи до планиране 

регулације саобраћајнице чијим ободом иде на запад до к.п. бр. 754/1. Наставља даље на запад ободом 

к.п. бр. 754/1 до планиране регулације саобраћајнице којом иде на југ до граничног камена бр. 9, а затим 

прелази у К.о. Горњи Катун и иде ободом к.п. бр. 4051, пресеца пут к.п. бр. 4580/2, наставља ободом к.п. 

бр. 4048/3, 3983, 3984, 3987, 3988, 3989/1, 3991, 3994/2, 3994/1, 3997, 3998, 3999, 3998, 4000, пресеца пут 

4576 и долази до тромеђе к.п.бр. 3918, 3874, 3875, затим граница грађевинског подручја наставља 

северном страном к.п.бр.3874, пресеца к.п.бр. 3874, 3873, 3872, 3871, 3870, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867, 

3929, 3930, 3933, 3934, 3935, 3938, 3942, 3943, 3947, 3948, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3958, 

3959/2, 3960, 3961, 3962/2, 3962/1, 3965, затим наставља пратећи обод к.п.бр. 3966, пресеца к.п.бр. 3866, 

затим граница прелази у К.о. Варварин варош и наставља пратећи ободе к.п.бр. 698, 697/4, 697/3, 697/2, 

696, 695, 691, 690, затим граница иде ка северу притом пресеца к.п.бр. 702, 703, 704, 706, 708, 711, 714, 

715, 716, 718, 719, 722, 723, 725, 726, 728, 729, 731, 732, 734, 737, 738, 739, 740, 741, 742, затим граница 

наставља пратећи ободе к.п.бр. 739, 740. Затим граница прелази у К.о. Горњи Катун и наставља пратећи 

планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 260 м, даље граница наствља пратећи ободе к.п.бр. 

3758, 3759/1, 3759/2, 3759/3, 3759/4, затим граница прелази у К.о. Варварин варош и прати ободе к.п.бр. 

575, 578, затим граница прелази у К.о. Варварин варош пресеца к.п.бр. 3005/1 (пут) и наставља пратећи 

ободе к.п.бр. 4189, 4188, 4191, 4192, 4196, 4197, 4201, 4202/1, 4202/2, 4206, 4579, 4566, 4214, 4215/1, 4216, 

4217, 4218, 4219, 4220, 4221, пресеца к.п.бр. 4222/4, 4222/2, и наставља пратећи ободе к.п.бр. 4222/3, 

4223, 4224, 4227, 4228, 4234, 4236, 4240/2, 4241, 4243/1, пресеца к.п.бр. 4243/1, 4243/2, и наставља 

пратећи ободе к.п.бр. 4249, 4250, пресеца к.п.бр 4252 и даље наставља пратећи ободе к.п.бр. 4254/1, 4259, 

4260, 4263, 4264/2, 4269/2, 4269/4, 4269/7, 4269/3, 4269/6, долази до тромеђе к.п.бр. 4257, 4261, 4263 К.о. 

Горњи Катун где се граница затвара. 

 

Површина обухвата грађевинског подручја износи 285,39hа. 

 
1.2.2.  ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

  

Укупна површина предложених површина јавних намена износи 46,77hа,  односно 14,45% укупне 

површине плана.  

 

Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу саобраћајних 

површина, објеката комуналних делатности, јавних функција и служби, здравства, школства,  социјалне 

и дечије заштите, јавних зелених површина. 

Планирано  јавно грађевинско земљиште обухвата и део земљишта планираног за изградњу 

инфраструктуре (саобраћајница и објеката техничке инфраструктуре). 

За све намене у оквиру комплекса треба: 

– све слободне просторе озеленети а травњаке унутар комплекса подићи од врста биља предвиђених 

за интензивно сађење. 

– пешачке стазе бетонирати или поплочати плочама отпорним на клизање 

–  паркирање организовати у оквиру сопствене парцеле ван површине јавног пута, у зони улаза. 

Овим Планом генералне регулације се не предвиђа изградња нових објекта јавне намене, осим 

комуналних објеката али се оставља могућност изградње тамо где то урбанистички параметри  

дозвољавају.  

 
1.2.3. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

На основу анализе постојеће намене и тенденције развоја, узимајући у обзир планирану намену као и 

ограничења, просторне могућности саобраћаја и комуналне инфраструктуре, планиране су површине 
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остале намене са преовлађујућом наменом- становање, уз могућност грађења објеката чија је намена 

компатибилна са основном наменом.   
 

Укупна површина осталих намена износи 238,62hа, односно 73,65% укупне површине плана. 

Површине остале намене чине становање средње и високе густине, мешовито становање,  услуге са 

пословањем, привреда, спорт и рекреација, ФК стадион, верски објекти и станица за снадбевање 

горивом. 

Становање и пословање (услуге, трговина, занатство, угоститељство) су компатибилне намене које су 

планиране у оквиру обухвата плана. 
 

ТАБЕЛА 1.  Планирани биланс површина: 
 

Р.бр. Намена ha % 

1. 

Грађевинско подручје 285,39 88,1 

Површине јавних намена 46,77 14,45 

Површине осталих намена 238,62 73,65 

2. 

Земљиште ван грађ. подручја 38,52 11,9 

Водно земљиште 4,85 1,5 

Пољопривредно 33,67 10,4 

 Површина ПГР 323,91 100% 

 
 

1.3.  ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Изван грађевинског подручја у планском обухвату је водно  и пољопривредно земљиште. 
 

1.3.1. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 

На простору у границама плана налазе се само Каленићка река, лева притока Велике Мораве. Велика 

Морава није у обухвату план, већ граница плана иде до границе водног земљишта реке Велике Мораве. 

Реке Велика Морава и Каленићка река су водотоци I реда. На основу чл. 23. Закона о водама („Сл.гл.РС,, 

бр.30/10) „Водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама 1. реда и водним 

објектима за одводњавање, који су у јавној својини, управља и брине се о њиховом наменском 

коришћењу, одржавању и чувању, Јавно водопривредно предузеће". 
 

 

 

Значајније регулационе грађевине на водотоцима су: 
 

- Река Велика Морава 

На деоници од ушћа Сикиричког потока до ушћа Јовановачке реке, са левим насипом уз Сикирички 

поток и десни насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста изведена је 

регулација која штити приобаље од поплава вероватноће појаве једном у педесет година (Q2%). Овај 

степен заштите је меродаван за планирање врсте грађевина и објеката који ће се градити на простору у 

границама плана, како би се изједначио њихов ранг, са рангом регулационих грађевина и објеката којима 

се обезбеђује функција система заштите од поплава, у циљу поштовања законских обавеза прописаних 

Водопривредном основом Републике Србије. Сви објекти постојеће регулације реке Велике Мораве се 

налазе ван подручја овог плана. Подручје овог плана није брањено од поплава изграђеним објектима 

одбране. 

Обзиром да река Велика Морава само тангира простор плана и то у незнатној дужини, овим планом није 

могуће дефинисати регулацију речног корита на тако малом потезу. Овим планом се резервише простор 

уз водно земљиште у којем се забрањује било каква изградња објеката. Овај појас је ширине 20 m и 10 m 

у зависности од конфигурације обале у оквиру подручја плана, и резервише се за будућу изградњу 

објеката регулације водотока Велике Мораве.  
 

- Каленићка река 

Каленићка река је делимично регулисана на делу трасе која пролази кроз град. Изведена регулација 

штити приобаље од поплава вероватноће појаве једном у сто година (Q1%). Међутим, 1999. године 
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дошло је до оштећења корита, урађен је пројекат реконструкције и налази се у плану ЈП ''Србија воде''. 

Овај пројекат је уграђен у ПГР Варварин и на основу њега дефинисано планирано водно земљиште  

регулисаног дела Каленићке реке. Каленићка река, према пројекту реконструкције корита, регулисана је 

од ушћа у Велику Мораву узводно oko 700 m. 

Даљи ток Каленићке реке (узводно од регулисаног дела корита), је у свом природном кориту. Овим 

планом се дефинише појас забрањене градње у ширини од 20 m, у оквиру кога ће се, на основу 

потребних података и прорачуна извршити регулација Каленићке реке. У обухват овог плана ушло је 

постојеће земљиште Каленићке реке, као и планирано водно земљиште леве обале дефинисано према 

снимљеној ситуацији постојећег стања водотока Каленићке реке. Простор уз десну обалу није у обухвату 

плана. Регулација Каленићке реке ће се спроводити на основу обавезне израде Плана детаљне регулације 

који треба да обухвати и потребно земљиште уз десну обалу. 
 

Водно земљиште (јавно добро воде) може се користити, без водопривредне сагласности, као пашњак, 

ливада и ораница, а на основу Уговора овог предузећа којим се регулишу услови коришћења водног 

земљишта. Посебно је недопустиво затварати протицајни профил на водотоцима због повећања 

грађевинског земљишта. 

За изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката, као и за извођење других радова који могу 

утицати на промене у водном режиму, обезбедити водопривредне услове и водопривредну сагласност у 

складу са Законом о водама. 

 
1.3.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Пољопривредно земљиште обухвата рубнo подручјe, претежно пољопривредне намене.  

Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи и уз становање у рубним подцелинама, у 

зонама становања средњих густина. 

Осим примарне пољопривредне производње, на пољопривредном земљишту се могу градити и следећи 

објекти примарне пољопривредне производње: магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, 

саднице и сл.), објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици), објекти за 

производњу гљива, глистењаци, тресетишта, аеродроми за пољопривредну авијацију, просецање 

пољских путева, рибњаци и објекти у сточарству (сточне фарме, ергеле, хиподроми и сл.) као и објекти 

од општег интереса утврђени на основу закона и одговарајућег урбанистичког плана. 
 
 

1.4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА 
 

Простор је концепцијски подељен према наменама коришћења земљишта, тако да га чини више 

урбанистичих зона:  
 

ЗОНА I: Зона центра 

У оквиру ове зоне налазе се централни садржаји намењени администрацији, управи, култури, 

услужним делатностима и становању. Доминантна намена у оквиру ове зоне је становање са груписаним 

објектима јавне намене.  

Дозвољена спратност у овој зони је до П+4+ПК за становање високе густине и П+2+Пк за становање 

средње густине као и за мешовито становање. Пословни објекти се могу наћи и као засебни објекти на 

парцели. 

Дом културе                                        Пешачка зона 

Објекти јавне намене уоквирују зону центра и то : Основна школа ''Јован Курсула'' са средњом школом и 

халом спортова који се налазе у јединственом блоку са новопланираним Ватрогасним домом; Општинска 

управа са општинским судом, геодетском управом и поштом заједно са становањем средње густине чине 
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други блок у зони центра; на ушћу реке Каленић у Велику Мораву је намена заштитног зеленила која 

одваја реку од старог гробља и цркве као и од намене услуге са пословањем где се налази стари хотел за 

који је предвиђена реконструкција и санација; намена која преовладава у зони центра је мешовито 

становање, постојећа привреда као и зелена пијаца; а у самој пешачкој зони око које се формирао центар 

се налази становање високе густине и Дом културе који је репер и одређује идентитет самог насеља и као 

такав га треба сачувати, планирати реконструкцију по потреби као и употпуњавање садржаја 

компатибилних намена. 
 

ЗОНА II: Зона становања 

У оквиру зоне становања преовлађује намена становања средње густине која је прошарана са постојећом 

наменом услуга са пословањем. У оквиру ове целине се налазе и објекти јавне намене: Дом здравља ''др. 

Властимир Годић'', предшколска установа ''Наша радост'', објекат за децу ометену у развоју са центром за 

социјални рад. На ободу зоне становања планирано је рурално становање, док је уз Велику Мораву 

планирано заштитно зеленило, задржава се постојећа привреда, фудбалски стадион, аутобуска станица,  

и електродистрибуција.  
 

Изградњом планираних саобраћајница, ствара се услов за проширење  и регулацију становања. У 

постојећим зонама становања  планира се и погушћавање кроз доградњу до спратности П+2+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 намена, а могуће су све остале намене које су комплементарне становању.  

Дозвољена је изградња објеката 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 а по правилима грађења који ће бити 

прописани у нацрту Плана. Паркирање је предвиђено у оквиру сопствене парцеле. 
 

Рурално становање карактерише могућност да се уз стамбени део парцеле формира и економско 

двориште за потребе властитог домаћинства. 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, магацини хране за сопствену 

употребу и др; 

– пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти 

намењени исхрани стоке и др. 

Услужне делатности подразумевају: хладнњаче, складишта грађевинског материјала, радионице, 

занатска производња. Становање се одвија углавном у посебним објектима. 

Привреда у оквиру зоне становања је постојећа па је стога потребно увести појас заштитног зеленила 

минималне дубине 10m.  
 

ЗОНА III: Радна зона 

Просторна целина привреда у оквиру радне зоне налази се уз путни правац Варварин - Бачина. То је 

подручје на које је Просторним планом општине предвиђено за радну зону и као таква треба да има 

тампон зеленило у односу на становање у непосредној близини. 
 

ЗОНА IV: Зона спорта и рекреације 

Осим  постојећег стања којег карактерише регулација Каленићке реке и објекат намењен за бувљу 

пијацу, преовладавајућа намена у овој зони је спорт и рекреација, која је преиспитана у односу на ПДР 

Спортског рекреативног центра и задржава се у датој намени уз примену правила уређења и грађења који 

су прописани у поменутом ПДР-е.  

Поред доминантне намене, могућа је изградња, како основних објеката на парцели намењених спорту и 

рекреацији (отвореног и затвореног типа) тако и објекти угоститељства и услуга, објекти културног 

садржаја (мини сцене позоришног карактера, галерије, музејске поставке и сл.), различити садржаји  

намењени деци предшколског узраста (игралишта, вежбалишта и сл.), етно-парк. Садржаји су планирани 

у складу са очекиваним потребама и циљевима да би се добио виши урбани и архитектонски ниво 

подручја. Намена простора је усмерена на рационално коришћење површина, организовање логичне и 

адекватне саобраћајне мреже као и комплетно комунално опремање.  
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Подцелина у зони IV је простор намењен пасивој рекреацији и одмору у оквиру  зеленила. Ово зеленило 

има основну функцију заштите као тампон зона између изграђеног земљишта и водног земљишта. 

Просторно то су две целине: прва, нешто мања, је у северном делу плана уз обалу реке Мораве. Друга је 

уз леву обалу Каленићке реке, у јужном делу подручја Плана. 
 

 

2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

Објекти и површине јавне намене у граници Плана генералне регулације представљају специфичне 

целине и функције намењене за општу / јавну употребу, за које се по правилу утврђује јавни интерес и 

које се, као такве, могу јављати у било којој зони и целини утврђеној Планом. У начелу обухватају јавне 

површине и системе (саобраћајне, инфраструктурне, комуналне и друге површине и објекте), као и 

објекте за јавну употребу (административне, школске, здравствене, социјалне, културне, спортске, 

рекреативне и друге објекте и комплексе).  

 С обзиром на изразиту хетерогеност и специфичност појединачних функција и намена јавног карактера, 

овим Планом се утврђују посебни услови за уређење и изградњу објеката и површина јавне намене, који 

појединачно за сваку намену или функцију подразумевају сет правила у смислу регулације, нивелације, 

парцелације, урбанистичких услова за изградњу објеката, посебних услова изградње и сл. 

 

2.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЗА ЈАВНУ УПОТРЕБУ 
 

2.1.1.1.    Јавне функције и службе, предузећа    
 

То су објекти који се односе на локалну управу и администрацију и разне државне функције које су  

смештене у одвојеним објектима или у објекту више служби и функција у оквиру ЗОНЕ ЦЕНТРА и 

ЗОНЕ СТАНОВАЊА. 

По указаној потреби, за нове објекте користиће се зоне постојећег центра насеља или опште стамбене 

зоне. 

 У оквиру ове целине налазе се следеће институције: 

 

 Управа   

 1.  Службе СО-е Варварина   

 2.  Општински орган за прекршаје Варварин 

 3.  Полицијска станица Варварин  
   

Постојеће локације и капацитети ових објеката задовољавају потребе насеља.  

Постојећи објекти се могу задржати у постојећем стању уз могућност минималне доградње у циљу 

комплетирања постојећих садржаја, али могућа је и изградња новог објекта уз поштовање урбанистичких 

параметара предвиђених овим планом.  
 

Дозвољени су радови на реконструкцији, изградњи и доградњи истих, уз могућност изградње пратећих 

комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене простора, а у складу са правилницима који 

регулишу овакве просторе.  
 

Могуће пратеће намене су управа и администација, култура, социјална заштита, спорт и рекреација. У 

склопу објекта се могу наћи и  пословне, угоститељске и услужне делатности, али само као пратеће 

намене основној намени. 

 
2.1.1.2. Здравство, школство, дечија и социјална заштита 
 

Образовање 
 

Основно образовање  

Побољшање квалитета школовања у основним школама спада у групу друштвених приоритета највишег 

ранга. Ово се пре свега односи на достизање норматива и стандарда који се тичу дистрибуције, 

положаја, градње, садржаја, величине и сл. објеката основног образовања. 
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Школски објекти задовољавају најосновније захтеве за извођење образовног рада.  

У наредном планском периоду, 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 за основно образовање треба да пружи 

услове за безбедан боравак, учење и одвојање наставе и да задовољи здравствено- хигијенске услове. 

Планира се надградња, реконструкција и санација објекта ради проширења капацитета а у складу са 

правилима грађења који су дати у поглављу ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА. 
 

Код побољшања услова школских објеката, објекте и комплексе градити и уређивати према важећим 

нормативима за основно образовање, усаглашеним са стањем и специфичним потребама овог подручја:  

- учионички простор - 1,8-2,0 m
2
/ученику; 

- школски простор - 8-10 m
2
/ученику;    

- школско двориште - 25 m
2
/ученику. 

 

Целокупан школски простор би требао бити унапређен побољшањем услова рада. 

При решавању слободних простора школског комплекса, треба задовољити две основне функције: 

санитарно - хигијенску и фискултурно-рекреативну.  
 

Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског и пејзажног 

стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата сем објеката су:  

* отворене површине за физичку културу,  

* економско двориште,  

* школски врт и  

* слободне зелене површине. 

 

Средње образовање 

Школски објекти задовољавају најосновније захтеве за извођење образовног рада.  

У наредном планском периоду, 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. Објекти за средње образовање требају да пруже 

услове за безбедан боравак, учење и одвојање наставе и да задовољи здравствено - хигијенске услове.  

Побољшања такође, у свим школама, треба усмерити на квалитет опреме и наставних средстава, 

обезбеђење квалитетног педагошког особља, инфраструктурну опремљеност простора, димензионалну 

анализу простора (реконструкција објеката и учионица) и саму безбедност ученика. 

Све слободне површине, треба у што већој мери озеленети. Зеленило уредити у стилу гајеног парка и 

мирисних садница. 
 

Нормативи за објекте средњег образовања су:  

- радијус опслуживања - подручје општине; 

- капацитет школе - 850-900 ученика у две смене или 425-450 ученика у једној смени; 

- величина школе - 3.000-3.200m
2
 

- просечан број учионица - 14-16; 

- школски простор - 6-8m
2
/ученику; 

- учионички простор - 2-4m
2
/ученику; 

- школско двориште - 20-25m
2
/ученику. 

 
Дечија заштита 

Предшколско образовање се обавља у предшколској установи ''Наша радост'' који се налази на подручју 

плана, и  у њему борави 150-оро деце у 7 васпитних група.  

Потребно је проширити објекат и додати још минимум једну летњу учионицу за једну јаслену групу за 

око 40 деце, површине од око 400m². 

 

Површине дворишта (парцеле) по једном детету које користи установу треба да износи минимално 25m
2. 

За правилно функционисање објекта дечије заштите потребно је задовољити следеће критеријуме: 
 

 

o за  узраст до 7 година 

– обухват 70%, а предшколски узраст 100% 

– капацитет маx.80 деце, оптимално у групама по 15-20 
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– потребна  изграђена површина (корисне површине објекта) 8 m

2
/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 

Доградња или изградња новог објекта се планира уколико би се број корисника повећао јер је тренутан 

број корисника максималан за капацитете којим располаже ова установа.  

Према стандардима потребно је обезбедити: 

-површина парцеле: 40m
2
/ кориснику за домове за социјалну заштиту 

 

Здравство 

Дом здравља ''др. Властимир Годић''  

Дом здравља је локацијски повољно постављен и доступан корисницима. Капацитет Дома здравља 

задовољава потребе за гравитационо подручје, односно за становништво општине Варварин. Овим 

планом се не планира повећање површина и објеката примарне здравствене заштите. 

 

2.1.1.3. Култура и наука  

Општинска библиотека ''Варварин'' у Варварину ће се у планском периоду бавити истим делатностима 

као и до сада.   

Овим планом је предвиђена реконструкција и санација објекта у постојећим габаритима, а то се 

првенствено односи на спољашњу и унутрашњу обраду, изолацију, фасаду, столарију и слично. 

 

 

2.1.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕЖЕ 

ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

2.1.2.1. Саобраћајна инфраструктура 
 

Кроз насељено место Варварин  пролазе: 

- државни пут II А  реда број 187 Витановац -  Угљарево – Велика Дренова – Јасика – Варварин – 

Мијатовац, од км 26+178 до км 28+130. 

- државни пут II А реда број 190 Доњи Крчин – Варварин – Ћићевац, , од км 5+508 до км 8+166. 
 

Планирани саобраћај  базираће се великим делом на већ постојећој скоро изграђеној мрежи, уз њено 

дограђивање и проширење, ca санирањем стања у центру града, нарочито у односу на транзитна кретања. 

Улична мрежа планирна је тако, да обезбеди брже и рационалније кретање Варварином, лакше и брже 

просторно и функционално повезивање на подручју плана. Ово је постигнуто извршеном 

прекатегоризацијом постојећих улица (реконструкцијa и проширење према задатој категорији), у складу 

са простором организацијом и путним правцима утврђеним на основу процене укупних кретања 

становништва и предложене реконструкције постојећих и изградње нових улица. 

Повећање капацитета постојеће уличне мреже, планира се кроз активности реконструкције дела 

постојеће уличне мреже и изградње нових улица.  
 

Саобраћајнице су подељене у три  категорије: 

- примарне саобраћајнице 

- сабирне саобраћајнице  

- остале саобраћајнице 
 

Траса државног пута II А реда број 190 поклапа се са трасама примарних саобраћајница( део улице Јове 

Курсуле , део улице 7. јули и улицо Слободе) и остаје на постојећој траси. Траса државног пута II А реда 
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број 187 је малим делом око центра измештена због формиране пешачке зоне, на начин да је формиран 

прстен око центра Варварина. Десни крак прстена који је новопланирана траса државног пута II А реда 

број 187 почиње у км 5+762 државног пута II А реда број 190 и наставља улицама Мирка Томића и Лоле 

Рибара и враћа се на стару трасу у км 27+355 државног пута II А реда број 187. Леви крак прстена се од 

км 5+922 до км 6+305 државног пута II А реда број 190 поклапа са трасом овог државног пута , затим 

наставља улицама 7.јули и Лоле Рибара Рибара и враћа се на стару трасу у км 27+355 државног пута II А 

реда број 187.        Формирањем овог прстена који је дефинисан као  траса државног пута II А реда број 

187 транзитни саобраћај се  измешта  из самог центра Варварина. Сем овог заобилажења око  центра 

Варварина, нових интервенција на траси државног пута нема.    

 

Примарне саобраћајнице. Део ул. Јове Курсуле (пут за Ћићевац), ул. 7 јула, ул. Лоле Рибара , ул. Мирка 

Томића ул. Марина Мариновића (трасе државног пута, пут за Горњи Катун, пут за Параћин), ул. Слободе 

(пут за Каленић) и  трг Мирка Томића (пут за село Варварин),  ове улице су главни улазно-излазни 

правци, оне су најоптерећеније и локалним и транзитим саобраћајем.  

 

Сабирне саобраћајнице. У ову групу саобраћајница спадају улице: Део ул.  Јове Курсуле (то је део 

улице који прави следећи прстен око централног дела, који пролази кроз Расадник и планиран је 

продужетак ове улице до и ул. Првомајске), ветипетарски пут, Моше Пијаде, Дома здравља, Војводе 

Мишића, Првомајска, део улице Ивана Вушовића, Нова 2, Нова 3, Нова 4, Нова 5 и ул. Нова 6. 

 

Остале саобраћајнице. Остале саобраћајнице су саобраћајнице којима се површина у обухвату плана 

организује и ствара услове да се комунално опреми и на тај начин приведе планираној намени. 

Саобраћајнице су ранга стамбено-пословних и стамбених у зависности од немене површина кроз које 

пролазе. Трасиране су тако да се што је могуће више прилагоде постојећој парцелацији и изградњи али и 

да задовоље и планирану намену. Кретање моторних возила одвија се по постојећим правцима који се 

морају реконструисати и новопланираним правцима које треба изградити. Сви праваци који се користе 

као приступни и прилазни путеви задржавају се са том наменом и дефинишу се као јавне површине. 

 

Кретање пешака одвија се посебно издвојеним површинама уз коловоз саобраћајница, у виду тротоара 

који се од коловоза одвајају издигнутим ивичњацима. Тротоари се димензионишу тако да омогуће 

несметано кретање и мимоилажање пешака. У условима сужених коридора услед изграђених објеката где 

нема услова за профил са тротоаром, тротоари се могу  изоставити до тренутка док се не стекну услови 

за њихово извођење. 

Пешачке стазе плниране су и зеленилу око  Каленићке реке. 

 

Стационарни саобраћај Јавна паркиралишта смештана су углавном поред објеката јавне намена. 

Проблем недостајућих места за паркирање возила може се решавати израдом студије којом ће се 

сагледати шири простор и могућа решења у контактном простору.   

Осим јавних површина могуће је да се на приватним парцелама омогући изградња објеката гаража. 

Објекти морају да се својом архитектуром уклопе у окружење уз заштиту околних објеката од буке и 

аеро загађења са неопходном израдом студије процене утицаја и пројекта мера заштите од утицаја на 

животну средину (урбанистичко-аерхитектонска разрада кроз урбанистички пројекат изградње).  

 

Паркинг простор је могуће организовати као: 

– отворен паркинг  

– део или цела површина за паркирање може бити у објекту.  

Уколико се паркирање организује у објекту (гаражи) кровну етажу (односно ниво терена) планирати за 

паркирање такође у парковском окружењу.  
 

У оквиру пословно стамбених блокова при изградњи нових објеката мора се водити рачуна да се 

обезбеди неопходан број паркинг места: 

– 0.25 места / по запосленом у јавним службама 

– 1 место /3 хотелске собе 

– 5 места/100m
2
 угоститељског објекта 

– 1 место/ 70m
2
 површине пословног објекта 

– 1 место / по стамбеној јединици вишепородичног објекта 

За новопланиране објекте потребно је обезбедити 100% потребних паркинг места на парцели, или у 

објекту на парцели. 
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Снабдевање погонским горивом. У плану je задржана постојећа станица   за снабдевање погонским 

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. 

 

 

2.1.2.2.    Водоснабдевање и одвођење отпадних вода 

 

Водоснабдевање 

Специфична потрошња воде по становнику према проценама из водопривредне основе Републике Србије 

за сеоска насеља са јавним водоводом износи: 

 

година 2002 2011 2021 2031 

Qs l/sec/dan 320 350 380 410 

 

Према подацима о попису становништва и нормама потрошње из Водопривредне основе, за насеља 

подсистема бр.1 (варош Варварин, Варварин село, Обреж, Горњи Катун, Доњи Катун, који чине једну 

целину у погледу могућег водоснабдевања, потребе за водом су: 

 

Средња дневна потрошња воде по насељима износи: 

насеља Број 

становника 

2002 2011 2021 2031 

варош 

Варварин 

2198 8,14 l/sec 8,90 9,67 10,41 

Варварин 

село 

1.779 6,59 l/sec 7,21 7,82 8,44 

Горњи 

Катун 

1.468 5,41 l/sec 5,95 6,46 6,97 

Доњи Катун 1012 3,75 l/sec 4,10 4,45 4,80 

Обреж 3221 11,93 l/sec 13,05 14,17 15,28 

свега 9678 35,82 l/sec 39,21 42,57 45,90 

 

Qmax/dn=45,90x1,30=59,67 l/sec 

Qmaxčas=59,67x2,00=119,34 l/sec 

Из изворишта водоснабдевања се мора обезбедити Qmax/dn=59,67 л/сец, док се часовни максимум мора 

покривати из дистрибутивног резервоара. 

Недостајуће количине воде се у будућности морају обезбедити из допунских изворишта – регионалног 

водопривредног система Расина, уз неопходну изградњу и планираног дистрибутивног резервоара 

V=4.000m3 воде на коти 196 MNM, јер садашњи водоторањ не може да покрије часовну неравномерност 

потрошње воде. 

 

Предлог техничког решења третмана отпадне воде 

За сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода насеља Варварин  и околина, дате су две 

варијанте, од којих је варијанта бр.2 рационалнија, јер се планира децентрализација процеса 

пречишћавања отпадних вода. По овој варијанти у подсистему 1 обухваћени су: Варварин варош, 

Варварин село, део насеља Горњи Катун са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода, 

лоцираним на левој обали реке Велике Мораве између Варварин вароши и Горњег Катуна. 

Овим решењем су потребе за реконструкцијом постојеће канализационе мреже сведене на минимум.  

Овим планом се планира реализација варијанте 2. 

Од радова на реконструкцији у Варварин вароши потребно је земенити Ас цевовод DN 200 који води од 

моста преко Каленићке реке до улива у индустријски колектор, ПВЦ цевовод Ø400мм. Осим тога 

потребно је извршити замену једног мањег дела постојећег индустријског колектора од цеви DN 400, 
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PVC цевима  DN500. Осим ове реконструкције, планира се изградња Главног сабирног колектора од 

ПВЦ цеви до локације Постројење за пречишћавање отпадних вода, које ће бити капацитета 7.500 ЕS, 

заједно са индустријом. 

Постојећа црпна станица за препумпавање канализационог садржаја у канализационом систему Варварин 

Варош, која је сада ван употребе, треба да се реконструише и стави у употребу.   

Постојећи систем за пречишћавање отпадних вода у стамбеном насељу ''Расадник'' може да 

функционише самостално као сепаратни систем до реализације генераног решења када ће се 

преиспитати оправданост укључивања овог система у генерални или функционисање истог као 

независно. 

 

Атмосферска канализација 

Сада не постоји мрежа за прикупљање и одвођење отпада до реципијента ( реке Велике Мораве и њене 

притоке Каленићке реке). 

Предлог техничког решења одвођења атмосферских вода из центра насеља 

Кишна канализација треба да омогући прикупљање и одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 

кровова и осталих уређених површина у насељу до реципијента. Атмосферске воде у зависности од 

порекла пропустити у реципијент и након адекватног третмана, тако ће се зауљене атмосферске воде са 

паркинга и перионица за возила упустити у реципијент тек након адекватног третмана на одговарајућем 

сепаратору за уља и масти. 

Кишну канализацију конципирати за меродавне услове ( временске пресеке, урбанизованост подручја ...) 

а етапно је реализовати  тако да се већ изграђена мрежа у првој фази реализује и рационално уклапа у 

будуће решење. Прва фаза је централни део насеља. 

Прихватање сливајућих атмосферскох вода са брда вршиће се путем отворене каналске мреже, која ће се 

планирати уз саобраћајнице у форми бетонских риголаа уз ивичњак.  

 

2.1.2.3. Електроенергетска инфраструктура 

 

Постојеће стање и мере за даљи развој према концепту плана 

Постојећи електроенергетски објекти средњег и ниског напона задовољавају потребе потрошача 

ел.енергије. 

Имајући у виду да примарна ТС 35/10KV снаге 2x8MVA “Варварин 1“ не може задовољити 

прогнозиране потребе за наредни период треба, треба предузети мере да се обезбеди недостајућа ел. 

енергија и снага изградњом нових објеката и реконструкцијом постојећих уз отклањање утврђених 

недостатака констатованих концептом плана. Изградња нових објеката на планском подручју ће се 

вршити према потребама утврђеним концептом плана и сагласно раније усвојеним плановима – Студијом 

развоја, Генералним планом и Просторним планом Републике Србије. 
 

Правила уређења 

Правовременим планирањем изградње нових и реконструкцијом постојећих електроенергетских објеката 

обезбедиће се потребе за ел. енергијом и снагом за наредни плански период. Истовремено објекте треба 

припремити за даљински надзор и управљање, уз замену технолошки застареле опреме савременом и 

поузданијом. Отклањањем недостатака у постојећем електродистрибутивном систему, као што су 

преоптерећеност објекта, недовољан пресек проводника мреже С.Н и Н.Н и смањењем превеликих 

дужина извода Н.Н. мреже из појединих Т.С. 10/0.4 KV, смањиће се губитци ел. енергије и повећати 

поузданост и квалитет напајања потрошача ел. енергијом. 

Имајући у виду да постојећа примарна Т.С. 35/10 KV снаге 2x8 MVA обезбеђује ел. енергију за цео 

конзум општине Варварин и да је у базној години израде плана оптерећено вршном снагом од око11,4 

MVA што се приближава оптималној снази Т.С. то ће иста до краја планског периода бити 

преоптерећена. 

Зато је неопходно преузети мере за изградњу нових објеката, какао на средњем напону 35 KV и 10 KV, 

ниском напону 1 KV али и на високом напону 110 KV. 

Према прогнози из концепта Плана генералне регулације, вршна снага у завршној години плана ће 

достићи вредност од 18,45 MVA а исталисана снага 25,6 MVA што знатно прекорачује капацитете 

постојећих електроенергетских објеката. 

Сагласно наведеном закључку треба предузети мере за изградњу нове Т.С. 110/35/10 KV инсталисане 

снаге 2x31,5 MVA, у првој фази снаге 1x31,5 MVA. 
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Локација будуће Т.С. „Варварин 1“ је дефинисана перспективним планом развоја П.Д.  “Електросрбија“ 

д.о.о. Краљево, огранак Е.Д. Крушевац погон Варварин, као и Просторним планом Републике Србије. 

Нова Т.С. се налази ван подручја плана генералне регулације, у непосредној близини постојећег110 KV 

далековода бр.108 који повезује Т.С. „Крушевац 1“ 220/110 KV са Т.С. „Јагодина 1“ 110/35 KV. 
 

У сарадњи са Ј.П. „ЕМС“, надлежна електродистрибуција треба да предузме активности за изградњу 

нове Т.С. што обухвата израду техничке документације, обезбеђење локације за трафостаницу и трасе за 

прикључни далековод 110 KV и далековод 35 KV  за везу са постојећом Т.С. 35/10 KV „ Варварин1 “. 

Активирањем нове Т.С. 110/35/10 KV обезбеђује се  недостајућаел. Енергија за целу територију општине 

Варварин, повећава се поузданост и квалитет напајања и смањују губици ел. енергије у 

електродистрибутивном систему. 
 

Постојећи средњенапонски објекти 10 KV – Т.С. 10/0.4 KV и напојни водови за исте се морају 

сукцесивно реконструисати у циљу повећања снаге. 

Нове Т.С. 10/0.4 KV у централној зони треба градити као МБТС или зидане, снаге 1000/630 KVА а у 

периферним зонама као СБТС 250 KVА. 

Напојни водови за нове Т.С. 10/0.4 KV у централној зони, радним зонама, зонама спорта и рекреације и 

зонама високе густине насељености, треба да су кабловски, са кабловима типа ХНЕ 49-А или НПО 13-А 

одговарајућег типског пресека. 

У периферним зонама напојни 10 KV водови могу бити надземни на бетонским стубовима са Alč 

водовима или СКС-ом средњег напона 10 KV, типа ХНЕ 48/0-А 3x(1x50)+50mm². 

За задовољавање будућих потреба потрошача ел. енергије треба изградити 6 нових Т.С. 10/0.4 KV типа 

МБТС. У зонама привредних делатности снага Т.С. треба да је 1000/630 KVА а у осталим зонама снаге 

250 до 630 KVА. 

Т.С. 10/0.4 KV за изградњу на инсталационом плану су означене редним бројевима I до VI. Прикључак за 

исте се предвиђа кабловским водовима са повезивањем у прстен. 

Нисконапонска мрежа се мора сукцесивно реконструисати због дотрајалости као и због замене 

недовољног пресека проводника. Нову нисконапонску мрежу у централној зони, зонама високе густине 

насељености, радним зонама, зонама спорта и рекреације, као и за велике потрошаче, треба градити као 

кабловску са кабловским водовима типа ХРОО-А или РРОО-А одговарајућег пресека са полагањем у 

тротоару саобраћајнице или расположивом зеленом појасу. 

У периферним зонама и зонама за индивидуално становање мале и средње густине насељенесто мрежа се 

може градити као надземна на бетонским стубовима са СКС-ом ниског напона типа Х00/0-А 

3х50+54,6+2х16mm². 

У зонама где постоји надземна средњенапонска мрежа 10 KV, нисконапонска мрежа се може градити на 

заједничким бетонским стубовима који носе водове 10KV и 1 KV. 

Електроенергетску мрежу по правилу треба градити са једне стране саобраћајнице да би се оставио 

простор за друге врсте инсталација. 

Јавна расвета треба да постоји у свим саобраћајницама. У зонама где постоји надземна нисконапонска 

мрежа јавна расвета се реализује уградњом  светиљки на стубове мреже, а у саобраћајницама са 

кабловским напајањем потрошача, јавну расвету треба градити као независну, на челичним 

канделабрима и са кабловским напајањем из најближе т.С. 10/0.4 KV која напаја и постојећу 

електроенергетску мрежу. 

За те намене треба користити савремене светиљке као што су натријумове светиљке високог притиска 

или метал-халогене светиљке одговаралуће снаге зависно од значаја саобраћајнице. 

У зонама плана не постоје услови за коришћење обновљивих извора енергије изузев соларне енергије 

углавном за индивидуалне потребе. 

 

2.1.2.4. Топлификација и гасификација 
 

Постојеће стање 

За потребе снадбевања природним гасом ради грејања, кувања, припреме топле воде и мањих 

технолошких потреба потрошача на подручју општине Варварин изграђена је дистрибутвна гасоводна 

мрежа. 

Снадбевање природним гасом ће се вршити из планиране МРС ''Варварин'' лоциране јужно од Дома 

здравља на катастарској парцели 123/1 са следећим техничким карактеристикама: 

- капацитет Q=4 000 m³/h 

- улазни притисак Pu=6-12 bara 
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- излазни притисак Pi=3,5 bara 

Предмет овог пројекта је дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) подручја оивиченог: 

- на северу излазни пут према Катуну и насеље Пољце 

- на истоку правац према Ћићевцу 

- на југу правац према селу Варварин и насеље Расадник  

- на западу излазни пут правац према Бачини. 

Место прикључења дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ) је на 2 |m| иза излазне противпожарне 

славине мерно регулационестанице МРС ''Варварин''. 
 

ЦИЉЕВИ 

Основни циљ стратегије развоја енергетике на подручју општине је да омогући њен одрживи развој 

усклађен са енергетским, економским, еколошким простором и другим локалним специфичностима. 

Реализација овог програма остварује се изграђеном (МРС) мерно регулационом станицом и изграђеном 

(ДГМ) дистрибутивном гасоводном мрежом.  
 

При проширењу дистрибутивне гасоводне мреже, на основу расположивих подлога и података за израду 

пројектне документације извршити хидраулички прорачун на бази максималне часовне потрошње гаса уз 

одговарајући фактор једновремености и дефинише потрошњу од 1,2 m³/h по једном домаћинству за 

индивидуално становање и препоручену брзину гаса у деоницама у функцији од пречника за повећање 

потрошње тражити сагласност овлашћеног дистрибутера. 
 

Дистрибутивни гасовод водити у јавном земљишту, зеленим површинама или тротоарима водећи рачуна 

о положају других подземних инсталација при укопавању дистрибутивног гасовода. 

За дистрибутивне гасоводе ди 4 bara заштитни појац је 1 |m| обострано мерено од осе цевовода. 

У појасу ширине од 5 |m| обострано од осе гасовода збрањени су засади чији корени досежу дубину од 1 

|m|. 

 

2.1.2.5. Телекомуникациона инфраструктура 
 

Једно од најважнијих стратешких опредељења Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија" а.д., је 

реконструкција и доградња постојеће телекомуникационе инфраструктуре како би се постигла 100% 

дигитализација телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса 

корисницима. 
 

Приступни уређаји 

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу коришћења широкопојасних услуга од стране 

корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће бити такво да ће мрежа приступних уређаја 

(мултисервисни приступни чвор - МСАН) бити знатно гушћа, због смањења дужине претплатничке 

петље. Иа подручју предметног ПГР-а, постојећи МСАН (у ТК центру Варварин) треба проширити и 

планира се нови MСAH („Варварин Г) у зони раскрснице ул Слободе и старог пута за Обреж. 
 

Приступна мрежа (ПМ) 

У складу са стратешким опредељењем, у циљу омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 

услуга, планира се реорганизација ТК мреже на подручју ПГР-а - извршиће се децентрализација 

постојеће ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка петља изградњом нових МСАН-ова и уградњом 

каблова који имају карактеристике које задовољавају критеријуме за пренос широкопојасних услуга. 

Бакарна ПМ 

У циљу испуњења горе наведених критеријума треба предвидети проширење постојеће ПМ у оквиру 

предметног ПГР-а као на графичком прилогу бр.7 Синхрон план инсталација Р 1:2 500 . 

Излазни капацитет каблова примарне мрежа треба планирати да задовољи критеријум: 1,5 пари/стан 

односно 2 парице/локал. 

Примарну и секундарну мрежу планирати да буде реализована подземно. 

Оптичка ПМ 

На подручју предметног ПГР-а не очекујемо изградњу стамбених блокова са преко 100 корисника, тј. не 

очекујемо нове блокове зграда у којима ће (резиденцијални) корисници бити заинтересовани за сервисе 

великих протока па зато не планирамо изградњу ОК за такве блокове зграда, већ се планира изградња 

оптичке приступне мреже, углавном за БИЗНИС кориснике (банке, осигуравајућа друштва, школске 

установе, локалне ТВ, државне Службе, Заводе и агенције, услужни сервиси и сл.)„ 
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Транспортна мрежа (ТМ) 
До новопланираних МСАН-ова (приступних уређаја) планирати изградњу нових оптичких каблова (ОК). 

Коридори новопланираних ОК су, на графичком прилогу, уцртани испрекиданом линијом плаве боје. 

По тако новопланираним ОК радиће одговарајући дигитални системи преноса. 

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу 

услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор 

уз све саобраћајнице на подручју који обухвата предметни ПГР без обзира на ранг пута Приликом 

планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно 

провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне 

инфраструктуре. 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви 0 110 мм на местима укрштања траса са коловозом, као и 

испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања. 

Потребно је да се уз постојеће и планиране саобраћајнице предвиде коридори за телекомуникациону 

мрежу како би се омогућило прикључење планираних објекта на телекомуникациону мрежу. 

Телеком планира даље дугорочно инвестирање, а у складу са динамиком својих годишњих 

инвестиционих планова, на целокупном простору обухваћеном предметним планом. 

У циљу заштите постојећих и будућих ТК каблова потребно је пре почетка израде пројектне 

документације и било каквих радова на предметном подручју прибавити сагласност од „Телеком 

Србија". 

 

 

2.1.3.  КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
 

Зелена пијаца Постоји потреба за проширењем зелене пијаце. 

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.) 

- изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, здравствена и ветеринарска инспекција, управа и 

др.); 

- извршити ограђивање пијачног комплекса; 

Забрањени су садржаји привређивања, мешовитог пословања и становања, као и било каквих  објеката, 

који би могли да угрозе животну средину и основну намену. 
 

Гробље које се налази у КО Варварин Варош је старо гробље на коме се више не сахрањује.  Потребно је 

у планском периоду санирати ово гробље по пројектима и заштити га од даљег пропадања.  

Ново гробље се налази у КО Варварин село и потребно је његово проширење. 
 

Услови за уређење гробља: 

 Формирати појас заштитног зеленила према суседним зонама ; 

 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. 
 

При уређењу гробља и гробних места, поштовати здравствено – хигијенске и друге еколошке услове 

Пешачке-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 (3 m само 

пешачке).  
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Ватрогасни дом је планиран на кп.бр.225 КО Варош Варварин. У оквиру комплекса ватрогасног дома 

могућа је реализација следећих садржаја: ватрогасни дом, ватрогасни торањ, зелене и слободне 

површине. Правила грађења за овај комплекс ће бити прописана у нацрту овог Плана. 
 

Постројење за пречишћавање отпадних вода  

ППОВ је планирано у оквиру грађевинског подручја у зони становања и подцелини рурално становање. 

Избор система за централно постројење извршити кроз израду све неопходне и релевантном законском 

регулативом дефинисане документације. 

ЦСТ је црпна станица планирана на к.п. бр. 1185. 
 

ГМРС за прикључење Варварина на систем гасификације, налази се на кп.бр.123/122 у зони становања 

јужно од Дома здравља. 
 

Остали комунални објекти- трафостанице 110 и 35 кV, резервоари и сл. планирани су као делови 

специфичних система. Задржане су постојеће локације трафостаница и резервоара уз потребно повећање 

капацитета према појединачним  потребама. 

 

2.1.4. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

На основу анализе постојећег стања констатовано је да су јавне зелене површине недовољне, неуређене и 

неконтролисано распоређене. Сходно томе је неопходно у систему зеленила планирати зелене површине 

јавног коришћења. 
 

У граду су планиране следеће јавне зелене површине: 

 Зелено острво у пешачкој зони у ЗОНИ ЦЕНТРА- се задржава и планира се зеленило са 

примереним пејзажним уређењем и урбаним мобилијаром ; 

 Зеленило на улазу у Варварин  који служи као заштитни појас од привредног објекта који се налази 

у зони центра. На овој зеленој површини постоји споменик погинулима 1999.год.у бомбардовању 

моста на Великој Морави у Варварину. Планира се редовно одржавање и уређење овог простора 

јер заједно са спомеником који се на овој површини налази  осликава улаз у насеље и чини капију 

града. 
 

Уређено зеленило 

Уређено зеленило се формира као сквер, линеарно зеленило дуж саобраћајница, зеленило специфичног 

карактера и као блоковско зеленило. 
 

Скверови 

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 градског језгра.  

Предвиђа се сквер испред јавних објеката (пешачка зона испред Дома културе), партерног типа 

(травњаци, цветњаци) и полуотворени (партерни простори са садницама дрвећа и жбуња). 
 

Код  реконструкције скверова важе следећи услови: 

- сачувати сквер у постојећим границама, 

- уклонити привремене објекте, 

- реконструисати сквер у стилу у којем је подигнут и 

- уважавати правце пешачког кретања. 

- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера, 

- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна, 

- 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, каскаде и др.), 

- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 

- могућа изградња дечијих игралишта 
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Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала, реконструкција 

цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 

реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање 

фонтана, ограђивање скверова, изградња дечијих игралишта. 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 (саобраћајнице које имају тротоаре ширине најмање 2,5m), 

 прекинуте низове попунити истом врстом, 

 за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, снажним кореновим 

системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине, 

 у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном заменом 

старих стабала. 

Нове дрвореде треба подићи где год то дозвољавају  просторни услови. 

У улицама са узаним профилима користити ниже дрвеће или шибље и кугласте форме.  

При подизању дрвореда, код озелењавања улица водити рачуна о просторној могућности –ширини 

зеленог појаса , удаљеностима од инсталација, саобраћајних трака и објеката, те да формирање зелених 

улица не сме да омета нормално кретање пешака, хендикепираних лица и пешака. 
 

 Зеленило специфичног карактера  

Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање 

специфичних целина. 

Такве зелене површине као елемент у обликовању простора имају и функционални значај: 

 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: 

 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. 
 

 Блоковско зеленило  

Важан сегмент у концепцији озелењавања насеља је блоковско зеленило. 

У зонама становања високих густина-блоковско зеленило уредити комбинацијом травних површина и 

солитарних стабала аутохтоне вегетације. 

У оквиру блоковског зеленила могу се наћи игралишта за децу, мањи спортски терени, угоститељски 

објекти, комунална инфраструктура. Обавезна је минимална опрема парковским мобилијаром (клупе, 

канте за отпатке...) 

 

2.2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

Уређење и изградња ових простора, глобално ће се догађати као: 

"Тиха реконструкција", која обухвата претежно Зону центра и то: амбијенталне целине, где ће вршити 

унапређивање постојећих амбијената, а нарочито јавних простора и  

целине за обнову, где ће се вршити побољшање и доградња постојећих објеката, а у мањој мери и замена 

постојећих и изградња нових објеката; 
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"Унутрашње ширење града", које обухвата целине становања у зони центра и целину становање 

средње густине уз  саобраћајнице вишег  реда у зони становања:  

 целине за замену, са стабилизованом регулацијом и парцелацијом, где ће се вршити обимнија 

доградња и замена постојећих објеката; 

 целине за урбану трансформацију, које имају рурална обележја;  

 целине које мењају намену, као што су погони индустрије, напуштени поседи задруга, где ће се 

утврдити нова намена, регулација и парцелација; 

 

"Санација", која обухвата спонтано настале целине, где треба обезбедити саобраћајну функцију, 

комуналну инфраструктуру и елементарне јавне службе (делови становања средње густине као и 

руралног становања); 

"Спољашње ширење града", које представља заокружење и урбану трансформацију ивичних подручја 

насеља, где ће се утврдити нова или допунити постојећа намена, регулација и парцелација (целина 

рурално становање у зони становања). 

 

Полазећи од принципа мултифункционалне структуре насеља и сваке његове четврти, оствариће се 

мешовито коришћење простора за становање, услуге, јавне службе и делатности које не угрожавају 

околину штетним дејствима (бука, вибрације, гасови, мириси, отпадне воде). Међутим, и у 

најекстремнијим случајевима, учешће становања не може бити мање од 30%. 

  

2.2.1. СТАНОВАЊЕ 
 

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 средњих густина и руралног становања у ободним деловима 

подручја плана. 

Зоне највиших густина заступљене су у зони 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.   
 

  ТИПОЛОГИЈА СТАМБЕНОГ ТКИВА 

Основна подела на породично и вишепородично становање у оквиру плана допуњена је новим облицима 

становања у циљу активирања простора и функционалног обогаћивања у смеру развоја туризма, 

рационалног инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног развоја у самим стамбеним зонама и у 

мешовитим зонама. 
 

Нови облици становања се јављају у зависности од функције и диспозиције у градском ткиву као што је 

мешовити тип становања (становање са услугама и пословањем, становање у зони центра). 

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 пољопривредним домаћинством) 

Уз основну намену могуће је формирати и неку другу 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 прогушћавањем, 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.  
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У оквиру обухвата  плана планирано је неколико врста (категорија) становања. 
Као закључак планирана типологија становања је извршена тако да се кроз густину становања и 

типологију блокова гради стамбено ткиво са максимално искоришћеним просторним ресурсима у већ 

започетим зонама изградње и са дефинисаним пожељним и непожељним типовима становања по 

појединим целинама. 
 

Становање високе густине  

(Гст=30-40 станова/ha; Гн=80-110 становника/ha) 

Становање високе густине, вишепородично и породично становање,  планирано је кроз перманентне 

облике реконструкције и свих облика побољшања стања грађевинског фонда, са могућношћу уређења 

нижих етажа за пословни простор (приземље и галерија/спрат), који не угрожава основну функцију 

становања и животну средину. 
 

Становање средње густине  

(Гст=15-30 станова/ha; Гн=40-80 становника/ha) 

Овај тип становања је све више заступљен како се повећава удаљеност од центра. За ову густину 

становања, претежно породичне градње, објекти су слободностојећи, ређе у прекинутом и непрекинутом 

низу; са могућношћу пословног простора у приземљу, са паркирањем на властитој парцели. 
 

Мешовито становање 

(Гст=20-35 станова/ha; Гн=60-100 становника/ha) 

Овај тип становања је заступљен у зони центра. За мешовито становање је карактеристично што је 

намена објекта мешовита, може бити само породична градња али и само комерцијалне делатности као и 

њихова комбинација. Oбјекти су слободностојећи, у самом центру у прекинутом и непрекинутом низу; са 

могућношћу пословног простора у приземљу, са паркирањем на властитој парцели. 
 

Могуће намене које могу бити заступљене су: вишепородично становање, породично становање 

средње густине изграђености, пословање, услуге и комерцијалне делатности.  

Комерцијане делатности планиране су као компатибилне намене становању (породично и 

вишепородично) и јавним функцијама, што  не искључује изградњу само пословних, односно само 

стамбених објеката или објеката јавних намена. 

Услужно-комерцијални садржаји могу се формирати као засебни објекти или у оквиру стамбеног 

објекта са засебним улазом. 

Пословање обухвата трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређаји и бела техника ..., али и књижаре, 

продајне галерије...), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои...), занатство (јувелнирнице, фризерске, 

оптичарске, сајџијске радње..) и угоститељство (ресторани, кафеи и посластичарнице).  
 

Рурално становање 

C- Гс = до 20 станова/ha (10-40 становника/ha) 

Доминантна намена је породично становање уз могућност формирања стамбеног и економског 

дворишта. Постојећи објекти породичног становања се могу реконструисати ускладу са правилима датим 

за изградњу нових објеката руралног становања. Могућа је изградња и пословних објеката по 

параметрима датим за породично становање средње густине становања. Претежни тип изградње је 

слободностојећи објекти на парцели. 
 

Паркирање и гаражирање возила на сопственој парцели у складу са утврђеним стандардом паркирања за 

рурално становање, односно пословање у породичном становању. 

 

 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 сервиси 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, ...); већи угоститељски објекти; магацини, складишта... Овакве објекте треба лоцирати у 

улазно излазним зонама из насеља и евентуално у централним зонама. Обавезна је примена заштитних 

мера од буке, вибрација, аерозагађења.... 
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Спортски објекти и терени и дечија игралишта могу се наћи у свим стамбеним зонама. Потребно је 

предвидети заштиту од буке око отворених терена. Водити рачуна о безбедном коришћењу свих објеката 

посебно отворених игралишта (ограђивање према саобраћајницама, ...) 
 

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 средњих густина и 

руралном становању, 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 овај тип производње подстицати и везивати за јединствене 

туристичке понуде.  
 

Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи у зонама становања средњих густина. 

Пољопривредна домаћинстава се лоцирају у просторе планиране за рурално становање.  
 

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 мерама заштите 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 зони где 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 (производне, услужне које имају фактор угрожавања...) 

и објекте који се граде уз стамбене објекте и блокове. 

 

2.2.2. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
   

Привредни развој заснивати на: 

 постојећој комплементарној структури делатности: металопрерађивачки комплекс, прехрамбену 

индустрију и развој комерцијално - пословних услуга (финансијске, консталтинг услуге и сл.); 

 изградњу нових привредних капацитета уз спољни магистрални полупрстен – обилазницу; 

 изградњу складишно дистрибутивног центра у смислу боље координације у ланцу производња-

транспорт-продаја, чиме се успоставља компатибилност саобраћајног система и омогућује 

рационализација транспортног процеса. 
 

Допринос привреди се огледа и у решавању проблема уситњености складишних простора, 

рационализацији дистрибуције, могућности увођења савремене информатике, као и у смањењу загушења 

општинског центра теретним саобраћајем. 
 

Простор за производне делатности обезбеђује се у новој радној зони. 

Овај простор има повољан положај у односу на насеље и саобраћајну инфраструктуру за даље развијање 

садржаја производње, складишта, велике трговине, транспорта  грађевинарства и других комерцијалних 

делатности, које треба издвојити од становања.  
 

Садржаји мешовитог пословања могу се формирати и у оквиру стамбених зона, али под условом да не 

утичу лоше на окружење. 

Уз становање могу се формирати  мали производни погони у домаћој радиности. Производне делатности 

подразумевају занатски тип производње са чистим погонима и складиштењем чистих сировина. 

За изградња производних погона на основу овог Плана,  према њиховој намени и карактеру, у складу са 

законском процедуром, утврђује се потреба израде студије о процени утицаја на животну средину. 
 

У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве: 

 набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала; 

 производњом опасном по здравље радника и околног становништва; 

 производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта 
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У овим целинама потребно је формирати тампон зеленило према становању и осталим суседним 

наменама као и у оквиру појединачних парцела. Паркирање, утовар – истовар, треба  организовати на 

парцели. 

 

2.2.3. КОМЕРЦИЈАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  -  УСЛУГЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ (ТРГОВИНА,  

            ЗАНАТСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО) 
 

Зоне становања проткане су садржајима јавних и комерцијалних намена, чак и мањим радним 

комплексима. Односи функције становања и осталих садржаја у зонама становања су приближно 

70%:30%. 
 

Услуге са пословањем подразумевају трговину на мало, угоститељство, делатности канцеларијског типа 

(бирои, агенције, банке...). 

 

Пословни простор мора бити уређен тако да задовољава функције, а истовремено да испуњава естетске и 

хумане критеријуме. 
 

У планском периоду треба обезбeдити простор, у складу са важећим нормативима за сваку врсту 

услужних делатности. 

Будућа изградња објеката комерцијалне делатности и услуга наставиће постојећи тип организације, у 

приземним етажама са оријентацијом према фреквентним саобраћајницама и атрактивним локацијама. 
 

Услужно-комерцијални садржаји могу се формирати и у оквиру стамбених зона, као засебни објекти или 

у оквиру стамбеног објекта са засебним улазом. 
 

Станица за снадбевање горивом се налази на постојећој локацији, а нова места за точење течних горива 

овим планом нису предвиђена. Уколико се укаже потреба за изградњом бензинских станица, 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. 

Постојеће станице се морају строго придржавати прописаних мера заштите како техничких тако и 

поступка при руковању уз континуалну контролу примене истих. 

 

2.2.4. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Планира се изградња парохијског дома на црквеној парцели на којој се тренутно налази парковска 

површина. Уређено зеленило на парцели треба задржати у великој мери да се не би нарушавао овај 

простор као амбијентална целина.  Даље уређење простора око ових објеката мора да буде у складу са 

функцијом. 

Постојећа црква остаје на истој парцели. 

 

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. Ове просторе поред грађана користе и 

спортски клубови. 
 

Спорт и рекреацију чине фудбалски стадион, терени за кошарку и отворени базени. Садржаји спортског 

центра не задовољавају тренутне потребе и планира се његово проширење.  

Постојећим важећим Планом детаљне регулације Спортско-рекреативног центра "Варварин" предвиђена 

је изградња отворених базена. Прва фаза изградње комплекса обухвата изградњу базена димензија 

15,50*25,50m, једног дечијег базена димензија 8,50*12,50, плато површине 1.434m
2
 и трибине 

неправилног облика које савлађују денивелацију према старом кориту Каленићке реке и користиле би се 

као платои за сунчање. Базени ће бити изграђени у склопу спортско-рекреативног комплекса и налазе се 

у близини Каленићке реке и спортске хале. У следећој фази биће изграђен и пратећи објекат уз базен.  
 

За зону спорта и рекреације важе правила уређења из ПДР спортско рекреативног центра, како је 

прописано у граф.пр. бр.8. Спровођење у Р 1: 5 000. 
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2.2.6. ЗЕЛЕНИЛО 
 

Реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових потребно је обезбедити простор за зеленило. Све 

постојеће зелене површине власници су обавезни да уређују, а све слободне површине у оквиру парцела 

да озелене.  

За све врсте и површине зеленила водити рачуна о константном одржавању и обнављању зеленог фонда. 
 

Зелене површине појединачних парцела у оквиру породичног становања имају важну улогу са 

санитарно-хигијенског становишта, а пружају и интимније повезивање човека са природом.  Врт око 

куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и ствара могућност активног 

одмора.  

У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном одмору или игри 

деце, повртњак, воћњак и сл. 

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - 

архитектонски елементи као и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да 

су у складу са околним пејзажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа 

и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован 

травњак.  

Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.  
 

У делу намењеном вишепородичном становању, неопходно је обезбедити минимално 20% зелене 

површине, у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, изграђена дечија игралишта и 

травњаке за игру и одмор. 

Основна улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и 

рекреација. Ове зелене површине треба повезивати са осталим категоријама зеленила у јединствен 

систем, а пешачким стазама остварити најкраће правце ка околним садржајима.  

Тамо где има просторних могућности зелене површине треба уредити стазама и урбаним мобилијаром. 

Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне. Озелењавање мора да буде 

вишефункционално: заштита од ветра и буке, визуелна и просторна баријера, засен, стварање пријатног 

амбијента за рад и боравак.  
 

Зеленило радне зоне треба формирати унутар комплекса, по ободу комплекса ширине минимално 5 m. 

Зеленило производних и пословних делатности има заштитну функцију, избор врста засновати на 

брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима. 

Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће се и заштити од планираних грађевинских 

интервенција, у хоризонталном и вертикланом смислу. 

Озелењавање вршити  садницама које су отпорне на загађивање, орезивање, ентомолошка и 

фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и компактне крошње. 
 

Парк 

Постојећи паркови који се налазе у оквиру садржаја друге намене задржавају свој просторни обухват.  
 

Планирана је реконструкција према следећим условима: 

- сачувати парк у постојећим границама; 

- уклонити привремене објекте; 

- изградња нових објеката није дозвољена; 

- реконструисати парк у стилу у којем је подигнут. 

У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала, реконструкција 

цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 

реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање 

фонтана, реконструкција и поправка објеката и дечијих игралишта, ограђивање парка. Паркове треба 

опремити стандардном инфраструктуром и системом за наводњавање. 
 

У Варварину не постоји већа парковска површина, у планском периоду планира се заштитно зеленило 

на потезу уз ток реке Каленић као и делом уз реку Велика Морава на северу обухвата плана. На овом 

простору се планирају пешачке стазе, трим-стазе са пратећом опремом. Организовати садржаје за 

рекреацију деце, излете и наставу у природи и др.  
 

Зеленило са пратећом наменом спорт и рекреација може да садржи следеће: 

– зона са уређеним просторима за физичку рекреацију (зона активног одмора) - шетне, 
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бициклистичке, трим стазе, 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.  

– зону активне рекреације где се могу планирати објекти спорта, отворени терени и затворени 

објекти мањег капацитета (пратећи објекти уз терене, угоститељски објекти). Део активне 

рекреације може бити на укупно 40% површине од целокупне површине зоне заштитног зеленила 

са капацитетом 100 пос/hа и макс учешће застртих површина до 60%. 

 

Потребно је обезбедити лаку приступачност, паркиралишта лоцирати на главним прилазима, тежити да 

кроз комплекс буде обезбеђено само пешачко кретање, за лоцирање нових стаза користити постојеће 

стазе, мрежа путева треба да омогућава кружно кретање различитих дужина. 

 

 

2.3.    ЗОНЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПДР ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ 

ПРОЈЕКАТА 
 

Овим Планом генералне регулације прописује се обавезна израда Плана детаљне регулације за све 

површине јавне намене уколико оне нису дефинисане овим планом. 
 

Овим Планом генералне регулације прописује се обавезна израда Урбанистичког пројекта за верски 

објекат као и за мешовито становање, за изградњу објеката који својим капацитетом и наменом могу да 

утичу на суседне намене и објекте. 
 

У рубним деловима зона становања за изградњу објеката компатибилне намене са оном која је 

прописана, по урбанистичким параметрима за ту намену, обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 

 

2.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 
2.4.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

Заштита и унапређивање животне средине подразумевају услове за заштиту њених основних елемената: 

 

2.4.1.1. Заштита ваздуха 

Контролу квалитета ваздуха вршити ради утврђивања нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја на 

животну средину, здравље људи и климу, са предлогом мера у циљу заштите животне средине. 
 

Законом о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-

др. закон и 43/2011 – одлука УС), Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, 

критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података ("Сл. Гласник РС" бр. 54/92, 30/99. 

и 19/06) и Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања 

података ("Сл. гласник РС" бр. 30/97) дефинисане су основне одредбе за систематско и континуално 

праћење загађујућих материја, методе мерења и дозвољене концентрације.  

 

2.4.1.2. Заштита земљишта 

Потенцијалне изворе загађења земљишта у области пољопривреде представља неадекватна употреба 

агрохемијских средстава. Сточарска производња је битан фактор загађења средине.  
 

Мере заштите и унапређења квалитета земљишта: 

 приоритетно смањење екцесивних и јаких ерозионих процеса у угроженим подручјима; 

 рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта; 

 рекултивација деградираног земљишта и предела; 

 контролисана употреба пестицида, ограничавање употребе хербицида и вештачких ђубрива; 

 систематско праћење квалитета земљишта: праћење концентрације тешких метала у земљишту и 

праћење концентрације азота у земљишту; 



Страна 53 број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        07.03.2015.године 

 
 подстицање традиционалних пољопривредних грана које имају повољне услове за развој и 

доприносе очувању структуре предела; пажљив избор одговарајућих култура и начина обраде 

земљишта према педолошким условима, нагибу и експозицији терена; успостављање 

антиерозивног плодореда; и побољшање сортног састава травних екосистема ради повећања 

њихове продуктивности и заштите земљишта; 

 припреме превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака санације земљишта у 

случају хаваријског изливања опасних материја у околину; 

 

2.4.1.3 Заштита вода  

На основу Закона о водама (Сл.гласник РС број 46/91, 53/93, 54/96, 101/2005 и 30/2010), Плану за 

заштиту вода од загађивања (Сл.гласник РС број 6/91), Закону о искоришћавању и заштити 

водоизворишта (Сл.гласник СРС број 27/77 и 29/88),  као и других одредби које се односе на заштиту 

вода и од вода прописани су услови које је неопходно применити у процесу израде ПГР. 
 

Заштита вода од значаја за ово подручје обухвата: 

 заштиту изворишта водоснабдевања, 

 заштиту река Велика Морава и Каленић и осталих водотокова  на подручју ПГР-а, 

 заштиту подземних вода од загађивања, 

 изградњу система за пречишћавање отпадних вода са системом предтретмана. 
 

У складу са чланом 16, Закона о водама („Сл.гл.РС,, бр.30/10), саставним делом насипа за одбрану од 

поплава сматра се и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом (заштитне шуме) у инундационом 

подручју, у ширини 50m поред насипа, одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на 

удаљености од 10m до 50m од ножице насипа (зависно од карактеристика водотока и објекта), као и 

сервисни путеви у брањеном подручју за спровођење одбране од поплава.  
 

Када су у питању заштићене зоне, извођење водних објеката мора бити у потпуности у складу са 

прописаним законским смерницама за ова подручја. То значи, да се сви радови морају ускладити са 

прописаним нормама, које не нарушавају природни амбијент, историјско културне садржаје и остало, 

зависно од прописаног степена заштите. 

Потребно је за сва мања насеља предвидети локације за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних 

вода, према коме би се усмеравали главни фекални колектори из насеља или наћи друго решење 

(јединствени сисгем). Спречити изградњу водопропусних сепичких јама и понирућих упојних бунара, јер 

неконтролисано загађују подземље. 

Потребно је дефинисати заштитне санитарне зоне око изворишта, како би се спречило њихово загађење. 
 

Сви објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде (кланице, млекаре, 

хладњаче и др.) морају имати посебно издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) којима се 

регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију или природни реципијент. 

Није дозвољено испуштање оваквих отпадних вода, без претходног пречишћавања, у подземље, 

водотоке, језера, бунаре или јавну канализацију.  
 

У зони водотока, тамо где постоје задовољавајући услови, може се планирати изградња, спортско 

рекреационих комплекса и других објеката, али увек уз посебно издата водна акта, што је дефинисано 

Законом о водама (''Сл.гл. РС'' бр.30/10) и сходно Водопривредној основи Републике Србије (''Сл.гл. РС'' 

брЛ 1/2002).  

Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока. 

Није дозвољено формирање комуналних депонија на обалама реке. 

Није дозвољено депоновање било каквог материјала на обалама водотока. 

На свим катастарским парцелама, чији је корисник ЈВП ''Србијаводе'' није дозвољена било каква градња. 

За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро инсталације и сл.) мора се прибавити 

посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе„. 
 

Отпадне воде објеката у којима се јављају отпадне воде које имају карактеристике технолошких и 

термичких отпадних вода, морају да прођу кроз третман предпречишћавања пре упуштања у 

канализацију комплекса или насеља. Квалитет ових вода, након третмана, мора да буде на нивоу 

квалитета санитарних отпадних вода које се упуштају у каиализацију (МДК). 
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За укрштање наведених водотока са саобраћајницама, спровести хидраулички прорачун за велике воде и 

предвидети потребан зазор (од коте велике воде до доње ивице конструкције). 

 

2.4.1.4. Заштита од буке 

Комунална бука у насељима урбаног типа највећим делом потиче од саобраћаја, док су индустрија, 

занатска делатност, грађевинска оператива, угоститељство и друге делатности од мањег значаја.  
 

Потребно је ради заштите од буке бирати делатности само које су комплементарне са становањем уз 

примену важећих законских прописа и норми у овој области. 

Подизати дрвореде и уређивати планиране зелене површине према решењима из овог ПГР, посебно при 

одвајању становање од радне зоне.  

Контролу нивоа буке и методе мерења обављати у складу са Правилником о методама мерења буке, 

садржини и обиму извештаја о мерењу буке (Сл. гласник РС, број 72/10). 

 

2.4.1.5. Управљање отпадом  

Циљ управљања отпадом је минимизирање штетног утицаја на животну средину, са ултимативно 

стабилним компонентама отпада, уз рационалну и одрживу експлоатацију природних ресурса. 

Управљање комуналним отпадом подразумева решавање следећих секторских задатака: заустављање 

негативних трендова у циљу унапређивања животне средине, квалитета становања и рада, формирање 

регионалне санитарне депоније комуналног отпада, санирање садашњих неуређених (дивљих) депонија 

комуналног отпада (дуж  корита Каленићке реке поред Велике Мораве на месту где се улива градска 

канализација и поред старог пута који спаја Варварин – Горњи Катун). 

 

Локалитет постојеће депоније налази се на простору званом ''Моравиште'' југоисточно од Варварина и 

западно од Ћићевца.  Депонија је лоцирана између одбрамбеног насипа и реке Велике Мораве, на њеној 

десној обали, и удаљена је од речног тока око 200 – 300 m. Депонија није ограђена, отпад се одлаже без 

плана, не врши се прекривање смећа земљом, осим што се повремено смеће изгура у ископе. На овој 

локацији нема објеката, нема струје, не постоји прикључак на градску водоводну мрежу, а не врши се ни 

прикупљање процедних вода. У току је израда пројекта санације, рекултивације и затварања депоније.  

План управљања отпадом усвојен је на седници Скупштине општине Варварин од 11.03.2010. године. 

Општина Варварин има могућност прикључења другом региону за управљање отпадом. Споразум о 

сарадњи  у обезбеђивању и спровођењу управљања комуналним отпадом је потписан 28.03.2011., заједно 

са следећим општинама и градовима: Крушевац, Краљево, Нови Пазар, Врњачка Бања, Александровац, 

Брус, Рашка, Трстеник, Тутин, Ћићевац. 

 

2.4.2. 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.  
 

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. 
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 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 Закона о заштити 

од пожара (Службени гласник СРС, бр. 37/88 и Службени гласник РС, бр. 53/93, 67/93,  48/94 и 101/05), 

Закона о ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, бр. 111/09) и Правилника о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ, бр. 30/91). 

 

2.4.3. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

 

2.4.3.1. Заштита од земљотреса 

Ово подручје Балканског полуострва представља сеизмички активно подручје. То је део Медитеранско-

транс-Азијског појаса. Са гледишта форфогенетске анализе овај део терена и поред донекле постигнутог 

степена геоморфолошке зрелости још увек повремено и местимично трпи утицај егзогеодинамичких 

чинилаца. 

Сеизмичке карактеристике терена и могуће повећање сеизмичке активности, наглашавају да, када се 

нешто гради у читавом овом подручју, сва сеизмичка правила треба да се поштују а ово захтева даље 

сеизмичке анализе за све грађевине које су саграђене.  
 

Подручје плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони од 8 МКС. 
 

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 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 фундирању објеката; 

 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 нових 

објеката. 

 

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).   

 

2.4.3.2. Заштита од поплава и атмосферских непогода 

 

Заштита од поплава 

Кроз посматрано подручје Плана генералне регулације протичу реке: велика Морава и Каленићка река. 



Страна 56 број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        07.03.2015.године 

 
У складу са чланом 16, Закона о водама („Сл.гл.РС,, бр.30/10), саставним делом насипа за одбрану од 

поплава сматра се и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом (заштитне шуме) у инундационом 

подручју, у ширини 50m поред насипа, одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на 

удаљености од 10m до 50m од ножице насипа (зависно од карактеристика водотока и објекта), као и 

сервисни путеви у брањеном подручју за спровођење одбране од поплава. 
 

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. Важна мера је и систематско 

праћење доласка ветра и благовремено упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се 

оно заштитило на време. 

 

2.4.4.  ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 
 

2.4.4.1. Заштита од акциденталних загађења 

Акциденти се могу десити на станици за снабдевање горивом код непрописног складиштења, утовара, 

истовара или транспорта запаљивих материја и коришћења застареле технологије код претакања.  

За ову врсту објеката на 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 
 

Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање непречишћених 

употребљених отпадних вода на отворене површине, као и код индустриских погона. Спречавање 

ациденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење превентивних мера и мера строгог 

надзора и контроле. 

У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за територију плана 

генералне регулације. 

 

2.4.4.2. Заштита од јонизујућих и нејонизујућег зрачења  

Од  могућих  јонизујућих  зрачења, заштиту  спроводити сталним праћењем  кретања и израдом катастра 

радиоактивности (Ра громобрани, јонизујући јављачи пожара, рентген апарати, евентуално базне станице 

и остали извори) као и опремањем насеља за смањивање ове врсте загађења. 

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 прописане 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, 
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 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 и 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., 

– 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. 

 

2.4.5. 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 ТТ 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; 
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– - 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. 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. 

 

2.5. 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. 

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 могућно, морају се преоријентисати на еколошки прихватљивију 

производњу или извршити премештање своје производње на погоднију локацију. 

 

У радној зони није дозвољено лоцирати међусобно некомпатибилне технологије. 

Планирати развој производње која троши мање ресурса-материјала, енергије, воде и стимулисати развој 

производних грана које се заснивају на чистијим технологијама. 

У постојећим и новим индустријским погонима уградити уређаје за заштиту од испуштања штетних 

материја у атмосферу и земљиште. 

Планирати и спроводити мониторинг емисије из производних 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 електромеханичке радионице, складишта грађевинског материјала, примарна прерада и 

складиштење пољопривредних производа и друго. Потребне су мере заштите од буке, вибрација, 

непријатног мириса. За ове објекте на основу овог Плана, у складу са законском процедуром, утврђује се 

потреба израде студије о процени утицаја на животну средину. 

КАТЕГОРИЈА В - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на одређеном 

одстојању од стамбеног насеља ( у оквиру зоне III у просторним целинама III-1, III-3 и III-5) тако да 

њихова функција на том растојању не изазива непријатности суседству; као што су: тржни центри и већа 

складишта (БП>5.000 m
2
), прехрамбена индустрија, текстуална 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 ( у зони III у 

просторним целинама III-1 и III-3 ) на већем одстојању од стамбеног насеља, као што су: производња 

грађевинског материјала, појединачни погони хемијске индустрије, веће кланице, прехрамбена 

индустрија, итд. Морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере 

заштите у складу са захтевима Закона о заштити животне средине. За ове објекте на основу овог Плана, у 

складу са законском процедуром, утврђује се потреба израде студије о процени утицаја на животну 

средину. 
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2.6.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

2.6.1.      ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА  ДОБРА 

 

На простору у обухвату Плана, а на основу документације Завода за заштиту природе Србије и увида у 

Централни регистар заштићених природних добара, нема природних добара за које је спроведен или 

покренут поступак заштите.  
 

Планом је утврђена обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђе на геолошко-

палеонтолошке или минераолошко-петрографске појаве за које се предпоставља да имају својства 

природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести Завод за заштиту природе Србије 

и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
 

Овим планом су утврђене обавезе које се односе на опште услове заштите природе и животне средине, 

као што су: заустављање деградације простора, угрожавање и уништавање природних ресурса, сузбијање 

непланске изградње и ненаменско коришћење простора. 
 

У погледу заштите природних добара, основна планска решења су: 

– ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на природно добро које је геолошко-

палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла за које се претпоставља да има својства 

природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести организацију за заштиту 

природе и да предузме мере да се до доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да се 

чува на месту и положају у коме је нађено; 

– успостављање зона непосредне, уже и шире зоне заштите на подручјима на којима се налазе 

изворишта водоснабдевања становништва; 

– подизање зелених заштитних зона око привредних објеката и инфраструктурних система, 

сачињених од аутохтоних врста дрвећа; 

– очувати и заштитити земљишни пољопривредни фонд, тј. забранити било какву изградњу на 

пољопривредном земљишту I и II класе; 

– обезбеђивање услова за заштиту очуваних екосистема, потенцијално угрожених биљних и 

животињских врста, односно очување шумских површина од негативних последица (пожари, 

нелегална сеча, крчење шума на рачун изградње стамбених објеката, итд.); и 

– израда катастра угрожених биљних и животињских врста и спровођење система мониторинга. 

 

2.6.2.     ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 

 Историјат града 

 Територија Општине Варварин била је настањена још од најранијих времена, о чему сведоче остаци 

материјалне културе који датирају још од праисторије преко периода римске доминације па до средњег 

века. На простору самог града ови остаци забележени су на неколико локација. 

На подручју између Варварина и Горњег Катуна према извештају Милоја Васића са почетка ХХ 

века сељани при риљању проналазе урне и скелете са бронзаним накитом.
1
 На локалитету Прокоп према 

архиву музеја у Нишу налажене су цигле великог формата за које се претпоставља да су римске.
2
 

Налази античке материјалне културе, посебно остава римског новца, недвосмислено су најбољи 

трагови праваца комуникација, које су у немирним временима касне антике у ове крајеве доводиле 

организоване варварске походе који су својим кретањем моравском долином уништавали успутна 

насеља. Једно од сведочанстава тих збивања је скупни налаз римског новца III века из самог Варварина. 

Реч је о налазу 12 сребрних антонинијана, ковање Гордијана III, Филипа I, Отациле Севере, Етрусциле и 

Требонинијана Гала. Скупни налаз од 12 антонинијана из самог Варварина данас се чува у Археолошком 

музеју у Загребу.
3
 

                                    
1
 М. Васић, Извештај о раду у археолошком одељењу Народног музеја  у Годишњак СКА, XIX, 1905, 246-248, 241-

249 
2
 М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, Београд, 1951, 204 

3
 I. Mirnik, Coin Hoards in Yugoslavia, BAR-s, 95, 1981, br. 241,  73 
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Указом краља Милана Обреновића од 29. новембра 1882. год. у 

част његовог крунисања Варварин је проглашен за варошицу, а заједно је  

са засеоком села Варварин и Маскарама чинило Општину
4
.  

Почетком XX века тачније 1904/05. год. у Варварину је било 3 - 4 

дућана, 2-3 механе, неколико занатских радњи
5
, црква, школа, среска 

канцеларија и поштанско-телеграфска станица, а поре тога 305 кућа и 500 

пореских глава
6
, као и штедионица основана 1907. год.

7
 

 Урбанистички план кога су се власти придржавале и покоме су 

издавале грађевинске дозволе израдио је архитекта, пореклом Немац, 

Александар Фехер
8
. Овај план је садржао 12 улица које једна другу секу и 

праве правоугаонике
9
. 

После Првог светског рата Варварин се споро развија као 

трговинско-занатска варошица у којој има 7 кафана и механа, 1 

шпекулативну и 21 трговинску радњу
10

. Између два светска рата су 

радила мања индустријска предузећа као што су млин, стругара чији је 

власник била Темнићка-млинарска индустрија А.Д. и фармацеутско-хемијска лабараторија доктора 

Саве М. Михаиловића
11

, а 1924. год. изградњом моста на Великој Морави решено је питање комуникације 

ове варошице са околином.  

На значајнијим локацијама у скромној уличној матрици централне зоне, на местима некадашњих 

старих објеката, никли су објекти јавне намене и вишепородичног становања, соцреалистичког стила, 

које су у многоме измениле изглед вароши. Приликом изградње нових објеката ипак је поштована 

постојећа улична матрица и регулација. Чак је и колски саобраћај кроз варош решен на донекле конфузан 

начин, али све у циљу одржања постојеће пешачке зоне.  

 Захваљујући невеликој потреби за изградњу станова у вишепородичним објектима, у централној 

зони делимично, а у контактним зонама претежно, преовладава стил становања у једнопородичним 

објектима са двориштима. Највећи број тих објеката је новијег датума, с обзиром да су се власници 

много више опредељивали за изградњу нових објеката, него за реконструкцију и адаптације постојећих. 

Из тих разлога, у граду постоји свега неколико објеката који поседују споменичка својства и значајни су 

за очување градитељсог наслеђа, па је њихово очување у аутентичном облику још важније.  

 

 Добра под претходном заштитом у границама Плана 

 

1. Црква Успења Богородице  
 Црква Успења Богородице у Варварину датира од времена Милоша Обреновића.  По причи мештана, у 

насељу је раније постоја црква, под називом Бела Црква, чије постојање бележи Павле Митесер, па отуда 

и топоним Бела Црква. 

 

 

         Црква је сазидана на пространом уздигнутом платоу Варваринског поља, поред реке Велике Мораве, 

на њеној  левој обали, у близини садашњег моста. До ње се долази путем који води од Ћићевца ка 

централној  градској раскрсници. Имала је првобитно велику порту, која је судећи по улазној капији, од 

које су остала само два висока стуба, вероватно после другог светског рата  преполовљена.  Од дела 

порте је направљен  градски парк са бистама народних хероја.  

Уз цркву, са југозападне стране, се налазе старе надгробне плоче из XIX века, а иза данашње 

ограде је једно од варваринских гробаља, где се сахрањују старије породице, са посебно финим 

надгробницима из периода између два рата.  

Црква у Варварину је саграђена 1824. године, а затим 1859. године дозидан јој је звоник.  

Храм је једнобродан, са издуженом правоугаоном основом и пространом олтарском апсидом са 

источне стране, полукружном и споља и изнутра. Бочно се надовезују плитки певнички простори који 

                                    
4
 Бајић, Љубивоје, 170 година школства варваринске општине, Варварин, 1990, 11 

5
 Исто, 12 

6
 Исто 

7
 Цветковић, Александар Д., Обреж, Историјско топографска монографија од настанка до 1941, Београд, 2000, 149 

8
 Варварински мост, Варварин, 1999, 136 

9
 Исто 

10
 Цветковић, Александар Д., Обреж, Историјско топографска монографија од настанка до 1941, Београд, 2000, 149 

11
 Исто 
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нису видљиви  споља, већ се уклапају у зидну масу. Наос је засведен полуобличастим сводом, ојачаним 

луковима, чији су носачи пиластри, који истовремено деле брод на травеје.  После доградње звоника, 

првобитна западна врата су уклоњена. Вероватно је отвор за комуникацију проширен и сада се лучно 

завршава. На западном зиду је правоугаони светларник, који је истовремено  веза наоса са звоником, који 

се иначе ослања на западну фасаду. Тежина је пренета преко лукова, који се завршавају конзолама.  

Црква је зидана опеком и споља и изнутра је малтерисана. Има само кровни венац, а прозори су 

једноделни и лучно се завршавају, док је украс око њих само у горњој зони, изведен у малтеру и имитира 

оквир од насатично постављених квадера. Они су распоређени на зидним површинама где се налазе 

певнички простори и на травејима. У спољашњој обради зидних површина пиластри нису наглашени.  Са 

северне стране се налази бочни  улаз са полукружним завршетком, наткривеним плитким зиданим 

испустом, који истовремено образује оквир око читавих врата.  

 Звоник је квадратне основе, са  првим спратом који делимично излази из равни крова и другим 

спратом, где су смештена звона, са монофорама које су затворене дрвеним капцима. Висински је 

рашчлањен на постамент, у коме су припрата и улаз у храм, затим се надовезује тело, вертикални део 

који излази из равни крова и сам кров са бакарном барокном конструкцијом, куглом и крстом на врху. 

Постамент се завршава класицистичким забатом, које образују троугласти надзитци са леве и десне 

стране, у којима су исписане године градње, 1824. и 1859., у издуженим правоугаоним нишама. Крајеви 

су ојачани кратким пиластрима, које украшавају стилизоване бакарне вазе, што је естетски повезано са 

куглом и крстом. 

На постаменту се налази главни улаз правоугаоног облика, изнад кога је табла са натписом. Углови 

су ојачани пиластрима издељеним на компартименте, а на исти начин је декорисан и пар унутрашњих 

пиластера који се продужавају навише. Са бочних страна, у плитким нишама, у новије време су 

насликани светитељи, чији је аутор локални уметник наивац.Тело звоника је ојачано угаоним 

пиластрима, који су равно малтерисани, а једини украс је капител са стилизованим канелурама. 

Монофоре су постављене у истој оси као и монофора са постамента и на исти начин су украшене лучним 

венцима са имитацијом квадера. Изнад највиших монофора су псеудо розете, које су само малтерисане и 

колористички одвојене, сада жутом бојом, што алудира на сунце. Спратност звоника је наглашена и 

низом стилизованих аркадица, изведених у малтеру, са једноставном правоугаоном орнаментиком.  

Кровни венац је степенасто и богато профилисан, наизменичним смењивањем равних и полуобличастих 

профила, што звонику даје ноту монументалности. 

Грађевина је засведена двосливним кровом и покривена сада бакром, који у истој равни наткрива 

апсиду. После првог светског рата, на чеоној фасади звоника су аплициране две беле мермерне плоче, са 

именима страдалих ратника од 1912-1918. године. 

 Поред саме цркве, са њене јужне стране налази се породична гробница кнеза Милете Радојковића, 

устаничког војводе и председника државног савета за време владавине Обреновића.  Правоугаоног је 

облика, равно је засведена, и има лучни ниски улаз са западне стране.  Највише сличности, објекат има са 

гробницом из 1814. године, у порти цркве Св. Јована у Орашју, где су похрањена тела свештеника. 

 Црква у Варварину сада нема живопис, али по сећању мештана је раније  постојало зидно 

сликарство, које је вероватно прекречено. Под је поплочан белим мермерним плочама, правилно резаним 

и сложеним, које су највероватније оригиналне. У ентеријеру доминира иконостас, који припада периоду 

уметности ослобођене Србије и заједно са архитектуром храма представља вредну уметничку целину.  

 Иконостас је високог типа, са крстом који досеже до врха свода, а његов аутор је познати сликар 

Милошевог времена, Живко Павловић-Пожаревљанин. Поједине иконе су рад Јање Молера, које су 

аплициране у горњем делу одвојеном за Велике празнике и апостоле. 

 

2. Зграда старог суда  

  Кућа старог суда у Варварину, налази се у северном делу 

града, преко пута цркве. Датира са почетка ХХ века, а градили 

су је вероватно мајстори који су дошли из прека и нема 

архитектонске карактеристике јавних објеката. То је заправо 

кућа за луксузно, грађанско становање, са богато декорисаном 

фасадом.   

 Објекат се налази на уличној регулационој линији, 

приземан је, и има основу у облику правоугаоника. Под 

читавом зградом је подрум, чији се улаз налази са задње 

дворишне стране  и до њега води степениште споља. Главни 

улаз  је  десно и уздигнут је, па до њега води степениште са 
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подестом, на коме је ограда од кованог гвожђа, са мотивима у облику волута. Изнад врата и подеста је 

надстрешница коју носе конзоле. 

Темељ је зидан каменим квадерима, а зидови су од печене цигле. Кровни покривач је бибер цреп, а 

кров је изведен на четири воде, са полуобличастим олуцима. Дуж темеља су подрумски отвори за 

проветравање и светлост, правоугаоног и кружног пресека.  

 Фасада је малтерисана, кречена и богато декорисана. На чеоној страни је урађена вертикална 

подела на три ризалита, а средњи је мало испуштен напред и на врху има полукружни барокни надзидак. 

Украшен је по ивици степенастим венцем,  у комбинацији са квадратним орнаментом. У центру је 

псеудорозета, а лево и десно од ње, су сферни троуглови. На угловима здања су ојачавајући пиластри, са 

канелурама изведеним у малтеру и са коринтским капителима од печене керамике. На сваком ризалиту 

су по два двокрилна  прозора, са луфтерима, који имају богате оквире, са атикама у чијем се центру 

налази украс од печене керамике у облику женске главе. Хоризонтално фасаду опасује кордон венац 

изнад нивоа прозора. Између њега и кровног венца су тавански отвори правоугаоног и кружног облика са 

перфорираним поклопцима. 

Са десне стране окренуте ка раскрсници, на средини фасаде, је једноставни пиластер и по два 

прозора лево и десно. Први пар су псеудо прозори, а други имају нормалне застакљене отворе. 

 Столарија је квалитетно обрађена са богатим украсима. На завршним лајснама су изрезбарени 

капители, на оквиру су кружне апликације, а улазна врата имају искасетирана поља, док су стаклени 

луфтери на врху. 

 Најрепрезентативнијем градском здању треба се хитно наћи намена, јер због напуштености и 

немара, објекат брзо пропада. Посебно ругло представља дозидани трем са балустерима који се као 

неадекватна доградња треба одмах уклонити. 

 

2. Кућа породице Дамњановић у ул. Лоле Рибара број 38   

 Кућа породице Дамњановић, у којој станује унук првог власника, 

Буда Дамњановић, је репрезентативно здање за луксузно грађанско 

становање. Објекат има двојну намену, у приземљу су локали, а на 

спрату је стамбени део. Зграда је подигнута почетком ХХ века, 

двадесетих година, у стилу еклектике са богатим фасадним украсом 

изведеним у малтеру, углавном по угледу на сецесију. Наговештавају се 

и елементи модерне, пре свега то су велики трокрилни прозори, који су 

задржали луфтере, а оквири у малтеру имају  јединствену орнаментику. 

Класицистички су пиластри са компартиментима и кордон венац који 

одваја спрат.  

 На средини главне фасаде је трапезасти еркер, који са доње 

стране носи испуст обликован попут шкољке. Изнад њега је надзидак у 

облику осмостраног кубета, са бакарним завршетком. Са уличне стране 

су отворени прозори, а задња страна кубета уклапа се у таванску масу. 

На врху еркера је украс у облику гирланди и иницијали ЧИН. Углавном 

су остали сачувани сви оригинални делови, чак и роло излози, па кућу 

неизоставно треба реновирати по условима службе заштите, јер је 

јединствена не само у општини Варварин већ и у овом читавом делу Србије. 

 

3. Модерна у ул. Слободе број 58 

На пространој парцели на углу Улица слободе (број 58) 

и 14. октобра, налази се  објекат високог приземља сутеренским 

делом сазидан између два светска рата, са елементима модерне. 

Иако се ради о парцели на углу двеју улица, сам објекат је на 

парцели позициониран тако да му се приступа из Улице 

слободе, и да је највећи део дворишта испред објекта.  

Основа куће је правилног облика, са благим испадом 

који улазни трем закрива према улици 14. октобра. На улазу у 

објекат, налази се наткривена улазна тераса са једним 

позамашним стубом и независним кровићем. Део крова до 

улице има, зиданом атиком у равни зида, сакривене кровне 

равни. Једноставна фасадна декорација се састоји од линијског 

фасадног венца који широо уоквирује дворишне прозоре и једноставног кровног венца на врху атике са 
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ритмичним зупцима у малтеру, који су акцентовани тамнијим тоном боје фасаде. Ту је и неизбежни 

кружни прозор који је једна од најпрепознатљивијих одлика стила коме овај објекат припада. 

Степенишна ограда и ограда читавог дворишта су такође у потпуности у складу са обележјима модерне.  

 

4. Кућа у ул. Слободе број 37-39 

 Приземна кућа са издуженом правоугаоном основом и 

кровном конструкцијом на две воде. Припада специфичном 

панонском типу кућа грађених за богатије слојеве 

становништва. У стилском погледу нема посебне 

карактеристике али су приметни конвенционални декоративни 

елементи карактеристични за класицизам, попут степенасто 

профилисаних допрозорника, шембрана, подеоног венца и 

ромбоидних апликација испод кровног венца.  

 

 

 

5. Зграда апотеке  

Зграда је приземно угаоно здање, сазидано између два 

светска рата, у стилу модерне. На заобљеном углу је улаз у 

апотеку, где су лево и десно аплицирана два емајлирана 

медањона са ликовима Хигије и Ескулапа. Бочна крила служе 

за становање. Сачувана је углавном у изворном облику, што 

показује фотографија са партизанског збора на том месту. 

 

                                                              
 

 

6. Трг Марина Мариновића број 51-53 

 Угаоно приземно пословно здање,  са зарубљеним 

углом и вратима која воде у објекат, са бочним излозима, 

издељено на неколико локала, сазидано је двадесетих година 

прошлога века. Припада скромним остацима старе 

чаршије која је потпуно срушена, а замениле су је 

зграде новијег социјалистичког реализма 

седамдрсетих и осамдесетих година, када је дошло до 

привредног полета Варварина. 

Објекат припада класицизму провинцијске 

варијанте и треба га уз мало улагања вратити у првобитно 

стање, пре свега  израдом дрвених излога са роло 

механизмима и уклањањем 

предимензионираних тенди, постављањем бибер црепа, што подразумева замену дотрајале кровне 

конструкције, а уређење изнутра се може осавременити. 

 

7. Трг Марина Мариновића број 45 

 Кућа председника општине је пословно стамбени објекат 

настао почетком ХХ века у стилу сецесије. У приземљу је 

пословни део са дућаном, а на спрату су собе. Прозори имају 

богату декорацију изведену у малтеру са стилизованим 

сецесионистичким орнаментима, а балкон врата су у центру 

фасаде, са оградом од кованог гвожђа. Сада су излози 

промењени и стављена је неадекватна тенда тако да се 

приземље не може ни сагледати, чиме је зграда делимично 

девастирана. Доминантни украс је псеудобарокни забат, који 

завршава чеону фасаду. Кров је на четири воде, а као кровни 

покривач сада се налази фалцовани цреп. 
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8. Археолошки локалитет Вински подрум 

Локалитет на којем су пронађени гробови X/XI века са богатим прилозима приликом копања 

темеља за винарски подрум 1955. датује се у византијски период. Током дубоког ископа за потребе 

градње подрума у Варварину, недалеко од варваринске цркве, пронађени су: складан црвено печен врч у 

облику амфоре са две дршке, суд са једном дршком украшен воловницом који се налазе у Народном 

музеју Крушевац, као и изгубљени пар наушница са по три висуљка, танке исковане плочице у облику 

делтоида, како је наведено у првој књизи инвентара крушевачког музеја. Ово су ретки примери 

археолошких налаза византијског порекла у овом делу Поморавља.
 12

  

 

 Мере заштите за добра под претходном заштитом у границама Плана генералне регулације 

Варварин 

 

 За наведена добра која уживају претходну заштиту у оквиру Плана генералне регулације Варварин, 

утврђују се следеће мере заштите: 

 

1. Власници односно корисници добра под претходном заштитом дужни су да пре предузимања 

било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, 

санација и ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе захтев за 

добијање Решења о предузимању мера техничке заштите. 

2. Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању решења о предузимању мера 

техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, израде пројектну и пратећу 

техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве решење о 

сагласности истог Завода. 

3. Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у аутентично стање и 

подразумевају уклањање неодговарајућих објеката и садржаја. 

4. У циљу стварања неопходних услова за савремено коришћење објеката, као и где се по процени 

стручњака надлежног Завода за заштиту споменика културе могу дозволити одступања од 

аутентичног габарита и изворног изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да се не 

наруши аутентични изглед објекта. 

5. Терет израде Елабората за утврђивање културног добра пада не терет буџета Општине или 

Републике. Динамику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту 

споменика културе у зависности од прилива средстава за финансирање овог програма. 

6. Забрањује се неовлашћено копање, одношење камена и земље са археолошког локалитета. 

7. Извођење грађевинских радова и промене облика терена дозвољавају се само након обезбеђених 

археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза. 

8. Забрањује се просипање и одлагање отпадних и штетних материјала, складиштење материјала и 

стварање депонија на археолошком локалитету. 

9. Забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала. 

10. Уколико се приликом било каквих земљаних радова наиђе на до сада непознат археолошки 

локалитет Извођач је дужан да обустави радове и обавести надлежну службу заштите. 

11. Извођач је дужан да предузме мере заштите како налазиште не би било уништено и оштећено. 

Трошкове ископавања, конзервације и презентације откривеног материјала сноси Инвеститор. 

12. Забрањује се уклањање старих споменика са градског гробља, њихово девастирање и 

прекопавање гробних места. 

13. Забрањује се одлагање материјала и стварање депонија у делу гробља са старим споменицима. 

 

 

2.7.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: 
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 Домови здравља, Школе, Спортски и рекреативни објекти, Банке, Поште, Пословни објекти, 

Саобраћајни терминали, Објекти за потребе државних органа, Верски објекти 
 

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% 

(изузетно 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. 
 

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 могу се користити 

закошени ивичњаци, ширине 45cm са максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 

Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у ширини 

пешачког прелаза, а најмање 180 cm и дужине најмање 150 cm, односно у ширини пешачког острва. 
 

Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 350 cm.   

Паркинг површине које се предвиђају за потребе  паркирања ових лица су: 

- За јавне гараже, јавна паркиралишта, паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене 

зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање.  

- На паркиралиштима са мање од 20 паркинг места који се налазе  уз апотеку, пошту, вртић, 

амбуланту, продавницу прехрамбрених производа, амбуланту, најмање једно место за паркирање. 

- На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле, уз регионалне и магистралне путеве 

5% од укупног броја  места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање. 

 

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 1:20, изузетно 1:12 

- Најмања чиста ширина рампе  за једносмерни пролаз треба да је 90 cm. 

- Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 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 треба да буде 120 cm 

- Најмања ширина газишта  30 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 степеника треба да 

спроводити услове који омогућавају безбедно кретање особама са посебним потребама.  
 

Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm , када не постоји могућност савладавања ове висине 

рампама, степеницама  врши се покретним рампама. 

Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење  треба да задовоље све услове како би их користила лица 

са посебним потребама. 
 

Улаз у зграду прилагођава се коришћењу лица са посебним потребама у простору, тако да: 

 испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија најмање 150х150 cm; 

 је светла ширина улазних врата најмање 90 cm, а код објеката у којима је учестало кретање 

инвалидних лица, најмање 183 cm; најмања дубина ветробранског простора, ако се овакав простор 

предвиђа за случај да се спољна и унутрашња врата отварају у истом смеру износи 210 cm, а за 

случај да се и једна и друга врата отварају према простору ветробрана износи најмање 300 cm; 
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 улаз у зграду буде наткривен увлачењем у објекат или помоћу надстрешнице, и довољно уочљив за 

особе оштећеног вида. 

 за повезивање две равне комуникацијске површине са висинском разликом од 76 cm. поред 

степеница могу се пројектовати рампе. 
 

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 евакувацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим осветљењем и 

обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука за особе које користе слушне апарате , у 

јавним просторијама се могу поставити индукционе петље, бежични инфрацрвени системи или друга 

техничка средства за појачање звука. 

 

2.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

2.8.1. ОСНОВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПЛАНУ  

          ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Законом о планирању и изградњи основни појмови за дефинисање унапређења енергетске 

ефикасности и енергетских својстава објеката односе се на ''унапређење енергетске ефикасности'' - 

смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње применом 

техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката, и 

''енергетска својства објекта'', дефинишу се као стварно потрошена или процењена количина енергије 

која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта (укључујући 

грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење). 

Унапређење енергетске ефикасности регулише енергетска својства објекта. Објекат који се у смислу 

посебног прописа сматра објектом високоградње у зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, 

изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана 

енергетска својства утврђују се издавањем Сертификата о енергетским својствима објекта који издаје 

овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским 

својствима објеката. Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део Техничке 

документације која се прилаже уз захтев за издавање Употребне дозволе. Испуњеност услова посебним 

Решењем утврђује министар надлежан за послове грађевинарства. Обавеза из наведеног става се не 

односи на објекте високоградње, које посебним прописом одређује надлежно министарство.  

 Стратегијом просторног развоја Републике Србије (саставни део ППРС), у делу ''Просторни и 

еколошки аспекти енергетске ефикасности'', односно ''Просторни и еколошки аспекти коришћења 

обновљивих извора енергије'', дефинише се повећање енергетске ефикасности у производњи, 

дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских услуга, као један од пет 

основних приоритета, као и у оквиру Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015, којом 

се уређује привредни развој Републике Србије до 2012. године, и у Националном програму заштите 

животне средине. Детаљна анализа стања у секторима потрошње финалне енергије је могућа уколико 

постоји квалитетна база енергетских података, односно база енергетских индикатора, на основу које је  

могуће : 

- детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти енергетских услуга) 

у секторима индустрија, саобраћај и зградарство, 

- утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије (према 

структури и врсти енергетских услуга) у секторима индустрија, саобраћај и зградарство.  
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2.8.2. АСПЕКТИ И ПРИНЦИПИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И МЕРЕ ЗА  

            УНАПРЕЂЕЊЕ  
 

Просторни аспекти енергетске ефикасности 

Примена принципа енергетске ефикасности у планирању и изградњи - На основу енергетских 

принципа концепција планирања подразумева енергетски рационалније и ефикасније градове. 

Планирање има социолошку, еколошку и енергетски ефикасну компоненту. Важно је знати да начин 

коришћења грађевинског земљишта и структура зграда имају велики утицај на рационалну потрошњу 

енергије у зградарству и да адекватно  пројектовање појединих зграда, насеља и урбаних структура 

значајно доприноси остварењу овог циља, под условом да се благовремено предузму мере за 

одговарајућа мултидисциплинарна истраживања у овој области. 

Енергетска ефикасност у планирању и имплементацији сагледава се у просторним и урбанистичким 

плановима, у планирању и пројектовању зграда, и у изградњи и експлоатацији.  

У области грађевинарства мере подразумевају рационалну потрошњу енергије и енергетску ефикасност у 

новој производњи и постројењима, што је економски оправдано с обзиром на то да штеди ресурсе, утиче 

на очување животне средине и побољшава квалитет живота. Приликом изградње води се рачуна о 

начину пројектовања са енергетског аспекта, и то у смислу оријентације објеката (просторије у 

становима - дневне просторије окренуте према јужној а помоћне ка северној страни).  
 

Реконструкција објеката у циљу смањења потрошње енергије - Једна од важних мера је санација и 

реконструкција у циљу побољшане термичке ефикасности, с обзиром на чињеницу да се у фази 

експлоатације троши преко 80% укупне енергије потребне за производњу, изградњу и експлоатацију 

зграда. У постојећим зградама, које у фази експлоатације троше велику количину енергије, неопходно је 

примењивати мере које  доприносе смањењу потрошње. То се пре свега односи на повећање енергетске 

ефикасности и рационалну потрошњу енергије, која се решава реконструкцијом објеката, изменом 

система грејања и хлађења и применом обновљивих извора енергије, на пр.: 

- објекат/зграда: побољшање одржавања објеката, промена режима боравка, побољшање изолације, 

облагање врата и прозора тракама за спречавање промаје, реконструкција/замена прозора и врата, 

примена фолија на стаклима, уградња додатног прозорског крила, прозорских панела са 

двоструким стаклима, промена боје спољних зидова и крова, уградња унутрашњих и спољашњих 

ролетни, примена биоклиматског система; 

- грејање просторија: побољшање рада и одржавања у објектима, побољшање изолације 

дистрибутивних цеви, примена зонске регулације, уградња термостатске регулације у одређеним 

зонама, термостатске регулације на појединачним радијаторима, побољшање система грејања, 

уградња топлотних пумпи, промена горива, употреба обновљивих извора енергије; 

- вентилација и климатизација: побољшање рада и одржавања у објектима, уградња зонске 

регулације, система за рекуперацију топлоте и кровног вентилатора, примена техника природне 

вентилације, ноћне вентилације, уградња система газдовања енергијом (EMS), примена 

апсорпционог хлађења, коришћење обновљивих извора енергије; 

- осветљење: побољшање рада и одржавања у објектима, одржавање светлосних тела и уређаја, 

рефлектора, уградња аутоматских система за регулацију осветљења, ефикаснијих светиљки, 

укљањање сувишних расветних тела и максимално коришћење природног осветљења.  
 

Типологија структуре насеља/објеката са аспекта потрошње енергије - Типови објеката унутар 

насељеног подручја су класификовани у два основна типа - објекте постојећег фонда зграда (погодних за 

реконструкцију) и новопројектоване објекте.  

У оквиру постојећег грађевинског фонда, стамбена подручја представљају старо језгро града у којем 

нема централизованог снабдевања топлотном енергијом, нити даљинског грејања. Ова су подручја 

погодна за реконструкцију и постављање топлотне изолације. За новопланирана стамбена подручја се 

примењује стратегија уштеде енергије. Ове методе се примењују и за стамбена насеља високе густине, 

као и за насеља са индивидуалним становањем. Стандарди о топлотној изолацији морају се 

координирати са пројектованим системом за снабдевање топлотном енергијом. 

             А. Биоклиматски принцип - Препоручује се примена биоклиматског принципа у планирању и 

пројектовању објеката који у доброј мери решава потрошњу енергије. Биоклиматске куће «штеде 

енергију» и остварују услове за уравнотеженији однос човека са околином. Применом биоклиматских 

елемената у планирању и пројектовању смањује се употреба конвенционалних извора енергије. 

Интеграција куће са окружењем и природним енергетским токовима, њихово коришћење ради постизања 

вишег комфора, без нарушавања природне еколошке равнотеже, су неки од циљева биоклиматске 
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архитектуре. Биоклиматски елементи су: климатски фактори; облик локације; конфигурација; 

оријентација; изложеност ветру; вегетација; међусобни односи зграда; план уређења терена и 

нивелациони план; количина и квалитет дневног светла; загађење и квалитет ваздуха; инфраструктура 

итд. Микроклиматски услови сваке локације - дневне и сезонске промене температуре, влаге и кретање 

ваздушних маса као и падавине, битно утичу на енергетски биланс сваког станишта. 

Б. Принцип енергетске ефикасности – Примена овог принципа у зградарству односи се и на 

коришћење соларне енергије, које је могуће у свим типовима архитектектонских објеката. На тај начин, 

пројектоване куће имају за циљ да обезбеде  апсорпцију што веће количине сунчеве енергије у хладним 

временским периодима, да је акумулирају и сведу њено расипање на најмању меру, а употреба соларне 

енергије је значајна и са аспекта заштите од претераног загревања у летњем периоду. 

В. Енергетски стандард – У складу са Европским стандардом, сви објекти се морају градити 

према усвојеном Акционом плану за енергетску ефикасност (који је 31. јануара 2008. године донео 

Европски парламент у својој резолуцији 2007/2106 (INI). Исти се мора применити приликом израде 

планских докумената. Енергетски стандард пасивне куће за стамбену грејану зграду предвиђа енергетску 

потрошњу од 15 Kwh/m
2
, што је 10 до 15 пута мање него што се за грејање кућа троши у данашњим 

условима. Квалитетан слој изолације, заптивени прозори и врата који спречавају губитак топлоте, 

системи за циркулацију ваздуха који осим проветравања имају задатак да додатно чувају енергију у 

унутарњем простору, као коришћење обновљивих извора енергије за добијање топлоте (посебно сунчеве 

енергије), неопходни су за стандард пасивне куће.  

 

Примена стандарда за пројектовање и градњу објеката одређује максималну инсталисану топлотну снагу 

и максималну средњу годишњу потрошњу енергије за грејање одређених типова објеката/зграда: 
 

- Вишепородични стамбени објекти : максимална специфична инсталисана топлотна снага за грејање - 

95 W/m
2
 и максимална средња годишња специфична потрошња финалне енергије за грејање - 100 W/m

2
, 

у зависности од типа и спратности објекта; 

- Индивидуални стамбени објекти  - максимална специфична инсталисана топлотна снага за грејање - 

140 W/m
2
 и максимална средња годишња специфична потрошња финалне енергије за грејање - 150 W/m

2
 

; 

- Нестамбени објекти - максимална специфична инсталисана топлотна снага за грејање - 115 W/m
2
 и 

максимална средњагодишња специфична потрошња финалне енергије за грејање - 120 kWh/m
2
, у 

зависности од врсте, намене и опреме за грејање ових објеката. 
 

Еколошки аспекти енергетске ефикасности 

Еколошки аспект енергетске ефикасности, односно потрошња енергије за грејање и хлађење, као и 

загађење ваздуха које се јавља у зимском периоду услед коришћења већег броја индивидуалвих ложишта 

на бази фосилних горива, односи се на ефикасније планирање система за снабдевање и дистрибуцију 

енергије, затим оптимизацију односа снабдевања енергијом и коришћења обновљивих извора енергије, 

итд. Загађење ваздуха узроковано коришћењем индивидуалних ложишта на бази фосилних горива, 

регулише се и смањује увођењем централизованог система снабдевања топлотном енергијом и применом 

обновљивих извора енергије. 

 

2.8.3. МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПЛАНИРАНОГ  

           ПОДРУЧЈА 
 

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 неефикасних портошача ефикасним  

- изолација простора који се греје  

- замена дотрајале столарије 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.  

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Tarifni_sistem
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Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и организационе 

мере.  
 

Сектор индустрије - На планском подручју потребно је остварити смањене потрошње енергије 

спровођењем следећих мера: 

- побољшање контроле и регулисања процеса коришћења енергије у свим индустријским 

групацијама, чиме се повећава енергетска ефикасност за 5%; 

- коришћење отпадне топлоте из енергетских постројења и производних процеса као потенцијал за 

повећање енергетске ефикасности и до 20%;  

- енергетска интеграција производног процеса као потенцијал за повећање енергетске ефикасности 

топлотних система производних погона и до 5%.  
 

Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 

- дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и 

ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у градском, 

приградском и међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и смањења 

негативних утицаја на животну средину и Програма увођења информационих 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 % и остварити приближно толику уштеду у енергији за грејање; 

- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу потрошње 

топлотне енергије увођењем додатних уређаја; 

- оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених зграда. 

 

2.9. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

Минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење следећих 

инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних 

вода, приључак на електроенергетску и 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 за издавање 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 и организација. 

 
Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева: 

  Излаз на јавну саобраћајницу; 

  Услове за електроенергетски прикључак; 

  Услове за прикључење на водовод; 

  Обавеза прикључка на канализациону мрежу. 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ 

ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене 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. 
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Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% означеног простора (блока или 

зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и комплементарне намене у 

функцији основне намене као допунске или пратеће, или као самосталне.  

Подручје плана подељено је на зоне и просторне целине, према положају, времену настајања, 

морфолошким и другим карактеристикама, у оквиру којих су прописана правила уређења и правила 

грађења  за  објекте  јавне намене и за површине које нису јавног карактера. (гр.прилог бр.6 План намене 

површина са урбанистичком регулацијом).  

 

Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да су просторне 

целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне функције (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 сведу 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 3.  Компатибилност намена: 
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ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  X  X X   X    

ЗЕЛЕНИЛО X  X X   X X  X  

СПОРТ,РЕКРЕАЦИЈА X X     X X  X  

КОМУНАЛНИ  ОБЈЕКТИ X X   X   X X   

САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ X X  X    X X   

СТАНОВАЊЕ X X X X   X X X X X 

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ  X X X   X  X X X 

УСЛУГЕ X X X X X X X     

ПРОИЗВОДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

X X X X    X    

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  X X  X      X 

ПОЉОПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 X  X   X   X  

 

Зеленило и јавне службе се могу наћи као допунска или пратећа намена (парковко зеленило, заштитно, 

линијско.) уз све друге намене. Услуге се такође могу наћи уз већину намена. 

 

 
У следећој табели дате су намене које се могу наћи у појединим зонама. 

 
ТАБЕЛА 4.  Намене по зонама: 

 

ЗОНЕ 

 

ЦЕЛИНЕ 

 

НАМЕНА 

З
О

Н
А

 I
  

- 
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А
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Н
Т
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 ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Јавне функције и службе, обј.културе, образовање, 

здравство, комунални обј. комерцијалне дел. 

пословање, мешовита намена, становање високе 

густине, становање средње густине, парк, уређено 

зеленило. 

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ 

 

Обј.културе, образовања, комунални обј. 

комерцијалне дел. пословање, становање високе 

густине, становање средње густине, уређено 

зеленило, спорт и рекреација. 
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УСЛУГЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ 
 

Производња, пословање, комерцијане делатности, 

становање високе густине, становање средње 

густине, уређено зеленило. 

ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ верски обј., уређено зеленило, спорт и рекреација, 

становање средње густине 

З
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А
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 ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Јавне функције и службе, обј.културе, образовање, 

здравство, комунални обј. комерцијалне дел. 

пословање, мешовита намена, становање високе 

густине, становање средње густине, парк, уређено 

зеленило. 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ 

ГУСТИНЕ 

 

Обј.културе, образовања, комунални обј. 

комерцијалне дел. пословање, становање средње 

густине, уређено зеленило, спорт и рекреација. 

СТАНОВАЊЕ ВИСОКЕ 

ГУСТИНЕ 

 

Обј.културе, образовања, комунални обј. 

комерцијалне дел. пословање, становање високе 

густине, становање средње густине, уређено 

зеленило, спорт и рекреација. 

РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ Објекти културе, образовања, комунални објекти, 

комерцијалне делатности, пословање, рурално 

становање, уређено зеленило, спорт и рекреација. 

УСЛУГЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ пословање, спорт и рекреација, здравство, 

образовање, комунални објекти, становање средње 

густине. 

ПРИВРЕДА Привредне делатности, производња, пословање, 

спорт и рекреација, здравство, образовање, 

комунални објекти, рурално становање. 
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ПРИВРЕДА 

 

 

Индустрија, пословање, спорт и рекреација, 

здравство, образовање, комунални објекти, рурално 

становање, објекти посебне намене, силоси. 
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V
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СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Спорт и рекреација, уређено и заштитно зеленило, 

становање средње густине, туристички комплеси, 

комерцијалне делатности, објекти јавне намене. 

 

ПДР СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

 

Све намене из важећег ПДР-е 

 

3.2. ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Парцелација грађевинског земљишта у плану је дата: 

 планом парцелације и  

 правилима парцелације, препарцелације и исправке граница парцела  

 

План парцелације је урађен за грађевинско земљиште планирано за јавне површине. 

Правила парцелације,препарцелације и исправке граница парцела су дата за грађевинско земљиште 

планирано за остале намене које ће се на захтев власника парцелисати у складу са овим планом (чланови 

65, 68 и 69 Закона о планирању и изградњи). 

 
3.2.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Парцелација грађевинског земљишта планираног за јавне намене се састоји од текстуалног и графичког 

дела. 

У текстуалном делу су пописане све катастарске парцеле, и њихови делови, које обухватају планиране 

површине за  јавне намене. 

На графичком прилогу бр.5 "План регулације површина јавне намене", у размери 1.2500, дат је план 

површина јавних намена. 



Страна 72 број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        07.03.2015.године 

 
3.2.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

13 
 

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. 

Грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и постојећих међних 

линија. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно корисника 

земљишта. 

Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу правила парцелације 

дефинисаних овим планом генералне регулације.  
 

Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим условима: 

 подела се врши у оквиру граница парцеле 

 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. 

 Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле се повећава за 20%. 

 На постојећим, изграђеним парцелама, мањим од прописаних, могуће су 

реконструкција,адаптација и санација објеката са постојећим параметрима. 

 Изузетно, за изграђене грађевинске парцеле минимални параметри за парцелацију се могу смањити  

до 10%. 
 

На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или 

више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу. 
 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под 

условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације. 
 

Спајање две или више постојећих парцела ради формирања једне парцеле се врши под следећим 

условима: 

 спајање се врши у оквиру граница целих парцела; 

 спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и тип блока 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. 
 

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. 

                                    
13

 За правила за парцелацију, регулацију и изградњу која нису одређена овим ПГР-ом примењује се Павилник о 

општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Сл.гласник РС бр.50/11)    



Страна 73 број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        07.03.2015.године 

 
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 инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката или 

уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене 

планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради 

одржавања и отклањања кварова или хаварије. 

 
3.2.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 
             

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то: 

– урбанистичким показатељима (намена, индекс изграђености, индекс искоришћености, спратност 

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.). 

– Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање 

саобраћајне мреже. 

– Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

– 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 карактеристичне намене (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. 

– Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног 

објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. 

Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње. 

– Уколико се правила дају за посебно значајна подручја дефинисане су  и дворишне унутрашње 

грађевинске линије. 

– Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на 

растојању одређеном овим планом.  
 

У плану су грађевинске линије одређене као: 

1. планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији нумерички дефинисана ; 

2. постојећа (претежна) грађевинска линија одређена габаритом постојећег објекта на парцели   

3. грађевинска линија која је идентична са регулационом линијом (која је дефинисана аналитичко-

геодетским елементима) графички приказана као посебан тип линије  
 

Намене дефинисане графичким прилогом "План намене површина" представљају преовлађујућу, 

доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50% површине блока и 

урбанистичке целине 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 као за основну намену. 
  

На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења (постављање објеката, 

удаљеност објеката, спратност и висина, капацитет за паркирање, зелене површине, ограде...) добијају се 

услови уређења и капацитет парцеле (блока). 

Постојећи објекти који имају параметре (спратност, индекс искоришћености, индекс изграђености) веће 

од максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције у постојећим 

параметрима. 
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3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
3.3.1. ОПШТА  ПРАВИЛА 

 

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. Заштитна цев је на дубини од 1.35 m од 

коте коловоза а дужина је за по 3.0 m већа од крајњих тачака попречног профила државног пута 

или према условима управљача пута 

 паралелно вођење је могуће на 3.0 m од крајњих тачака попречног профила пута или од ивица 

коловоза или мање уз пројекат мера заштите пута од хаварије или према условима управљача за 

конкретну инсталацију. 
 

За изграђене објекте у заштитном појасу далековода дозвољава се адаптација и реконструкција у 

постојећим габаритима, без могућности надоградње. 
 

За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила урбанистичке регулације 

из важећег општег Правилника ("Службени гласник РС" бр.50/2011). 
 

ИЗЛАЗ НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНИЦУ 
Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на 

јавну саобраћајницу. 

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном 

саобраћајницом се остварује преко приступног пута оптималне дужине 50m и  минималне ширине 3,5m. 

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. 

 

3.3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ  ЈАВНИХ НАМЕНА  
 

Планом нису планиране локације за изградњу нових објеката јавних намена, сем  комуналних 

објеката за које су у наставку дата посебна правила грађења у складу са наменом, с обзиром да 

постојећи објекти јавне намене задовољавају својим капацитетима.  

 

Уколико се јави потреба за оваквим садржајима јавни објекти ће се градити на локацијама у оквиру 

центра насеља и стамбеној зони. 

Могућа је и  реконструкција или доградња постојећих објеката како би се задовољиле потребе 

становника и побољшао квалитет живота. 

Реконструкција постојећих објеката је дозвољена по правилима за изградњу нових објеката, и то: 

 грађевинска парцела за сваку појединачну планирану јавну намену је дефинисана на графичком 

прилогу бр.5 "План регулације површина јавне намене".  

 положај објекта према регулационој линији је одређен грађевинском линијом, како је то приказано 

на графичком прилогу бр.6 "План намене површина са урбанистичком регулацијом". 

 могућа изградња подрума, уз предходну проверу нивоа подземних вода;  
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Општи услови за изградњу објеката јавне намене: 

 поштовање локација свих планираних садржаја јавне намене 

 јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору и дају 

препознатљив печат насељу, 

 поред физичких структура у формирању просторно - функционалних целина важну улогу треба да 

имају и отворени простори и паркови. 

 обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољњим или унутрашњим 

рампама, минималне ширине 90 cm  

 

Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за одговарајуће јавне 

делатности, која ће се обављати у објекту. 

Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима локације 

(спратности до П+3 зависно од функције).  

Комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и прилагођен условима локације 

и окружења. 

 

С обзиром на садашњи број корисника, план не предвиђа даље проширење јавних објеката, међутим 

уколико се јави потреба за неким видом доградње или евентуалне изградње новог објекта на парцели 

важе следећа правила грађења: 

 

Могуће пратеће намене у оквиру парцеле:  

Друге јавне површине и јавни објекти, зеленило, спортско-рекреативни садржаји мањег обима (терени за 

мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.), комерцијални садржаји (али само као пратеће намене основној 

намени). 
 

Намена објеката чија је градња забрањена:је изградња у оквиру комплекса било каквих  објеката 

(објеката мешовитог пословања и приврећивања), који би могли да угрозе животну средину и основну 

намену (Процена ризика). 
 

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 основној намени. 
 

ТАБЕЛА 5.  Дозвољена је доградња или изградња нових објеката до следећих урбанистичких параметара на нивоу 

комплекса: 
 

Ред. 

Број 
Врста функција Спратност објеката  

Индекс 

заузетости %  

1. Јавне функције и службе (управа и админ.) До П+3 До 70 

2. 

Образовање 

Основна и средња школа  До П+3 До 35 

Објекат за децу ометену у развоју До П+1 До 50 

3. Предшколска установа ''Наша радост'' До П+1 До 50 

4. Дом здравља ''др.Властимир Годић'' До П+2 До 30 

 

Грађевинска линија: 

Минимално удаљење грађевинске линије објеката у односу на регулациону линију приказано је на 

граф.пр.бр.6 "План намене површина са урбанистичком регулацијом". 
 

Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 3.5m. 
 

Најмања медусобна удаљеност објеката у оквиру парцеле  је  минимално половинa висине вишег 

објекта. 
 

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: 
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). 
 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 
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Дозвољена је изградња више објеката у склопу планираног комплекса.  

Дозвољена је изградња помоћних објеката у склопу планираног комплекса, али искључиво у складу са 

планираном наменом.  
 

Архитектура и обликовање:  
Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и непосредним 

окружењем, али уједно да задовољава све потребне нормативе датих у  правилама уређења.  
 

Стандарди приступачности: 

У процесу пројектовања придржавати се Правилника о техничким стандардима приступачности 

(„Службени гл. РС“ бр. 46/13). 

 

3.3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

3.3.3.1. Правила грађења за саобраћајнице 
  

Коловозна конструкција улица које се поклапају са правцем државног или општинског пута који пролази 

кроз насеље сматрају се деловима тих путева заједно са саобраћајном сигнализацијом (осим светлосне). 

Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује Скупштина општине 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. Управљач 

има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну 

прегледност. 

Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта (железничка 

инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.), јавни пут, односно његов део 

који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута. Трошкове 

измештања јавног пута, односно његовог дела, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши 

измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач 

јавног пута. 

У случају укрштања јавног пута са железничком инфраструктуром због изградње јавног пута, односно 

железничке инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака или подвожњака, сноси инвеститор 

изградње тог јавног пута, односно те железничке инфраструктуре. 

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне конструкције је за 

осовинско оптерећење меродавног возила од мин 115 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. 

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно одржава. 

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што се доказује 

атестима. 

 

Коловоз на правцу државног пута је према пројекту државног пута односно као и ван насеља. 

Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на правцу државног пута је у власништву ЈП Путеви 

Србије. 

Све измене у профилу, режиму и семафоризацији на улици којом је и правац државног пута могу се 

планирати и изводити само уз сагласност управљача државног пута. 

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. 
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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), 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 предметних инсталација: 

 Предвидети двострано проширење предметних државних путева на пројектовану ширину и 

изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и 

изградње додатних раскрсница, 

 Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред 

и испод предметног пута. 

 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима: 

 Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем 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 м са сваке 

стране 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 м, 

 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 

1,00 м. 

 

Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем: 

 Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 м од крајње тачке попречног 

профила пута(ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) 

изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања 

коловоза. 

 На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и 

извести адекватна заштита трупа предметног пута 

 

Правила грађења објеката у функцији саобраћаја у грађевинском подручју 
 

Станица за снабдевање горивом 

Станице за снабдевање горивом су објекти под посебним режимом рада.  

Станице за снабдевање горивом се дефинишу као: 

– површина јавне намене када су уз државни пут и тада су саставни део државног пута – спроводе се 

ПДР 

– површине осталих намена када су на осталим путевима (општинским и градским саобраћајницама) 

– спроводе се УП. 

У оба случаја важе следећа правила: 

Лоцирају се иза раскрснице или на мин. 50.0 m (15.0m на улици нижег ранга) од линије заустављања. 

Минимална удаљеност од суседног  објекта се одређује у складу са прописима  који важе за ову врсту 

објеката. Снабдевене су са мин. 2 точиона места и могућношћу точења свих врста погонског горива са 
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одвојеним местом за точење теретних возила, компресором за ваздух и чесмом. Пожељно је да имају 

прикључке и за пуњење батерија аутомобила на електрични погон.  

Правила грађења за станице за снабдевање горивом су: 

 разделна трака према коловозу је мин. 6.0m; 

 оптимална површина локације за станицу је око 0.5ha 

 пословне просторије (продавница, кафе, ресторан) око 75-100m
2
; 

 паркирање за најмање 10 путничка возила (једно за инвалидна лица) и 2 теретна; 

За станицу за снабдевање горива уз државни пут прописује се израда плана детаљне регулације са 

решењем прикључка на државни пут и са уливним и изливним тракама.  

  

Сервисне радионице, радионице и мањи погони 

Нови објекти лоцирају се у посебним блоковима или по периферији. Снабдевени су паркинг простором 

са довољним бројем паркинг места која зависе од делатности, броја запослених и величине објекта. У 

односу на раскрсницу постављају се на мин. 50,0m од линије заустављања (20,0m у улицама нижег 

ранга). 

 

Паркиралишта 

Паркинг место је димензија 2.5х5.0 m. Интерна саобраћајница је ширине 6.0 (5,5) m  за управно 

паркирање. Могући је и другачији распоред паркинг места (под углом). Растојање улаза/излаза у односу 

на раскрсницу је мин. 35,0m од линије заустављања (15,0m  за улицу нижег ранга). 

За паралелно паркирање уз коловоз, паркинг место је димензија 2,0х6,0.  

На сваком паркиралишту, за возила лица са посебним потребама мора се обезбедити мин. једно на сваких 

20 паркинг места (5%) мин. једно паркинг место на мањим паркиралиштима. 

Паркинг место за теретно возило има димензије 3,5х18m са интерном саобраћајницом ширине 5 m за 

косо паркирање и кретање возила улаз-излаз у једном смеру.   

 

Стајалишта јавног превоза 

То су површине за заустављање возила јавног превоза аутобуског подсистема и граде се у нишама уз 

коловозне траке саобраћајница. Ширина коловоза у ниши је 3,0 m а тротоара 3,0 m. Дужина нише зависи 

од средстава и износи 20 m за сингл аутобусе односно 30 m за дубл. 

Могуће је стајалишта изводити и у полунишама али и на коловозу са више саобраћајних трака. У односу 

на раскрсницу лоцирају се на мин. 5.0 m иза раскрснице, односно на 30.0 m испред раскрснице. 

 

3.3.3.2.  Правила грађења за објекте водоводне  инфраструктуре 
 

Правила грађења инфраструктурних система 
Објекат/мрежа Заштитни појас/зона Могћност изградње/правила грађења 

Извориште 

подземних вода 

На основу хидрогеолошких 

карактеристика терена и могућег 

хазарда, дефинисати заштитну зону 

изворишта 

Изградња објеката и инфраструктуре условљена 

је режимом заштите изворишта (примењује се 

Законом о водама „Сл.лист РС“ бр.30/10 и 

Правилник о начину одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања) „Сл.лист РС“ бр.92/2008. 
Извориште 

површинских 

вода 

На основу хидрогеолошких 

карактеристика терена и могућег 

хазарда, дефинисати заштитну зону 

изворишта 

Магистрални 

водовод 

Појас заштите око главних цевовода 

износи са сваке стране по 2,5m 

Забрањена је изградња стамбених угоститељских 

и производних објеката а евентуална укрштања 

са осталом инфраструктуром обавити по 

важећим прописима и нормативима уз обострану 

заштиту и под углом од 90° 

Постројење за 

пречишћавање 

отпадних вода 

привредних зона 

Лоцирано у оквиру привредних зона. 

Заштитна зона је површина парцеле 

на којој је објекат 

Забрањена је изградња стамбених угоститељских 

и производних објеката а евентуална изградња 

инфраструктуре у близини условљена је 

режимом заштите и коришћења ППОВ 

(Примењује се Закон о водама, „Сл.лист РС“ 

бр.30/1). 

 

Општинска 

канализација 

Са сваке стране габаритно око 

цевовода и колектора 1,5m 

Забрањена је изградња стамбених угоститељских 

и производних објеката а евентуална укрштања 
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са осталом инфраструктуром обавити по 

важећим прописима и нормативима, уз 

обострану заштиту и под углом од 90°. 

Водно 

земљиште 

Дефинисана површина представља 

заштићену зону 

За евентуалне активности на свим површинама 

обавезна је сагласност и надзор ЈВП 

„Србијаводе“. 

Земљиште које 

се не брани од 

поплава 

(плављени 

терени) 

 

Дефинисана површина представља 

натуралну заштићену зону 

Забрањена је изградња стамбених, 

угоститељских и производних објеката а 

евентуална изградња мреже инфраструктуре на 

плављеном терену и у близини условљена је 

режимом заштите и коришћења (Примењује се 

Закон о водама „Сл.лист РС“ бр.30/1 

За евентуалне активности на свим површинама 

обавезна је сагласност и надзор ЈВП 

„Србијаводе“. 

 

Услови прикључења мрежа инсталација водовода  

 Спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног водовода, а осталу инсталацију у 

објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено предузеће; 

 одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих планова и прорачуна, које могу 

радити и потписати само овлашћени пројектанти, 

 дозвола за употребу водовода издаје се на основу писмене представке после извршене пробе 

исправности инсталације, 

 ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању, 

 органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност 

имаоца, 

 на главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити се смеју 

убацивати нови прикључци испред водомера 

 пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним 

случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом-провалом, 

 инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима, 

 цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом, 

 на пролазима цеви кроз зидове и таванице не смеју доћи никакви наставци цеви, 

 у зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се стављати цеви неке друге 

инсталације, нпр.. електричне, гасне и др., 

 кад се у истом "шлицу" спроводи и хладна и топла вода, онда цеви топле воде треба обложити 

термичком изолацијом, да се хладна вода не би загревала, 

 избегавати близину електричних спроводника који немају уземљење, 

 уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, заштитити од дејства евентуалних 

лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима, 

 водоводне цеви не смеју се савијати нити у хладном, нити у загрејаном стању, 

 све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом, 

 притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу трајности инсталације 

Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу редуцир-вентила, 

 рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,5m/s, а највише 2m/s, да би се ублажили 

шумови, водени удари и отпори у цевима, 

 слободан натпритисак треба да буде најмање 5m воденог стуба изнад највишег точећег места, 

 прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, 

управно на уличну цев, 

 водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5m од регулационе линије, односно у 

посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен са унутрашње стране на 

предњем зиду до улице Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер (3/4" ) су 1,m х 1,2m 

х 1,7m. Водомер се поставља на мин 0,3m од дна шахта Димензије водомерног скпоништа за два 

или више водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера, 

 уколико се у објекту налази више врста потрошача (локали, склоништа, топлотна подстаница и др.) 
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предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача посебно, 

 димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, 

 шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне прилике 

најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови), 

 унутрашњу обраду зидова шахта вршити. дерсовањем цементним малтером 1.3 за зидове од опеке, 

фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде за бетонске зидове, 

 на дно шахта изнети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 до 15cm или ставити под од опеке 

без малтера, 

 шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде одговарајућом 

изолацијом, 

 изнад шахта уградити ливено-железни поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт, 

 обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин 10cm изнад коте 

терена или на други начин, 

 кућни прикључак извести у слоју (мин 5cm) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице 

затварање рова предвидети шљунком, 

 уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших 

делова објекта, обавезно пројектовати постојење за повећање притиска и 

 сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети што управније. Укрштања са 

каналима извести у заштитној цеви положеној мин 1,5m испод дна регулисаног канала. 

 

Технички прописи за канализацију 

 

– квалитет отпадних вода, кoje се испуштају у канализациони систем, мора да одговара Правилнику 

о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију, 

– пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна с тим да 

пречник цеви не може бити мањи од Ø150mm, 

главне одводнике из објекта, где год је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној 

канализацији, 

– промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена, 

– изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1m испод терена; 

– гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом извршити 

каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6m, a максимална 3m)  

 

Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 6%, управно на 

улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова, 

– ревизиона окна морају се још изградити на местима: 

- где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним, 

- ако је вертикални одводник од тога места удаљен више од 1m, 

- на местима где су каскаде, 

- на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду, 

- код правих одводника на растојању највише 24m, за Ø150mm 

– у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу, а 

одводници у једном правцу не смеју мењати пад од већег ка мањем; 

– сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из 

уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има 

аутоматске или ручне затвараче, 

– где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним, хладним 

зидовима Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15mm, 

– резервоари за лед, рибу и сл, не смеју бити директно спојени са канализацијом; 

– на једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу 

пројектовати један канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката, 

прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре 

граничног ревизионог силаза, 

– прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, 

бензина и др , вршити преко таложника и сепаратора масти и уља, 

– у деловима где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење 
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атмосферске воде у одводнике фекалних вода, 

– уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се привремено спроводе у озидану 

непропусну нужничку-септичку јаму, из које се нечиста вода односи на одређене депоније, 

– током   прелазног   периода   и   активности   изградње   интегрисане   општинске 

канализације, неопходно је градити хигијенске непропусне септичке јаме 

Запремина септичке јаме рачуна се према потрошњи воде и времену трајања процеса, септичке јаме 

поставити. 

- мин 2m од ограде комплекса, 

- мин 5m од објекта, 

- мин 10m од регулационе линије; 

- мин 20m од бунара; 

Сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети што управније. Укрштања са каналима 

извести у заштитној цеви положеној минимум 1,5m испод дна регулисаног канала. 

 

3.3.3.3.  Правила грађења за електроенергетске објекте 

 
Изградња електроенергетских објеката на планском подручју се може вршити на основу одобрене 

техничке документације уз поштовање важећих прописа и техничких услова надлежних институција. 

Грађевинска дозвола се издаје на основу израђене техничке документације и под условима утврђеним 

„законом о планирању и изградњи“ ( сл.гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011). Издавање 

грађевинске дозволе је у надлежности Локалне самоуправе изузев за објекте из члана 133 наведеног 

закона за које је надлежно Министарство грађевине. 

Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу добијене грађевинске дозволе, уз услов да 8 

дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова надлежном органу који је издао грађевинску 

дозволу и грађевинској инспекцији на чијој се територији налазе објекти који се граде. 

Код изграње надземних средњенапонских и високонапонских водова на планском подручју у заштитним 

коридорима истих се не могу градити објекти било које врсте. 

Заштитни коридори износе: 

10m… за далеководе 10 KV 

15m… за далеководе 35 KV 

25m… за далеководе 110 KV 

 

При томе се морају поштовати и други услови дафинисани „Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 KV до 400 KV“ (сл.лист СФРЈ 

65/88, сл.лист СРЈ 18/92). 

Надземни нисконапонски водови се могу градити према одредбана „Правилника о техничким 

нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова (сл.лист СФРЈ бр.6/92). 

За изградњу Т.С. 110/35 KV потребан је расположиви простор од око 60 ари укључујући приступни пут 

са главне саобраћајнице и у самом комплексу Т.С. 

За потребе нових Т.С. 10/0.4 KV расположиви простор треба да износи минимално 10х10m уз обезбеђени 

приступ са главне саобраћајнице. 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других 

инсталација и објеката који износе: 

0,4m...  од цеви водовода и канализације 

0,5m... од телекомуникационих каблова и зидова односно темеља градских објеката. 

0,6m...  од спољне ивице канала за топловод 

0,8m...  од гасовода у насељу 

1,2m… од гасовода ван насеља 

 

Ако се потребни размаци не могу постићи кабл се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2 метра са обе 

стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме 

бити мањи од 0,3 m. 

Није дозвољено паралелно електроенергетског кабла изнад или испод гасовода, топловода и цеви 

водовода и канализације. 

Код укрштања телекомуникацијоним каблом, енергетски кабл се полаже испод, а угао укрштања треба да 

износи најмање 30°, што ближе 90°. 
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На прелазу преко саобраћајница кабл се полаже кроз заштитне цеви или бетонске кабловице, на дубини 

минимално 0,8 m испод површине коловоза, зависно од категорије саобраћајнице. 

 

Графички план 

 

Потребни електроенергетски објекти на планском подручју из којих се обезбеђује ел. енергија за 

потрошаче ел. енергије, су приказани на графичком плану у прилогу бр. 

 

3.3.3.4.   Правила грађења за телекомуникациону мрежу 
 

Транспортне, приступне и КДС мреже граде се подземним или РР системима. 

Телекомуникациона канализација гради се где је већа концентрација телекомуникационих водова. 

Телекомуникациони водови могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију других 

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

Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, КДС 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 0,4 m на дубини од 0,8 m до 1 m према 

важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров. 

 

Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима потребно је 

остварити следеће минималне размаке: 

 са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m, 

 са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5 m, 

 са електроенергетским каблом од 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 1 m, 

 од регулационе линије 0,5 m, 

 од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0, 8 m. 

 

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. 

 

3.3.3.5.  Правила грађења за гасификациону инфраструктуру 
 

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска до 

4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном шахту или 

мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним затварачем потрошача.  
 

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења 

земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким 

особинама тла.  
 

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске 

цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже 

(БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача. 

 

По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним зеленим 

површинама и тротоарима. 
 

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност 

искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа је планирана у облику 

затворених међусобно повезаних прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за 

искључење морају бити постављени тако да омогућују и искључење појединих потрошача,смештених у 

ПП-шахтама. 
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Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од 

приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом «ГАС» уграђен на дистрибутивном гасном 

цевоводу. 

 

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. 

У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода применити 

прописане мере заштите. 
 

У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од 

механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката. 
 

Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у зависности од 

пречника цевовода и прописаних општих техничких услова. 
 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од услова терена а 

изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите. 
 

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 1,0 

m. 
 

Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:  

 при паралелном вођењу 40 cm 

 при укрштању 20 cm 

 поред темеља зграда и објеката 1,0 m. 

При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао укрштања 

осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°. 
 

За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман са 

мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом 

протока гаса. 
 

За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из регулационог 

сета. 
 

Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем песка 

испод и иза цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода 

од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара. 
 

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем, 

полуфузионо заваривање. 
 

Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са техничким 

прописима. 
 

На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС» жуте боје. 
 

Траса госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој 

плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 m од заштитног појаса. У појасу ширине 5 m на једну и другу 

страну од осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени досежу дубину већу од 1 m, за које је 

потребно да се обрађује земља дубље од 0,5 m.  
 

Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног, индентичног броју из техничке 

документације, затварача са поклопцем и уређајем за закључавање. 
 

Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси. 
 

Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске службе и ЈП 

Србијагаса, Организационој јединици Београд.  
 

Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт, односно 

дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке 

документације. 
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При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног 

притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног 

дистрибутера.  
 

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати: 

 Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од 

полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара («Службени лист СРЈ», број 20/92), 

 Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара 

(«Службени лист СРЈ», број 20/92) и  

 Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације («Службени лист СРЈ», 

број 20/92). 

 

3.3.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 

3.3.4.1. Ватрогасни дом 
 

Ватрогасни дом је специјализовани јавни објекат са површинама изграђеним и организованим за 

пружање услуга заштите и спасавања људи и материјалних добара од пожара, експлозија, опасних 

материја и других акцидентних ситуација. 
 

Типологија планираног ватрогасног дома заснован је на појединачном значају ватрогасног дома и у 

директној је вези са површином припадајућег комплекса, капацитетима изградње и предвиђеним 

садржајима. 
 

У оквиру комплекса ватрогасног дома могућа је реализација следећих садржаја: ватрогасни дом, 

ватрогасни торањ, зелене и слободне површине.  
 

Није дозвољено формирање више грађевинских парцела у комплексу ватрогасне станице. Објекти у 

комплексу ватрогасне станице се реализују као слободностојећи објекти, повучени у односу на 

регулациону линију . Дозвољена је изградња више објеката у комплексу. У случају изградње више 

објеката у комплексу ватрогасне станице, растојање између објеката мора бити најмање 1/2 висине вишег 

објекта. 
 

Комплекс ватрогасне станице мора имати неометани колски приступ са саобраћајнице и прикључак на 

инфраструктурну мрежу. Паркирање ватрогасних возила и возила запослених решавати у оквиру 

припадајућег комплекса- једно паркинг место за 3 запослена или 1 паркинг место на 60 m
2
 заузетости 

простора. 
 

Сви објекти у оквиру комплекса ватрогасне станице морају представљати јединствену  функционално-

естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора бити у складу са њиховом наменом. 
 

Проценат озелењених површина у комплексу ватрогасне станице станице мора бити минимум 30%. 

Прикључење на инфраструктурне системе извршити према условима надлежних предузећа за сваку 

појединачни инфраструктурни систем. 
 

Урбанистички параметри 

– Величина грађевинске парцеле је одређена пројектом препарцелације и износи 8,63 ара. 

– Положај објекта у односу на улицу: мин.10 m од регулације 

– Проценат заузетости: до 50% 

– Спратност објеката: максимално П+1 

– Висина објеката: максимално 9 m 

– Уређене зелене површине: минимално 30% 

– Постоји могућност изградње ватрогасног торња висине до 18 m, 

– Максимална БРГП (m2): 1000 

 

3.3.4.2. Јавна зелена површина 
 

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 градског језгра.  
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Разликује се: сквер испред јавних објеката (тргови и већи скверови), сквер у стамбеним насељима, сквер 

у оквиру саобраћајница и паркинг простора и др. У односу на на начин озелењавања могу да буду: 

партерног типа (травњаци, цветњаци), полуотворени (партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) 

и затворени (где преовлађују високо дрвеће и шибље). 
 

Локације за нове скверове обезбеђени су у склопу пешачких зона, нових саобраћајних решења, уређењем 

неуређених простора града, пренаменом грађевинског блока или грађевинске парцеле у склопу 

реконструкције делова града. 
 

Код  реконструкције скверова важе следећи услови: 

- сачувати сквер у постојећим границама, 

- уклонити привремене објекте, 

- реконструисати сквер у стилу у којем је подигнут и 

- уважавати правце пешачког кретања. 
 

Код подизања нових скверова 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, каскаде и др.), 

- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 
 

Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала, реконструкција 

цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 

реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање 

фонтана, ограђивање скверова. Скверове треба опремити стандардном инфраструкгуром и, према 

потреби, системом за наводњавање. 

 

3.3.4.3. Остали комунални објекти 

 

Постојећи комунални објекти (зелена пијаца и старо гробље) се задржавају на постојећим локацијама.  
 

Постојећа зелена пијаца се задржава на постојећим локацијама уз потребу свеобухватног уређења и 

повећања капацитета и врсте услуга, изградњом новог или реконструкцијом постојећег објекта. 

Реконструкцијом је потребно обезбедити: 

– пијачни плато и опремити га комуналном инфраструктуром; 

– 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.). 

 
Потребно је у планском периоду санирати старо гробље по пројектима и заштити га од даљег 

пропадања. Ово гробље уредити и опремити урбаним мобилијаром (поплочаним стазама, клупама и 

пригодним осветљењем тако да чини једну целину са парком који се налази испред цркве у центру). 

 

У случају израдње нових комуналних објеката који нису обрађени у овом плану дозвољена је изградња 

новог објекта до следећих параметара: 

Макс. индекси заузетости     ....................... 15% 

Максимална спратност објекта ...................П+0. 
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3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА  
 

3.4.1.   ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 

У случају изградње објеката компатибилних намена важе правила грађења као за ту целину у којој се 

ови објекти налазе-односно за врсту становања, осим ако нису објекти са неком специјалном функцијом 

која захтева мању спратност (нпр. објекти за јавну употребу и сл.). 
 

Ограничења у грађењу простора 

Објекти који се налазе у заштитном појасу далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без 

могућности доградње или  нове градње у том појасу.  

 

3.4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНОВАЊЕ 

 
3.4.2.1. Општа правила изградње стамбених објеката 
 

У оквиру намене становања, могу се градити: 

- више/ породични стамбени објекти, 

- стамбено-пословни објекти, 

- пословни објекти. 
 

Објекти породичног становања – претежна намена искључиво становање. 

У зони породичног становања је дозвољена изградња породичних стамбених објеката са највише 4 

стамбене јединице организоване у једном или више стамбених објеката. 
 

Максимална спратност породичних објеката износи  П+2+Пк.  

Максимална висина надзитка стамбене подкровне етаже износи 1,60 m, рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 
 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је дато у графичком прилогу бр.6  План 

намене површина са урбанистичком регулацијом  у Р 1: 2 500.  

У зони или потезу где постоје изграђени породични стамбени објекти растојање се утврђује на основу 

позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката осим полуатријумских објеката и објеката у 

непрекинутом низу је 4,0 m. 

За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0m, у случају 

реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 
 

Удаљеност породичног стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним путем преко приватног 

пролаза од суседних објеката утврђује условима према врсти изградње у складу са Правилником. 
 

Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте изградње или 

нестамбеног објекта, може бити најмање 4,0m. 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног објекта и линије 

суседне грађевинске парцеле је за:  

– слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације .. 1,5m 

– слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације  .............  ........... 2,5m 

– двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта ..............  ........... 4,0m 

– први или последњи објекат у непрекинутом низу .................................................  ........... 1,5m 
 

За изграђене породичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 

вредности утврђених у предходном ставу, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама 

предвиђати отвори стамбених просторија. 
 

За зоне и потезе  изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске 

парцеле различито од вредности утврђених у предходном ставу, могу се, изузетно,  нови објекти 

постављати и на растојањима:  

– слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације ...................... 1,0m 

– слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације ........................  3,0m 
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Породични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

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

правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно 

паркинг или гаражно место на један стан. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката, а у зонама породичног становања 

свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног 

пута, и то - једно паркинг или гаражно место на 70,0m
2
  корисног простора, с тим да најмање трећина 

возила буде смештено у гаражи. 

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

2,5m. 

 

Објекти вишепородичног становања 

Под вишепородичним становањем се подразумева решавање проблема становања градњом стамбених 

објеката за становање више породица спратности до П+4+Пк  (зависно од врсте локације-целине) са 

обавезним уређивањем слободних површина у виду блоковског зеленила.   

Максимална висина надзитка стамбене подкровне етаже износи 1,60m, рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 
 

Пословање је планирано у приземним етажама вишепородичног становања, са оријентацијом према 

улици, али је могуће и у оквиру засебног објекта. 
 

На парцелама где за то постоје могућности дозвољена је изградња више објеката у оквиру дозвољених 

параметара. Растојање два објекта на парцели је минимално 4.0m. 

За изграђене вишепородичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 

ове вредности не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 
 

Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Приземље вишепородичних стамбених објекта уколико је нестамбено не може да има чисту спратну 

висину мању од 3 m. 
 

Планирано је да вишепородични стамбени објекат у зони високих густина има минимум 8 станова у 

једној ламели односно максимум 6 станова на подесту. Број ламела у компактним блоковима, у зонама 

високих густина зависи од величине блока, док је отвореном блоку максимално дозвољено 4 лемеле 

(степенишне вертикале). 

Планирано је да вишепородични стамбени објекат у зони средњих густина има минимум 4 стана, 

односно максимум 4 стана на подесту. Број ламела у зонама средњих густина у отвореном типу блока је 

2 ламеле (степенишне вертикале). 
 

Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих врста 

изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то једно паркинг 

или гаражно место на један стан, односно једно паркинг место на 70 m
2 

 корисне површине, с тим да 

најмање половина возила буде смештена у гаражама. Од минимално потребног броја паркинг места 

обавезно је 50% решити на сопственој парцели. Уколико су гараже испод нивоа терена њихова површина 

не улази у обрачун степена искоришћености односно изграђености парцеле. 

Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно 

изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. 

Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на грађевинској 

парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена 

искоришћености грађевинске парцеле. 
 

Тежити природном проветравању и осветљењу свих просторија у стану. Уколико је то немогуће 

проветреност просторија (купатило, wc, оставе) остварити инсталацијама за проветравање. 

Проветравање и осветљење заједничких простора у згради (ходници, степениште...) остварити преко 

фасаде или крова (кровним прозорима и светларницима) тако да 0.5m
2
 отвора/ 1m висине зграде. 

 

Грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу, по правилу се не ограђују. Могу се 

ограђивати у зонама високе густине становања уколико су на регуалционој линији, или уколико су 
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повучени од регулације и имају уређен предњи део дворишта који није за јавно коришћење. У 

случајевима ограђивања важе правила за индивидуалне стамбене објекте. 

 

Стамбено-пословни и  пословно-стамбени објекти 
Поред стамбених садржи и пословне, односно радне просторије, функционално одељене од стамбеног 

дела објекта. 

Пословни објекат-садржи просторије за одвијање пословних делатности, или одређених врста 

производних делатности из области производног занатсва. 

Изградња пословних објеката: 

Обављање делатности на парцелама становања је дозвољено у саставу стамбеног или другог објекта на 

парцели, делатност се може обављати и у другом објекту на парцели, до дозвољеног максималног 

степена искоришћености, односно изграђености.  

Обим делатности у објекту треба да је усаглашен са просторним и функционално-техничким условима 

организације пословних садржаја у објекту, и да се уклапа у капацитете локације - парцеле. 

Објекти комерцијалних садржаја, су саставни део зона становања и за њих применити услове за 

парцелацију, регулацију и изградњу као за целине, у зависности у којој се налазе. 
 

Дозвољене пословне делатности у оквиру становања су из области: 

– трговине (продавнице прехрамбене, робе широке потрошње и др.), 

– услужног и производног занатства (обућарске, кројачке, фризерске и др.) 

– услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, и др.), 

– угоститељства (ресторан, кафе бар, пицерија и сл.), 

– здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације и сл), 

– социјалне заштите (сервиси за чување деце, играонице за децу, и др.) 

– културе (галерије, читаонице и др.), 

– забаве (билијар, салони видео игара, и др.), 

– спорта (теретане, вежбаоне, аеробик и др.), 

– административних делатности (представништва, агенције, и др.) 

– пољопривреде (пољопривредна апотека  и сл.). 
 

Нису дозвољене пословне и производне делатности које могу угрозити животну средину и услове 

становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним 

дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења. 

У оквиру становања могу се градити и помоћни објекти  (уз стамбени објекат – гаража, оставе, летња 

кухиња...) и економски објекти у оквиру становања средњих густина.  
 

Постојећи објекти који премашују урбанистичке параметре 

Код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна 

растојања од граница парцела и од суседних објеката, као и оних кији прелазе спратност и индексе 

изграђености и степен заузетости, могуће су измене без промене габарита (адаптација, санација као и 

претварање таванског простора у користан простор) и отварања нових просторија на делу где не постоје 

прописана растојања. 
 

Ограничења у грађењу простора 

Објекти који се налазе у заштитном појасу инфраструктурних коридора обилазнице или појасу 

далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без могућности доградње или  нове градње у том 

појасу.  

 
3.4.2.2. Правила грађења за становање високих густина – ЗОНА ЦЕНТРА 

 

Основна намена објеката:          

Становање високих густина са пословањем у приземљу. 
 

Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 

становање, спорт и рекреација, објекти јавних намена и служби, зеленило, услужне делатности и 

пословање (занатски, трговачки, угоститељски и сл.). 

Овакви садржаји се могу се градити  у оквиру стамбеног објекта или као засебни објекти, односно као 

основна или претежна намена објекта. 
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Дозвољена је изградња стамбеног објекта, стамбено-пословног објекта, пословно-стамбеног објекта, 

пословног објекта.  
 

Однос пословне намене према стамбеној на нивоу зоне износи  50% : 50%. 

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 садржаји обухватају трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређаји и бела техника ..., али 

и књижаре, продајне галерије...), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои...), занатство (јувелнирнице, 

фризерске, оптичарске, сајџијске радње..) и угоститељство (ресторани, кафеи и посластичарнице) 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 бочне  линије грађевинске парцеле.     

У случају изградње поткровља могућа је изградња само једног поткровља; 

 

Вишепородично становање у зонама високих средњих густина: 

 

Табела 15: Правила грађења за вишепородично становање  
Простор за становање 100% површине 

Простор за централне и јавне функције 100% површине 

Величина грађевинске парцеле 

за слободностојеће објекте мин 600 m
2 

за објекте у прекинутом низу мин 500 m
2 

за објекте у непрекинутом низу мин 400 m
2 

 

Ширина грађевинске парцеле 

за слободно стојеће објекте мин 18 m
 

за објекте у прекинутом низу мин 14 m 

за објекте у непрекинутом низу мин 10 m
 

 

Положај објекта у односу на улицу дефинисано на граф.прилогу бр.6 План намене 

површина са урбанистичком регулацијом   
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. 4 m 

у непрекинутом низу минимум 3 m 
 

Индекс заузетости  до 65% 

за ниво целине или блока  60% 

за ниво парцеле  65% 

Уређене зелене површине на парцели 20% 
 

Спратност објеката максимално П+4+Пк 
 

Паркирање 

број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних гаража) 

за више парцел а или 

цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 
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3.4.2.3. Правила грађења за становање средњих густина – У ЗОНИ СТАНОВАЊА 
 

Основна намена објеката:  

Породично и вишепородилно становање са компатибилним наменама.         
 

Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: 

становање (породично и вишепородично), 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. 

Оптимални однос становања и пословања (комерцијалних делатности) на нивоу целине износи - 

80%:20%. 
 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: 

забрањена је изградња објеката који би својом функцијом угрозили основну намену простора-становање.  

За све објекте важе прописи везани за заштиту земљишта и ваздуха. Забрањене су све намене за које се, 

на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.  
 

Тип изградње:  као слободностојећи, двојни објекти и прекинут низ. 

 

Вишепородично становање у зонама становања средњих густина: 
 

Табела 16: Правила грађења за вишепородично становање средње густине 
Простор за становање 100% површине 

Простор за централне и јавне функције 100% површине 

Величина грађевинске парцеле  

за слободно стојеће објекте мин 800 m
2 

за објекте у прекинутом низу мин 600 m
2 

за објекте у непрекинутом низу мин 500 m
2 

 

Ширина грађевинске парцеле  

за слободно стојеће објекте мин 20 m
 

за објекте у прекинутом низу мин 16 m 

за објекте у непрекинутом низу мин 12 m
 

 

Положај објекта у односу на улицу дефинисано на граф.прилогу бр.6 

План намене површина са 

урбанистичком регулацијом   
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. 4 m 

у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

Индекс заузетости  до 50% 

за ниво целине или блока  40% 

за ниво парцеле  50% 

Уређене зелене површине на парцели 30% 

 

Спратност објеката максимално П+3 

 

Паркирање   

број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних гаража) 

за више парцел а или цео 

блок 

-обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 
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Породично становање у зонама становања средњих густина: 
 

Табела 17: Правила грађења за породично становање 
Простор за становање 100% површине 

Простор за централне и јавне функције 100% површине 

Величина грађевинске парцеле 

за слободно стојеће објекте мин 400 m
2 

за објекте у прекинутом низу мин 500 m
2 

за објекте у непрекинутом низу мин 300 m
2 

*за објекте у зонама постојеће изградње за постојеће парцеле мин. 150 m
2
 

 

Ширина грађевинске парцеле  

за слободно стојеће објекте мин 12 m
 

за објекте у прекинутом низу мин 14 m 

за објекте у непрекинутом низу мин 10 m
 

 

Положај објекта у односу на улицу дефинисано на граф.прилогу бр.6 План 

намене површина са урбанистичком 

регулацијом   
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. 4 m 

у непрекинутом низу минимум 3 m 

 

Индекс заузетости  до 50% 

за ниво целине или блока  40% 

за ниво парцеле  50% 

Уређене зелене површине на парцели 30% 

 

Спратност објеката максимално П+2+Пк 

 

Паркирање 

број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

гараже – колективне 

(није дозвољена изградња појединачних гаража) 

за више парцела 

или цео блок 

- обезбеђен прилаз 

- Су+П+1 

- озелењен кров 

 

До коначне реализације плана (његових намена и изградње саобраћајница) постојећи објекти се 

задржавају и могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, санација, као и претварање 

таванског простора у користан простор). Ово правило примењује се и код интервенције на постојећим 

објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна растојања од граница парцеле и од 

суседних објеката, или се премашују прописани индекси за изградњу земљишта. 

*Напомена: Ово правило важи само за постојећу парцелацију уколико не постоји могућност 

укрупњавања парцеле због постојеће изграђености на суседним парцелама. 

 

 

3.4.2.4. Правила грађења за рурално становање  -   У ЗОНИ СТАНОВАЊА 

 

Рурално становање карактерише могућност да се уз стамбени део парцеле формира и економско 

двориште за потребе властитог домаћинства. Парцела може бити уређивана за непољопривредно и 

мешовито домаћинство. Уколико је парцела непољопривредно домаћинство важе правила за становање 

средњих густина. 
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Табела 19 : рурално становање 
Простор за становање  40% површине 

Простор за друге функције  60% површине 

Величина грађевинске парцеле   

за слободно стојеће објекте оптимално 800 m
2 

за пољопривредна домаћиства макс. 1500m
2 

 

Положај објекта у односу на улицу дефинисано на граф.прилогу бр.6 План намене 

површина са урбанистичком регулацијом   
Удаљења од суседних објеката према општим правилима за породично 

становање Удаљења од бочних ивица парцеле 

Ширина фронта  20,0m 
 

Индекс заузетости парцеле  до 30% 

Уређене зелене незастрте површине на парцели 30% 
  

Спратност објеката максимално П+2+Пк 
 

Паркирање   

број паркинг места на сопственој 

парцели 

1 ПМ на 1 стан 

 

Парцела може бити уређивана за непољопривредно и мешовито домаћинство. 
 

На парцелама преко 1000m
2
 могућа је изградња објеката за потребе искључиво малих производних 

погона и објеката комерцијалних и услужних делатности (стоваришта, велепродаја). 

Код мешовитих и пољопривредних домаћинстава парцела може имати издвојен  стамбени и економски 

део. 
 

У зони изграђених објеката растојање грађевинске линије од регулационе линије утврђује се на основу 

позиције већине изграђених објеката (преко 50%). 

У неизграђеним деловима растојање грађевинске линије од регулационе линије не треба да је мање од 

5,0m. 

Међусобна минимална удаљеност стамбених слободностојећих објеката, на грађевинским парцелама 

чија је ширина фронта парцеле већа од 15,0m, је 6,0m. 

За стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 15,0m међусобна 

удаљеност износи најмање 5,0m. 

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од прописаних, у случају реконструкције, не могу 

се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

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 3,0м. 

Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање 

нових економских објеката не може бити мање од 5,0м од границе парцеле. 

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. 
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3.4.2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ 
 

Могуће намене које могу бити заступљене су: вишепородично становање, породично становање средње 

густине изграђености, пословање, услуге и комерцијалне делатности.  
 

Комерцијане делатности планиране су као компатибилне намене становању (породично и 

вишепородично) и јавним функцијама, што  не искључују изградњу само пословних, односно само 

стамбених објеката или објеката јавних намена. 
 

Услужно-комерцијални садржаји могу се формирати као засебни објекти или у оквиру стамбеног 

објекта са засебним улазом. 
 

Пословање обухвата трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређаји и бела техника ..., али и књижаре, 

продајне галерије...), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои...), занатство (јувелнирнице, фризерске, 

оптичарске, сајџијске радње..) и угоститељство (ресторани, кафеи и посластичарнице).  

 

Однос пословања према становању 60% : 40% на нивоу ове просторне целине. 
 

Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинима: 

Забрањена је изградња објеката који би могли да угрозе животну средину и намене које су заступљене у 

оквиру мешовитих намена у централној зони . 
 

Пословна намена ни на који начин не сме да угрожава становање и околину (бука, испарења, вибрације, 

било какве штетне материје - моторна уља, детерџенти.....). 

 

Врста објеката с обзиром на тип (начин) изградње 

Све објекте градити у непрекинутом или прекинутом низу (ивична градња), без могућности изградње 

слободностојећих објеката осим као други објекат на парцели. 

 

Величина грађевинске парцеле: 

Минимална величина грађевинске парцеле за објекте пословања и услуга:                                       

објекат у непрекинутом низу..................................  250 m
2
 

објекат у прекинутом низу    ................................... 400 m
2 

или се задржава постојећа величина грађевинске парцеле уколико је парцела изграђена.                              

 

Минимална величина грађевинске парцеле за објекте вишепородичног становања:                

објекат у непрекинутом низу.................................. 400 m
2
 

објекат у прекинутом низу    ...................................500 m
2
 

или се задржава постојећа величина грађевинске парцеле уколико је парцела изграђена.                              

 

Минимална величина грађевинске парцеле за породично становање је идентична као за објекте 

пословања и услуга. 

 

Ширина фронта грађевинске парцеле: 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за објекте пословања и услуга: 

објекат у непрекинутом низу  .....................6 m (изразито за постојеће објекте 12m) 

објекат у прекинутом низу       ..................12 m 

или сe зaдржaвa пoстojeћa ширина фронта  укoликo je грађевинска парцела изгрaђeнa. 

 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за објекте вишепородичног становања: 

објекат у непрекинутом низу  .................. 15 m (изразито за постојеће објекте 12m) 

објекат у прекинутом низу       ................12 m 

или сe зaдржaвa пoстojeћa ширина фронта  укoликo je грађевинска парцела изгрaђeнa. 
 

Најмања ширина фронта породичног становања грађевинске парцеле, у зависности од начина 

изградње, износи: 

објекат у прекинутом низу   .....................12 m 

или сe зaдржaвa пoстojeћa ширина фронта  укoликo je грађевинска парцела изгрaђeнa. 



Страна 94 број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        07.03.2015.године 

 
Дозвољени урбанистички параметри (на парцели): 

Степен  заузетости  % 

Пословање и услуге 70% 

Мешовите намене у централној зони 60% 

Уређене зелене површине мин. 10% 

 

Напомена: параметар од 10% уређене зелене површине у оквиру парцеле важи за ситуације где је то 

могуће или се задржавају постојећи урбанистички параметри уколико је грађевинска парцела већ 

изграђена. 
Однос пословања и становања 

на нивоу Целине  
Преко 50% и до 50% 

 

Дозвољена спратност објеката: 

Вертикална регулација и међусобна одстојања објеката одређују се у складу са околностима на парцели, 

ширини уличне регулације и одстојањима према постојећим објектима. 

Спратност објеката мешовите намене у 

централној зони 
максимално 

до П+3 

 

 

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до 

тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају. 

 

Кота приземља објекта у односу на ниво јавног пута 

одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то: 

 кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, 

 кота приземља може бити највише до 1,2 m од нулте коте објекта, 

 за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 

нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише до 1,2 m од коте нивелете јавног пута 

 за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб јавног пута, примењују се правила дата 

у претходним тачкама овог става. 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатност) кота приземља може бити виша 

од коте тротоара за највише 0,20 m. Свака већа денивелација, али не већа од 1,2 m, савладава се 

унутар објекта. 

 

Нa oбjeктимa сe мoгу пoстaвити кoнзoлнe нaдстрeшницe и рeклaмe, нa висини oд 3,0 m oд кoтe трoтoaрa.  

Oтвoрeнe спoљнe стeпeницe сe мoгу пoстaвити у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe.  

 

Грађевинска линија: 

Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално према 

растојањима одређеним у графичком прилогу бр.6  План намене површина са урбанистичком 

регулацијом  у Р 1: 2 500. 

 

Положај објеката на грађевинској парцели: 

Растојање основног габарита (без испада) пословног објекта од линије суседне грађевинске парцеле за 

слободностојеће објекте и двојне објекте износи минимално 3,0m, док је код објекте у прекинутом низу 

минимум 4 m. 

 

Уколико је фронт објекта већи од 25m растојање основног габарита објекта од линије суседне 

грађевинске парцеле износи минимум 4м . 

 

Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбеног објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је минимално 3,0 m, осим за објекте у непрекинутом низу.  

За изграђене вишепородичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 

ове вредности не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је за:  
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1. слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50m 

2. слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50m 

3. двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00m 

 

За изграђене породичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 

дозвољених вредности, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених 

просторија. 

Укoликo сe слободностојећи објекат поставља тако да додирује границу грађевинске парцеле, неопходна 

је писана сагласност власника суседне парцеле.  

 

Најмања удаљеност  објеката на парцели до објеката на суседним парцелама износи –за 

слободностојеће објекте (пословања): 

 између слободностојећег пословног  и породичног стамбеног објекта износи  5 m, 

 објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 5m не могу на тој страни  имати  отворе 

стамбених и пословних просторија,  

 између слободностојећег пословног  и вишепородичног стамбеног објекта износи 6 m, 

 објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 6m не могу на тој страни  имати 

            отворе стамбених и пословних просторија,  

 између два слободностојећа пословна објекта минимална удаљеност је  6,0m, 

 

Најмања удаљеност  објеката на парцели до објеката на суседним парцелама износи –за објекте у 

прекинутом низу минимум 4 m. 

 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

У оквиру исте грађевинске парцеле могућа је изградња другог објекта у складу са предходно датим 

правилима грађења за ову просторну целину. 

 

Архитектура: 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити успостављању 

јединствене, естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и окружења. 

 

Паркирање: 

Код изградње пословних и вишепородичних стамбених односно стамбено-пословних објеката уз 

претходно рушење постојећих објеката на грађевинским парцелама које имају приступ из улица Светог 

Саве и Француске, обезбедити површине за паркирање на сопственој грађевинској парцели, изван 

површине јавног пута, и то: 

- 1 паркинг место на 70 m
2
 пословног простора; 

- 1 паркинг место по стамбеној јединици. 

 

Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели испод и изнад нивоа 

терена. Од потребног броја паркинг места минимум 50% планирати за гаражирање. 
 

Паркирање осталих корисника обезбедити у непосредном окружењу предметног подручја (постојећа 

јавна гаража и планирани јавни паркинг у улицама Војвде Мишића и 10. октобра). 

 

Ограђивање: 

Грађевинске парцеле пословних објеката се не ограђују. 

 

Грађевинске парцеле породичног становања  могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0.90м 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4м. Транспарентна ограда се 

поставља на подзид висине максимално 0,2м а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине 

од 0,9 м. 

Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9м од коте тротоара због прегледности раскрснице 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
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Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4м која се поставља према катастарском 

плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  

 

Објекти вишепородичног становања у отвореном типу блока се не ограђују, осим  уколико се одвојајају 

од постојећег,  породичног становања.  

 

Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева: 

  Излаз на јавну саобраћајницу; 

  Услове за електроенергетски прикључак; 

  Услове за прикључење на водовод; 

  Обавеза прикључка на канализациону мрежу. 

 

3.4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА УСЛУГЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ – У ЗОНИ СТАНОВАЊА 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА УСЛУЖНИХ  ДЕЛАТНОСТИ    

Комерцијални садржаји обухватају трговину (прехрамбена, конфекцијска, уређаји и бела техника, али и 

књижаре, продајне галерије), услуге (банке, мењачнице, агенције, бирои), занатство (јувелнирнице, 

фризерске, оптичарске, сајџијске радње) и угоститељство (ресторани, кафеи и посластичарнице).  

Услужно-комерцијални садржаји могу се формирати као засебни објекти или у оквиру стамбеног објекта 

са засебним улазом. 

 

ОСНОВНА НАМЕНА: КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (првенствено услужних, занатских и 

трговинских делатности). 
 

Могуће пратеће намене:  

Све врсте услужних  делатности, објекти за јавну употребу, спорт и рекреација, зеленило, становање. 

Однос пословања према осталим наменама преко 70% на нивоу просторне целине. 
 

Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинима: 

је изградња у оквиру комплекса било каквих  објеката који би могли да угрозе животну средину и 

основну намену (Процена ризика). 

Пословна намена ни на који начин не сме да угрожава становање и околину (бука, испарења, вибрације, 

било какве штетне материје - моторна уља, детерџенти.....). 
 

Дозвољени урбанистички параметри за комерцијане делатности:  

Степен заузетости до 40% 
  

Спратност објеката  максимално П+1+Пк 

Паркирање на парцели 1ПМ/70m
2
 простора 

 

Проценат озелењених површина Минимално  30% 

 

Врста објеката с обзиром на тип (начин) изградње- слободностојећи  објекти 

Минимална величина грађевинске парцеле 

слободностојећи објекат      .................................. 400 m2 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за објекте услуга: 

слободностојећи објекат         ..................................15 m 
   

Грађевинска линија: 

Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално према 

растојањима одређеним у графичком прилогу бр.6  План намене површина са урбанистичком 

регулацијом  у Р 1: 2 500. 
 

Положај објеката на грађевинској парцели:  
Растојање основног габарита (без испада) пословног објекта од линије суседне грађевинске парцеле 

износи минимално 2.5m. 
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Најмања удаљеност  објеката на парцели до објеката на суседним парцелама износи 

.......................минимално  4,0m, 
   

Најмања медусобна удаљеност објеката у комплексу: 

износи минимално 4.0m, односно минимално половину висине вишег објекта (потребно је усвојити већу 

добијену нумеричку вредност).  

 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

Уз пословне објекте, у оквиру грађевинске парцеле а у оквиру дозвољеног процента изграђености могу 

се градити и помоћни објекти који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз поштовање 

правила изградње прописаних за пословне објекте. 

Помоћни објекти  су спратности до П+0 у дворишном делу парцеле иза главног објекта и на удаљености 

минимално 1,5m од границе суседне парцеле.  
 

Паркирање: 

Паркирање и гаражирање, возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле у односу 1 паркинг на 70m² 

бруто грађевинске површине или једну пословну јединицу уколико је пословна јединица мања од 100m² 

бруто површине, односно у сладу са потребама запослених  и технолошког процеса. 

Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели испод и изнад нивоа 

терена.  
 

Ограђивање: 

Грађевинске парцеле пословних објеката се не ограђују. 
 

Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева: 

  Излаз на јавну саобраћајницу; 

  Услове за електроенергетски прикључак; 

  Услове за прикључење на водовод; 

  Обавеза прикључка на канализациону мрежу. 

 

ОСНОВНА НАМЕНА: ПОСЛОВАЊЕ  

Мешовито  пословање се бави претежно терцијалним делатностима: складишта, трговина на велико, 

грађевинска предузећа, салони, већи сервиси и сл. комерцијалне делатности и могућност организовања  

мање производње. 
 

Могуће пратеће намене:  

Становање може бити пратећа намена у целинама III-1 и  III-3, заступљеност у односу на пословање 30% 

: 70%. Све врсте услужних  делатности, мешовитог пословања, зеленила и производне делатности.  
 

За потебе доградње или изградње нових објеката у комплексу Института за повртарство важе правила 

као за објекте пословања. 
 

Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинама: 

У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве: 

 набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала 

 производњом опасном по здравље радника и околног становништва 

 производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта 
 

 Дозвољени урбанистички параметри пословања:  
Степен заузетости .......... до 60 %   

Максимални степен искоришћености парцеле је 75% (рачунајући све објекте високоградње и интернe 

саобраћајницe, платое, паркинге и друге манипулативнe површинамe). 
 

Проценат озелењених површина Минимално  25% 
 

Паркирање(трговине на мало) на парцели 1ПМ/100m
2
 простора 
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Дозвољена спратност и висина објеката: 

Највећа дозвољена спратност за производне објекте, објекате мешовитог пословања (магацине и сл.) и 

помоћне објекте износи П+0. 
     

Максимална спратност објеката мешовитог пословања и производње је приземље са технолошком 

висином уз могућност формирања спратне етаже у зависности од технолошког поступка , тако да највећа 

дозвољена спратност производних објеката на делу објекта са администрацијом износи до П+1. 
 

Максимална спратност објеката пословне намене и услуга (административни део, изложбени део, 

пратеће функције и сл.) је П+1. 
     

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: слободностојећи  објекат 
                   

Величина грађевинске парцеле: 

Минимална величина грађевинске парцеле пословања и услуга                .......……..400m² 

Минимална величина грађевинске парцеле мешовитог пословања           …………..600m² 

Минимална величина грађевинске парцеле производње                            …………..800m² 
 

Максимална величина грађевинске парцеле зависи од врсте производње, капацитета, технологије и 

других чинилаца. 
 

Ширина фронта грађевинске парцеле (минимална): 

 за објекте пословања и услуга         ................................................................................... 18 m 

 за објекте мешовитог пословања ....................................................................................... 20m 

 за објекте производње                    ...................................................................................... 25m 
   

Грађевинска линија: 

Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално према 

растојањима одређеним у графичком прилогу бр.6  План намене површина са урбанистичком 

регулацијом  у Р 1: 2 500. У делу између регулационе и грађевинске линије планирана је садња заштитног 

зеленила. 
 

Положај објеката на грађевинској парцели:  

Растојање основног габарита (без испада) објекта од линије суседне грађевинске парцеле износи 

минимално 3m. 

Уколико је фронт објекта већи од 25m растојање основног габарита објекта од линије суседне 

грађевинске парцеле износи минимум 4m. 
 

Најмања удаљеност  објеката на парцели до објеката на суседним парцелама износи 4,0 m. 
 

Најмања медусобна удаљеност објеката на парцели: 

Најмања међусобна удаљеност објеката на парцели (уколико их је више од једног) износи минимално 

5.0m, односно минимално половину висине вишег објекта (потребно је усвојити већу добијену 

нумеричку вредност).  

Објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту више од половине трајања директног 

осунчања. 
 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

Уз објекте, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености, Могу се 

градити и помоћни објекти који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз поштовање 

правила изградње прописаних за пословне објекте. 
 

Помоћни објекти  су спратности до П+0 и на удаљености минимално 1,5m од границе суседне парцеле.  
 

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 правилу треба да буду вишеспратне. Кровне површине подземних 
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гаража морају се уредити као пешачке површине са значајним учешћем специјалног кровног зеленила. 

Више етажне 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 22: Капацитети паркинг места за комерцијалне делатности (за новоизграђене објекта)  

намена 1 паркинг место на m
2
 

трговина 50 m
2
 продајног простора 

административно-пословни објекги 60 m
2
 нето етажне површине 

угоститељски објекти 2 постављена стола са четири столице 

хотели 2-10 кревета зависно од категорије 

мегамаркети 50 m
2
 продајног простора 

 

Ограђивање: Грађевинске парцела се ограђује. 

Ограда се поставља, на подзид а висина ограде на парцели нестамбене намене мора бити минималне 

висине 1,6m, непровидне, глатке или малтерисане површине према парцели стамбене намене. 

Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије. 

Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње ограде не 

може бити већа од висине спољне ограде. 
 

Зеленило:  

Грађевинскe парцелe производних и пословних објеката својом површином требају да омогуће 

несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. Препорука за 

потребно озелењавање парцеле је параметар везан за величину комплекса, али је основни захтев у што 

већем проценту озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу 

на окружење. 
 

Слободне површине у оквиру мешовитог пословања уредити и озеленити у што већој мери, минимално 

30% како би се првенствено испунили санитарно-хигијенски услови. Врста садног матерјала је 

прилагођена пре свега заштити. Ограда око комплекса треба да укључује и зелене засаде спратне 

структуре по ободу комплекса.  
 

Фазност  изградње: 

За објекте пословања могућа је фазна реализација, с тим да се пројектном документацијом, обавезно, 

сагледава и разрађује објекат као целина. 

Свака појединачна фаза треба да је функционална целина за себе, која може да функционише неовисно 

од реализације наредне фазе.  

 

3.4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – У РАДНОЈ ЗОНИ 

 

У оквиру производних делатности у радној зони могу се наћи прехрамбена индустрија, грађевинарство и 

производња грађевинскох материјала, складишта, текстилна индустрија, већа трговинска предузећа, 

занатска производња... 
 

Табела 23 : Урбанистички параметри за објекте производних делатности 
Величина грађевинске парцеле мин. 500 m

2
 

Ширина грађевинске парцеле оптимално 20 m 
 

Положај објекта у односу на улицу повучено од регулације 

Удаљења од суседних објеката 10m 

Удаљења од бочних ивица парцеле 5m 

удаљење од задње ивице парцеле 10m 
 

Индекс заузетости до 50% 

до 500 m
2
  50% 

од 500-1000 m
2 

40% 

од 1000-3000 m
2 

30% 
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 преко3000 m

2 
25% 

  

Проценат незастртих површина до 30% 

до 1000 m
2
  20% 

од 1000-3000 m
2 

30% 

преко-3000 m
2 

35% 

ширина заштитног зеленог појаса према другим наменама
 

15m 
 

Висина објеката (m') 14 m 

изузетно у зависности од технолошког процеса више од 14 m 

за административни део – макс. 10% површине производног дела 18 m 
 

Паркирање на парцели према конкретном случају 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 

ОСНОВНА НАМЕНА: ПРОИЗВОДЊА И ИНДУСТРИЈА 
 

У оквиру производних делатности у зони III  могу се наћи прехрамбена индустрија, грађевинарство и 

производња грађевинских материјала, складишта, текстилна индустрија, већа трговинска предузећа, 

занатска приозводња... 
 

Могуће пратеће намене:  

Све врсте услужних  делатности, мешовито пословање, зеленило. 
 

Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинима: 
 

У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве: 

 набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала 

 производњом опасном по здравље радника и околног становништва 

 производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта 
 

 

 

 

 Величина грађевинске парцеле мин. 500 m
2
 

 Ширина грађевинске парцеле оптимално 20 m 

 

 Положај објекта у односу на улицу мин 10m повучено од регулације 

 Удаљења од суседних објеката мин. 10m 

 Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 5m 

 удаљење од задње ивице парцеле мин. 10m 

 

 Индекс изграђености    

 до 500 m
2
   1.0 

 од 500-1000 m
2 

 0.8 

 од 1000-3000 m
2 

 0.6 

  преко3000 m
2 

 0.5 

  

 Проценат незастртих површина  до 30% 

 до 1000 m
2
   20% 

 од 1000-3000 m
2 

 30% 

 преко-3000 m
2 

 35% 

 ширина заштитног зеленог појаса према 

другим наменама
 

 
15m 

 

 Спратност објеката максимално П+1 

 за административни део – макс. 10% изузетно П+2 
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површине производног дела 

 

 Паркирање(код производних и инд.објеката) на парцели 1ПМ на 200 m
2
 

корисног простора
  
 

 

Ограђивање: Грађевинскa парцела се ограђује. 

Ограда се поставља, на подзид а висина ограде на парцели нестамбене намене мора бити минималне 

висине 1,6m, непровидне, глатке или малтерисане површине према парцели стамбене намене. 

Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије. 

Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње ограде не 

може бити већа од висине спољне ограде. 

 

Зеленило:  

Грађевинскe парцелe производних објеката својом површином требају да омогуће несметано одвијање 

унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. Препорука за потребно озелењавање 

парцеле је параметар везан за величину комплекса, али је основни захтев у што већем проценту 

озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу на окружење. 
 

Слободне површине у оквиру производне делатности уредити и озеленити у што већој мери, минимално 

30% како би се првенствено испунили санитарно-хигијенски услови. Врста садног матерјала је 

прилагођена пре свега заштити. Ограда око комплекса треба да укључује и зелене засаде спратне 

структуре по ободу комплекса.  

 

3.4.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈA – зона спорта и рекреације 

 

Правила грађења за зону спорта и рекреације за део који је обухваћен Планом детаљне регулације 

спортског центра примењивати искључиво правила грађења из тог Плана! 

За део зоне спорта и рекреације који није обухваћен границом Плана детаљне регулације спортског 

центра примењивати правила уређења и грађења која следе у даљем тексту. 
 

Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији спорта 

и рекреације је условљено прописаним нормативима за величину спортских терена на отвореном и 

затвореном простору у зависности од  врсте планиране спортске активности. 
 

Доминантна намена:  

Спорт и рекреација 
 

Врста и намена објеката 

У оквиру целине дозвољава се изградња објеката спорта и рекреације, комерцијалних и туристичко-

угоститељских садржаја са смештајним капацитетима, као пратећих садржаја основне намене комплекса. 

Простор са смештајним капацитетима туристичко-угоститељских објеката –смештајне јединице 

максимално 30% површине објекта. 
 

У оквиру спортских и спортско-рекреативних комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се наћи и 

специјализоване школе или клубови (фудбалски, аеро клуб и сл.) или спортски кампуси који користе 

садржаје спортског центра.  
 

Садржаји у оквиру целине су: 

 вишенаменска спортска хала и мањи спортски објекти,  

 спортски терени, терени за мале спортове, базени и сл. 

 остали садржаји (трим стазе, стаза здравља, шеталишта, справе за вежбање у             природи, 

површине за играње деце, простори за одмор и сл.)  

 зеленило 

 локали (угоститељство, туризам, трговина) 

 паркинг простор и друге манипулативне површине 

 

Могуће пратеће намене:  

пословне и  комерцијалне делатности (угоститељство, услуге), објекти за јавну употребу (култура и сл),  

зеленило.  
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Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини: 

је изградња у оквиру комплекса било каквих  објеката, који би могли да угрозе животну средину и 

основну намену (Процена ризика). 

Забрањени су објекти привређивања и мешовитог пословања. 

У целини 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  до 25% 

 за отворене објекте   до 50% 

Укупан степен заузетости, рачунајући објекте и спортске терене је максимално 50% (отворени и 

затворени објекти и терени).  

Максимални степен искоришћености парцеле је 70% (рачунајући све  објекте и платое са 

саобраћајницама, стазама и спортским теренима). Проценат учешћа зеленила у склопу ове целине је мин 

30%.  
 

Максимална спратност објеката спорта је П+0, где је приземље са технолошком висином спортке хале. 
 

Паркирање 1ПМ/100m
2
 комплекса 

Проценат озелењених површина Минимално  30% 

 

Грађевинска линија: 

Објекте и терене у оквиру спортско-рекреативног центра лоцирати у оквирима задатих грађевинских 

линија, датим у графичком прилогу бр.6  План намене површина са урбанистичком регулацијом . 

Удаљење грађевинске линије објеката у односу на регулациону линију реке износи минимално 5m. 
 

Најмања медусобна удаљеност објеката у овој зони је 4,0 m, односно минимално половину висине 

вишег објекта. 
 

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: 

 слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). 
 

Услови за изградњу других објеката на парцели: 

Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираних комплекса (надстрешнице уз базен, 

наткривене терасе (сенице) и сл.) Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс 

заузетости и изграђености. 
 

Обликовање:  
Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и непосредним 

окружењем.  
 

Ограђивање: 
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. 

Грађевинске парцеле могу се оградивати функционалном и естетском оградом чија висина може бити 

највише до 1,8 m.  
 

Озелењавање:  

Све слободне површине у склопу целине спорта и рекреације треба да су парковски озелењене и уређене, 

а учешће зелених површина у копмлексима намењеним спорту и рекреацији мора да буде минимално 

30% укупне површине комплекса. 
 

Паркирање: 

 потребан број паркинг места решити у оквиру припадајуће парцеле по критеријуму 1пм/100 m
2
. 

Код спортских хала – 1ПМ на користан простор за 40 гледалаца. 
 



Страна 103 број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        07.03.2015.године 

 
3.4.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНИЦУ ЗА СНАДБЕВАЊЕ ГОРИВОМ – У ЗОНИ ЦЕНТРА 
 

Постојеће станице се морају строго придржавати прописаних мера заштите како техничких тако и 

поступка при руковању уз континуалну контролу примене истих. 

Станица за снадбевање горивом се налази на постојећој локацији, а нова места за точење течних горива 

овим планом нису предвиђена, али уколико се укаже потреба неопходно је урадити урбанистички 

пројекат, уз остала неопходна документа.  

Правила грађења за изградњу станица за снабдевање горивом дата су у поглављу 3.3.3.1. Правила 

изградње саобраћајница. 

 

3.4.7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ– У ЗОНИ ЦЕНТРА 
 

На подручју плана постоји  црква Успења Богородице, која датира од времена Милоша Обреновића. 

Црква се налази на кп.бр.204/1 и 205 заједно са црквеним приземним објектом.  
 

Планира се изградња парохијског дома на црквеној парцели на којој се тренутно налази парковска 

површина. Објекат би требало градити до спратности П+1+Пк, а уређено зеленило на парцели треба 

задржати у великој мери да се не би нарушавао овај простор као амбијентална целина. Даље уређење 

простора око ових објеката мора да буде у складу са функцијом а детаљније овај простор обрадити и 

испланирати кроз израду Урбанистичког пројекта. 
 

Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини: 

Све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену. 
 

Дозвољени урбанистички параметри: 

Дозвољена је мања изградња, водећи рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним површинама 

и то максимално: 
 

Индекс изграђености до 0.10 

 

Грађевинска линија: 

Објекте лоцирати на удањености 5m од регулације реке и минимално 3m од регулационе линије 

саобраћајнице, а у свему према графичком прилогу бр.6  План намене површина са урбанистичком 

регулацијом. 
 

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију 

грађевинске парцеле). 
 

Зеленило: 

У укупном билансу површине комплекса  алеје, путеви, платои и стазе треба да заузму до 20% површине. 

Најмање 60% површине комплекса треба да буде под зеленилом. 

Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној вегетацији;  
 

Ограђивање: 

Парцела се не ограђује . 
 

Архитектонско-грађевинска структура и обликовање: 

Висок ниво обликовања. Поплочавање пешачких стаза материјалима отпорним на хабање. Основно 

уређење обухвата нивелацију, зеленило, партер и сл. 

 

3.4.8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
 

С обзиром  на то да се зелене површине преплићу по свим зонама у овом поглављу су дата правила 

грађења на оним површинама на којима је то допуштено.  
 

Пратеће намене: 

У оквиру ове намене дозвољена је минимална изградња објеката искључиво у функцији туризма и 

угоститељства, културе, спорта и рекреације. Објекат  у оквиру парцеле мора бити прилагођен условима 

локације тако да не нарушева природни амбијент. 
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Постојећи стамбени и пословни објекти који се налазе у оквиру ове зоне остају у својим габаритима без 

могућности даље доградње и реконструкције објекта. Могуће су евентуална санација и адаптација 

објекта. 
 

Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини: 

Све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену. 
 

Дозвољени урбанистички параметри: 

Дозвољена је мања изградња, водећи рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним површинама 

и то максимално: 
 

Индекс изграђености до 0.10 

 

Спратност објекта:  спратност објеката је  до П+0. 
 

Грађевинска линија: 

Објекте лоцирати на удањености 5m од регулације реке и минимално 3m од регулационе линије 

саобраћајнице, а у свему према графичком прилогу бр.6  План намене површина са урбанистичком 

регулацијом. 
 

Врста објеката с обзиром на начин изградње  је: слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију 

грађевинске парцеле). 
 

Зеленило: 

У укупном билансу површине комплекса  алеје, путеви, платои и стазе треба да заузму до 20% површине. 

Најмање 70% површине комплекса треба да буде под зеленилом. 

Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној вегетацији; на 

местима где је то могуће формирати визурне тачке;  
 

Ограђивање: 

Парцела се не ограђује осим за објекте у функцији туризма, културе, спорта и рекреације ( и постојећи 

стамбени или пословни објекти). 
 

Архитектонско-грађевинска структура и обликовање: 

Висок ниво обликовања. Поплочавање пешачких стаза материјалима отпорним на хабање. Основно 

уређење обухвата нивелацију, зеленило, партер и сл. 

 

3.5.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА СА ИСТИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА  
 

Општа правила изградње објеката, основ су за реализацију у оквиру просторних целина "за иста правила 

грађења", односно грађевинске парцеле. Услови који се разликују по просторним целинама су посебно 

обрађени.    
 

3.5.1. ПАРКИРАЊЕ И  ГАРАЖИРАЊЕ ВОЗИЛА 
 

Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника објеката свих типова изградње, 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута.  

Смештај возила се може вршити у оквиру објекта или у засебном објекту максималне спратности П+Пк 

или П+0 (у одређеним целинама нису дозвољене колективне гараже).  

 Код стамбених објеката, у оквиру објекта гараже се могу планирати и просторије за оставу.   

 Уколико су испод или ван габарита надземног објекта са пуном својом корисном висином испод 

нивоа терена њихова површина не улази у обрачун степена искоришћености парцеле. 

 За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних објеката по правилу обезбеђују 

простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или 

гаражно место на један стан. 

 Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих врста 

изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то једно 

паркинг или гаражно место на један стан. Од потребног броја паркинг места 50% планирати за 

гаражирање. Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на 
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грађевинској парцели, ван објекта, урачунавају се при утврђивању индекса или степена 

изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле 

 Паркирање у оквиру пословног комплекса, решавати изван површине јавног пута, у складу са 

условима прикључка на јавну саобраћајницу. 

 Паркирање и гаражирање, возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле у односу 1 паркинг на 

70 m
2
 нето грађевинске површине пословног дела или једну пословну јединицу уколико је 

пословна јединица мања од 70 m
2
 површине. 

 за административне, пословне, здравствене и образовне установе по 1 паркинг место на 70 m
2
 

корисног простора, 

 за пошту – 1ПМ на 150 m
2
 корисног простора 

 за магацинске, производне и индустријске објекте 1 паркинг место на 200 m
2
 корисног простора, 

 за спортске хале по 1 паркинг место на користан простор за 40 гледалаца, 

 за културне објекте (биоскопе и позоришта) по 1ПМ на користан простор за 30 гледалаца  

Гаражирање службених возила је у оквиру објекта или на парцели, изнад нивоа терена.  

На парцелама са нестамбеном наменом мора постојати најмање једно паркинг место за теретно возило. 

Смештај возила – камиона за набавку решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са 

условима организације и уређења парцеле. 

Параметри за паркирање су представљени у оквиру сваке појединачне целине, а у оквиру овог поглавља 

су дати општи услови за поједине намене. 
 

3.5.2. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 
 

 ИСПАДИ 

Испади код објеката који су на регулационој линији дозвољени су само у виду фасадне пластике – 

максимум 30cm, и балкони до 80cm и то на висини преко 4 m. Код осталих случајева делови објеката са 

испадима већим од 1,20 m не могу прелазити грађевинску линију. Хоризонтална пројекција испада 

поставља се на грађевинску линију. 
 

 СПОЉНЕ СТЕПЕНИЦЕ 

Отворене спољне степенице могу се поставити на објекат (предњи део) ако је  грађевинска линија 3m 

увучена у односу на регулациону линију и ако савладавају висину до 0,90 m.  

Отворене спољне степенице које савладавају висину већу од 0,90 m, постављају се на грађевинску 

линију, односно улазе у габарит објекта. 

Код објеката на регулационој линији нису дозвољене спољне степенице. 
 

 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 одводња 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. 

Забатни зид не сме прећи висину суседног објекта и не сме по габариту бити већи од суседног објекта.  
 

 СПОЉНИ ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА (ОБРАДА) И АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 

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

архитектонским пројектом.  

Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора, од фасадне опеке, камене или 

керамичке облоге или у комбинацији ових материјала и стаклених површина.  

      

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и на нивоу блока, односно дуж 

потеза регулације.  

Кровни покривач је  у зависности од  нагиба кровне конструкције. 
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Висина надзитка поткровне етаже 

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте пода поткровне етаже до 

тачке прелома кровне косине, одређује се према конкретном случају. 

Нису дозвољена два нивоа поткровних етажа.  
 

Кота приземља у односу на ниво јавног пута 

одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то: 
 

 кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута, 

 кота приземља може бити највише до 1,2 m од нулте коте објекта, 

 за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 

нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише до 1,2 m од коте нивелете јавног пута 

 за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб јавног пута, примењују се правила дата 

у претходним тачкама овог става. 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатност) кота приземља може бити виша 

од коте тротоара за највише 0,20 m. Свака већа денивелација, али не већа од 1,2m, савладава се 

унутар објекта. 

 

 ОГРАДА 

Грађевинске парцеле породичног становања  могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0.90m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m. 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације зидани део 

ограде може ићи до висине од 0,9 m. 

Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности раскрснице. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење 

стамбеног и пратећег дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина 

те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се поставља према катастарском 

плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  

Врата и капије се  не могу  отварати ван регулационе линије. 
 

Објекти вишепородичног становања у отвореном типу блока се не могу ограђивати, осим  уколико се 

одвојајају од постојећег,  породичног становања.  
 

 

3.5.3. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Постојећи изграђени објекти, и објекти за које је издато одобрење за изградњу, а који имају параметре 

веће од максимално датих у плану, се не могу дограђивати или надграђивати (задржавају постојеће 

параметре, као наслеђену урбанистичку обавезу у време израде плана). Односно, могуће су мање измене 

без промене габарита (реконструкција, адаптација, санација као и претварање таванског простора у 

користан простор). 

Постојећи квалитетни објекти се могу реконструисати, извршити доградњу или у складу са дозвољеним 

параметрима. 

Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима: 

 у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава се 

доградња објеката 

 све интервенције на објектима и изградња нових објеката не смеју да угрозе стабилност и 

функционалност других објеката. 

 интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу објеката, 

одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство.  
 

Код постојећих објеката када прелазе дозвољене параметре, задржава се постојеће стање, и не 

дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта.  

Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене објекте. 
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НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА МОГУЋЕ ЈЕ ИЗВРШИТИ СЛЕДЕЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

доградњу нових етажа  до дозвољене максималне висине; 

доградњу објекта доградња објекта може се извести до максималних 

урбанистичких параметара прописаних овим 

планом уколико то не нарушава стабилност објекта 

доградњу крова изнад равне терасе 

објекта 
 ради санације равног крова; 

 без нарушавања венца; 

 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 1,8 m мерено од 

коте пода до прелома косине крова 

 баџе - под условима као за нове објекте 

реконструкцију фасаде објекта у циљу 

побољшања термо и звучне изолације 
 дозвољава се 

реконструкцију фасаде објекта у смислу 

затварања балкона  и лођа 
 дозвољено је код породичних обј.  

 код вишепородичних обј. само на нивоу целог 

објекта, једнобразно 

доградњу вертикалних комуникација 

(степениште...) 
 дозвољава се 

реконструкција објеката (санација, 

фасаде, конструкције, инсталација, 

функционална реорганизација) 

 дозвољава се 

 

 

3.5.4.  БРОЈ ОБЈЕКАТА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
 

На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката, у границама дозвољеног индекса 

заузетости и изграђености за одређену намену. 

Уз стамбене објекте, у оквиру грађевинске парцеле, могу се градити и објекти других садржаја који су у 

функцији компатибилној становању, као и помоћни објекти у зависности од целине у којој се налазе 

(летња кухиња, остава, гаража и сл.). Економски објекти су дозвољени искључиво код становања средње 

густине.  

У случју изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају 

се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену  

парцеле. 

 

3.6.   ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

3.6.1. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

На водном земљишту је забрањена изградња објеката високоградње. 

Дозвољена је изузетно: 

- изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотока  

- изградња објеката инфраструктуре у складу са урбанистичким планом. 

- изградња објеката намењених туризму и рекреацији, према решењима плана. 

За изградњу објеката у водном земљишту, на простору за који се не планира израда урбанистичких 

планова, потребна је израда процене утицаја на животну средину. 
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3.6.2. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Изградња објеката у функцији пољопривреде на пољопривредном земљишту, у складу са овим 

Планом, реализује се на парцелама које имају основне инфраструктурне претпоставке (приступ на пут, 

минимални ниво комуналне опремљености – електричну енергију, интерни систем водовода и 

канализације), и то на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта, у складу са правилима 

грађења утврђеним у овом Плану.  
 

Изградња појединачних економских објеката у функцији пољопривреде (објекти за смештај 

пољопривредних машина и алатки, репроматеријала и сл.) може се реализовати директно на основу 

одредби овог Плана, издавањем локацијске дозволе, и то уколико такви објекти не захтевају посебне 

инфраструктурне услове, при чему површина оваквих објеката не може прећи однос 1:50 (1,0m² бруто 

површине објекта на 50,0m² парцеле). У оквиру ових објеката могућа је и изградња стамбеног простора, 

површине до 50% укупне бруто развијене површине објекта. Изградња ових објеката се не планира у 

обухвату комасираног пољопривредног земљишта у обухвату Плана. 
 

Изградњу објеката инфраструктуре на пољопривредном земљишту могуће је реализовати директно на 

основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних 

пољопривредних или јавних путева, односно уз регулисане правно-имовинске односе, у складу са 

Законом, на земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права службености пролаза и сл.). 
 

За изградњу објеката на пољопривредном земљишту на основу овог Плана, према њиховој намени и 

карактеру, у складу са законском процедуром утврђује се потреба израде студије о процени утицаја на 

животну средину. 
 

Осим примарне пољопривредне производње, на пољопривредном земљишту се могу градити и следећи објекти 

примарне пољопривредне производње: магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), 

објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици), објекти за производњу гљива, објекати 

за производњу глиста, аеродроми за пољопривредну авијацију, просецање пољских путева, рибњаци и 

објекти у сточарству (сточне фарме, ергеле, и сл.) као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и 

одговарајућег урбанистичког плана. 
 

Заштитно одстојање између стамбених објеката и ораница, односно плантажних воћњака који се интензивно 

третирају вештачким ђубривом и пестицидима је најмање 800.0 m. У заштитном појасу између границе 

пољопривредних парцела и обале водотока од 10.0 m није дозвољено коришћење пестицида и вештачких 

ђубрива. Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми и објеката у суседству су: од 

стамбених зграда 200.0 m, од магистралних путева 200 m, од речних токова 200 m и од изворишта водоснабдевања 

800.0 m.  Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже "Студија o процени утицаја на животну средину" за 

фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и одговарајућег 

урбанистичког плана.. 
 

Правила изградње на пољопривредном земљишту 

Величина грађевинске парцеле оптимално 2000m
2 

Ширина парцеле мин. 25m
 

 

Положај објекта у односу на улицу мин 10m повучено од регулације 

Удаљења од суседних објеката мин. 12m 

Удаљења од бочних ивица парцеле мин. 6m 

удаљење од задње ивице парцеле мин. 12m 
 

Проценат заузетости  до 20% 

до  1 hа   20% 

од 1 – 3 hа  15% 

 преко 3 hа
 

 10% 
  

Уређене зелене  површине  10% 
 

Висина објеката (метара)   

кота слемена максимално 8 m 

кота венца максимално 5 m 
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Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање заштитних шума и 

другог зеленила, као и за заокружено уређење стамбених, привредних и инфраструктурних објеката на 

локацијама које су дефинисане одговарајућим планским решењима. На пољопривредном земљишту су 

дозвољени сви радови који доприносе повећању његове вредности као фактора пљопривредне производње, под 

условом строгог поштовања еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног простора, а 

нарочито: 

– спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени са 

водопривредним основама, 

– умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на 

смањење површина коришћених у пољопривредне сврхе, 

– опремање  пољопривредног земљишта путном мрежом  и другим  видовима  техничке    инфраструктуре   

у    функцији   унапређења   економских   услова пољопривредне производње, 

– промена намена коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта на  основу   детаљног   

испитивања   природних   и   тржишних   погодности   и ограничења, 

– подизање сточарских фарми и других економских зграда на пољопривредним површинама   у   складу   са   

санитарним   стандардима   и   другим   условима утврђеним законом, 

– постојећи појединачни стамбени објекти на пољопривредном земљишту се задржавају. 
 
 

3.7   ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА 
 

У складу са законским обавезама, условима надлежних предузећа, установа и институција, 

одговарајућим уредбама или одлукама, техничким прописима и другим обавезама установљавају се 

заштитни појасеви, заштитне зоне, зоне  контролисаног коришћења и забрањене или ограничене 

изградње – заштићени простори или објекти. 

Заштићени простори и објекти су дефинисани у плану на одговарајући начин: текстуално и (или) 

графички. 

Заштитни појас утврђен условима надлежног предузећа или институције је обавезујући.  

У заштићеним просторима се морају поштовати утврђене мере заштите. 

За коришћење и изградњу на земљишту на коме је установљен вид заштите надлежан је орган који је 

утврдио заштиту или предузеће или институција која управља земљиштем. 

На простору предвиђеном за заштитни појас не могу се градити објекти и вршити радови супротно сврси 

због које је појас успостављен. 

У правилима грађења за мрежу и објекте инфраструктуре утврђени су заштитни појасеви који су 

приказани на графичком приказу бр.6 " Урбанистичка  регулација са грађевинским линијама " 

Постојећи објекти изграђени у заштитном појасу могу се реконструисати у постојећем габариту и са 

постојећом спратношћу само уз сагласност предузећа или институције која је утврдила зону заштите, 

осим у случају када је то већ плански другачије решено.  

У заштитном појасу дозвољава се изградња других врста инфраструктуре уз обавезу поштовања услова 

укрштања и паралелног вођења у складу са техничким прописима. 

Надземни и подземни инфраструктурни водови се постављају на основу траса утврђених у графичким 

приказима. Локације објеката и траса инфраструктуре су у Плану оријентационе и  могу се пројектном 

документацијом кориговати уколико то услови терена захтевају. 

 

У зонама забрањене изградње није дозвољена изградња нових објеката осим у случају да дође до 

промене у режиму заштите па се у складу са тиме промене и услови надлежног предузећа или 

институције. 
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4. УПОРЕДНИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА 
 

 

Табела 1. Упоредни биланс површина по намени:  

НАМЕНА ПРОСТОРА 

 

Постојећа 

површина 

(hа) 

Постојећа 

површина 

(%) 

Планирана 

површина  

(hа) 

Планирана 

површина (%) 

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Основна школа “Јован Курсула”, Средња 

школа, Хала спортова, Ватрогасни дом 

 

5,07 

 

 

1.58 

 

1.18          
0.37 

Предшколска установа “Наша радост” 0.65 0.20 

Дом здравља ” Др. Властимир Годић” 0.99 0.32 

Дом културе 0.14 0,04 

Центар за социјални рад, 

Објекат за децу ометену у развоју 
0.33 0.10 

Зелена пијаца 0.31 0.1 

Општинска управа, Геодетска управа,  

Општински суд 
0.40 0.12 

Дирекција за изградњу 0.33 0.10 

Пошта 0.06 0.02 

Аутобуска станица 0.42 0.13 

Електродистрибуција 0.15 0.05 

Старо гробље 0,63 0.19 0,63 0.19 

Саобраћајне површине 20,32 6.27 41.18 12.71 

                                                ∑ 26,02 8.04 46.77 14.45 

 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Рурално становање 36,58 11.29 85.42 26.36 

Становање средње густине  38,45 11.87 62.61 19.32 

Становање високе густине / / 0.74 0.23 

Мешовито становање 4.80 1.48 4.53 1.39 

Услуге са пословањем 2,11 0.65 5.27 1.63 

Привреда 14,12 4.36 45.39 14.0 

Верски објекат-црква 0.97 0.30 0.97 0.30 

ФК стадион  1.69 0.52 1.69 0.52 

Спорт и рекреација / / 9.42 2.91 

Станица за снабдевање горивом 0.09 0.03 0.09 0.03 

Заштитно зеленило 3,55 1.10 22.49 7.05 

                                                ∑ 102,36 31.60 238,62 73.65 

УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 
128.38 39.64 285.39 88.08 

 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 189,73 58.57 33.67 10.4 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 5,80 1.79 4.85 1.5 

УКУПНА ПОВРШИНА ПГР-е      ∑ 323.91 100 323,91 100 
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III  СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА 
 

План генералне регулације се, на територији његовог обухвата, спроводи: 

1. Израдом и разрадом кроз урбанистичке планове и пројекте 

2. На основу постојећих урбанистичких планова и правила прописаних у ПГР 

3. Директно из правила прописаних у ПГР 
 

1. Израдом и разрадом кроз другу урбанистичку документацију 

За радне зоне, изван површина обухваћених важећим Плановима детаљне регулације, План генералне 

регулације ће се спроводити обавезном израдом Урбанистичког пројекта за појединачни производни 

објекат,  комплекс или групацију објеката осим за изградњу појединачних производних објеката на 

парцелама мањим од 3000 м2 које имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу, где ће се директно 

примењивати правила уређења и грађења овог ПГР-а. 

У рубним деловима зона становања за изградњу објеката друге намене, по урбанистичким параметрима 

за ту намену, обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

За објекте производње и пословање који својим капацитетом и наменом могу да утичу на суседне намене 

и објекте обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 
 

Овим планом генералне регулације прописује се обавезна израда Плана детаљне регулације за: 

- све површине јавне намене уколико оне нису дефинисане овим планом. 

- станица за снабдевање моторних возила горивом на путевима на којима је управљач ЈП 

Путеви Србије. 

- Регулацију Каленићке реке 
 

Oбавезна је разрада кроз израду урбанистичког пројекта за: 

- за верски објекат као и за мешовито становање, за изградњу објеката који својим капацитетом 

и наменом могу да утичу на суседне намене и објекте 

- Станица за снабдевање моторних возила горивом на путевима на којима управљач није ЈП 

Путеви Србије. 

 

2. На основу постојеће урбанистичке документације  
У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 

– УС, 24/11) и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени 

гласник РС" бр.31/10, 69/10 и 16/11), Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 50/11), План доношењем на седници Скупштине општине Варварин, по 

ступању на снагу, постаје правни и стручни основ за планско уређивање и даљу изградњу насеља, 

заједно са следећим Плановима детаљне регулације: 

 

Следећи ПДР-ови остају да важе осим у делу који није у супротности са Планом генералне регулације 

Варварин: 

- ПДР спортско рекреативног  центра у Варварину ("Службени лист општине Варварин", број 2/09) 

Планови који су у фази израде: 

-  План детаљне регулације за део комплекса ''Пољце 3'' у Варварину 

 

3. Директно из правила прописаних у ПГР 
 

За сва подручја и објекте за које није прописана обавеза израде Плана детаљне регулације односно 

Урбанистичког пројекта, План генералне регулације се спроводи директно на основу прописаних 

правила. 
 

За изградњу на површинама изван грађевинског подручја изградња је могућа само у складу са важећим 

Законом за одређену намену земљишта (водно и пољопривредно земљиште) и правила датих у складу са 

њима у Плану генералне регулације. 
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IV  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 
Ступањем на снагу Плана генералне регулације Варварин, СО Варварин има обавезу да све пратеће 

Одлуке усагласи са мерама и условима из Плана генералне регулације Варварин. 

Организовање урбанистичких или архитектонских конкурса у складу са ПГР-ом, за урбанистичке целине 

или објекте, за које ПГР-е пружа могућности, обезбеђује Општина преко својих стручних служби.  

Ступањем на снагу Плана генералне регулације Варварин, ставља се ван снаге Генерални урбанистички 

план из 1987.године. 

Ступањем на снагу Плана генералне регулације Варварин, ставља се ван снаге Одлука о одређивању 

делова урбанистичиких планова који се примењују до доношења нових урбанистичких планова (МСЛ 

бр.12/03 и 1/04) осим у делу који се односи на подручја која се налазе ван обухвата Плана генералне 

регулације 

 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
 

 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1. Геодетска подлога са границом плана .......................................................................... Р 1:2 500 

2. Постојеће стање – намена површина и подела простора на зоне .............................. Р 1:5 000 

3. План намене површина са поделом на зоне ................................................................. Р 1:2 500 

4.1. План саобраћаја са нивелационим решењем ............................................................ Р 1:2 500 

4.2. План саобраћаја са профилима ................................................................................... Р 1:2 500 

5. План регулације површина јавне намене са аналитичко – геодетским елементима  ......  ......                      Р 1:2 500 

6. План намене површина са урбанистичком регулацијом ............................................ Р 1:2 500 

7. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре и јавног зеленила ..................... Р 1:2 500 

8. Спровођење плана .......................................................................................................... Р 1:5 000 

 
 ПРИЛОЗИ 

– координате саобраћајница 

– координате површина јавне намене 

 

 ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 

 Одлука о изради урбанистичког плана и Одлука о изради СПУ 

 Потврда о извршеној овери катастарских скенираних и геореференцираних планова 

 Концепт плана 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

 Услови надлежних органа и организација 

 Документација добијена у току израде Плана 

 Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим расправама о Плану  

 Одлука о усвајању плана 

 

План генералне регулације Варварин ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Варварин. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 350/6/2015 

у Варварину дана, 06.03.2015. године.       

    

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р. 
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ИЗДАВАЧ: 

 

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића 5 

Телефoн: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славица Поповић, Секретар СО-е Варварин 

 

          

 


