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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - АЛЕКСАНДРОВАЦ 
Општина Александровац 
 
 
 I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
 
1.0.  ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке о изради плана генералне 
регулације – Александровац, Општина Александровац ("Службени лист Општине 
Александровац",  број 6/09). Основни циљ израде Плана је разрада концепције 
уређења грађевинског реона и карактеристичних зона у насељу, дефинисање општих 
правила уређења простора по зонама и типичним целинама, планирање траса, 
коридора, јавних саобраћајних површина, регулацију површина јавне намене и мреже 
комуналне инфраструктуре, дефинисање развојних приоритета на прадметном 
простору, одређивање јавног интереса, допуна постојећих и стварање нових урбаних 
вредности, којима би се стекао правни основ за легализацију неплански изграђених 
објеката и планског омогућавања изградње и опремања насеља неопходним јавним и 
пратећим комерцијалним садржајима и комуналном инфраструктуром. 
 
Основни циљ израде Плана генералне регулације је преиспитивање, Програмским 
задатком наведених захтева Општине и израда таквих решења која ће одговарати 
специфичним карактеристикама Александровца и реалним могућностима његове 
етапне урбане обнове, а потом и просторног раста и развоја у складу са важећим 
Законом и планом вишег реда. Поред наведеног циља, кроз планска решења је 
потребно реализовати и следеће опште циљеве: 
• формирати рационалан и добро организован простор градског грађевинског 

земљишта, односно грађевинског реона уз обезбеђење квалитетних услова за 
становање, рад, образовање, дечију и социјалну заштиту, рекреацију, спорт,  

• планирати нову мрежу саобраћаја и техничке инфраструктуре и ускладити је са 
постојећом,  

• успоставити хармоничан однос развоја насеља према природном и створеном 
окружењу, уз максимално очување и унапређење природне и животне средине, 

• дефинисати услове за трајну и потпуну заштиту историјских и амбијенталних 
вредности, 

• извршити обнову и допуну постојећих и формирање нових урбаних зона, уз заштиту 
и обнову, како градитељског наслеђа и традиције, тако и новостворених урбаних 
вредности, 

• формирати читљиву урбану структуру насеља дефинисањем јасних услова 
регулације, изградње, реконструкције и обнове за поједине карактеристичне зоне и 
типичне целине, 

• утврдити смернице за даљу реализацију планских решења.  
 
Дефинисању наведених циљева претходиле су, у оквиру израде Концепта плана, 
следеће активности:  

1. прикупљање и формирање информационо – студијске основе са елементима 
од значаја за израду Плана, 

2. анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју, 
3. сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју, 
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4. верификовање обухвата Плана и предвиђеног грађевинског подручја, 
5. процена развојних могућности са аспекта доступности грађевинског 

земљишта, неопходности и могућности опремања земљишта потребном 
комуналном инфраструктуром,  

6. дефинисање принципа прелиминарне поделе подручја на просторне целине 
према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће 
Планом бити дефинисана засебна Правила за уређење и Правила за 
грађење. 

 
1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
Границом Плана генералне регулације - Александровац обухваћен је простор 
насељеног места Александровац, који је седиште Општине и делови територије 
суседних насељених места Кожетин, Пуховац, Ракља, Стањево и Витково. Површина 
предметне територије износи око 878,35ha.  
 
Граница Плана почиње на међи КО Кожетин и КО Александровац и то на тромеђи кп. 
број 697 (пут) у КО Кожетин и кп. број 93 и 95, КО Александровац и наставља према 
истоку северном границом кп. број 95 и 94 КО Александровац, обухватајући и поменуте 
парцеле, наставља источном страном кп. број 94, 106/2, 104, 1804/1, затим 
североисточном страном кп. 3560/1, до тромеђе кп. број 3560/1, 1778/5 и 1776/1, све КО 
Александровац. Наставља затим у правцу североистока, северозападном границом кп. 
број 1776/1 и 1777/1 до општинског пута кп. број 2384, прелази на северну страну пута 
до тромеђе пута 2384, кп. број 131/2 и 132, па наставља северном страном пута 2384 
до тромеђе кп. 2384, 134/3 и 134/2. Граница затим наставља према северу, западном 
страном кп. број 134/2 и 134/1, потом према западу јужном страном кп.број 142, затим 
наставља према северу, западном страном кп. број 142 и 140/1, затим према истоку 
северном страном парцеле 140/1 до парцеле 152, па наставља према северу западном 
страном парцеле 152, где се ломи и наставља према истоку северном страном 
парцеле 152, ломи се и наставља према северу западном страном парцеле 150/3 и 
153, где се ломи и наставља према истоку северном границом парцеле 153, где се 
ломи и наставља према северу западном границом парцела 153, 154/2, 155/1, 156/1. 
Онда граница наставља према југу источном границом кп. 156/1, где се ломи и пружа 
се према северу северном границом парцела 159/4, 159/3, Јарушки поток кп. 3561, те 
западном страном потока 3561, затим кп. број 787/2, 787/1 где се ломи и наставља 
према истоку северном страном парцеле 787/1, 786 до парцеле 772, где се ломи и 
наставља према северу западном страном парцела 772, 773/1, 763 (пут) до пута број 
2373 где се ломи и наставља према западу јужном границом пута број 2373 до правца 
пута број 221, где се ломи и наставља према северу, западном страном пута број 221 
до пута број 2372 и прелази на његову северну страну до тромеђе (пут) кп. број 2372, 
239/1 и 240/1, те наставља према истоку северном страном пута број 2372 до парцеле 
број 342 где се ломи и наставља према североистоку северозападном страном 
парцела број 342 и 341 до пута 2375 и прелази га према северу до парцеле број 300 
где се ломи и наставља истим правцем северне стране пута до парцеле 441 и 
наставља северозападном страном парцела 441, 440 и 442 до КО Дренча, те наставља 
према истоку границом до КО Дренча и то западном страном парцела 442, 443/1, 442/2, 
444/1, 444/2, 445/2, 445/1 и 446 до улице Виноградарске ( кп. број 2376/1) коју прелази, 
где се ломи и наставља према истоку границом до КО Дренча, источном страном 
улице 2376/1 до пута 2377 и наставља северном страном пута 2377 до тромеђе КО 
Дренча, КО Ржаница и КО Александровац. Затим наставља према истоку границом КО 
Александровац и КО Ржаница северном страном (заједничког пута КО Александровац 
и КО Ржаница) пута број 2378 у КО Александровац, односно пута број 3488 у КО 
Ржаница до тромеђе КО Ржаница, КО Александровац и КО Стањево, где се ломи и 
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наставља према југу границом КО Александровац и КО Стањево до кат. пар. 1471 КО 
Александровац, где се ломи и наставља према истоку кроз КО Стањево. 
 
У КО Стањево граница почиње северном границом кат. парцела 871/1, 862/6, 862/5, 
862/2 и 862/1, где се ломи и наставља према југу источном страном парцеле 862/1, где 
се ломи и наставља према истоку северном страном парцела 859/1, 859/2, 859/3. Ту се 
ломи и наставља према југу источном страном парцеле 859/3 и 890/1, где се ломи и 
наставља према истоку северном страном парцела 890/1, 891/1, 891/4, 891/5, 891/6, 
899/1, 900/4, 900/3, 902/1, где се ломи и наставља према северу северозападном 
страном пар. 902/1. Ту се ломи и наставља према југоистоку северном границом 
парцела 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/8, 907, 908/1, 911, 912, 764, где се ломи и 
наставља према југоистоку североисточном границом парцела 764 и 763, где се ломи и 
наставља северном страном парцела 937/1 и 937/3 до парцеле 745/1 и наставља 
северозападном страном парцеле 745/1 до пута 76. Ту прелази пут 76 и наставља 
његовом северном страном, до пута 2084 кога прелази и ломи се ка југоистоку па 
наставља истим правцем северном страном пута 2084 до границе са КО Витково. 
 
У КО Витково граница Плана почиње од северне стране пута 1367 и даље наставља 
правцем североисток северном страном пута 1367 до кп. 1346/3 где се ломи и 
наставља западном страном кп. 1346/3 до потока где се ломи и наставља потоком, 
односно североисточном страном парцела 1346/3, 1346/2, 1346/1, 1346/4, 1365, 1366, 
1135/1, 1135/5, 1135/2, 1135/3, 1135/6, 1135/4 до састава парцела (потока). На том 
месту се ломи и наставља према северу, северозападном страном парцела 1132/1, 
1133/1 и 1130 где се ломи и наставља према југоистоку, североисточном страном 
парцеле 1130 до путева 2757 и 1123. Ту се ломи и наставља према североистоку, 
северозападном страном пута 2757 до сеоског гробља пар. 1093, где се ломи према 
истоку прелазећи пут број 2757 до северозападне тачке парцеле 880/1 где наставља 
према истоку северном страном парцела 880/1 и 881 до пута 883 кога у датом правцу 
прелази до парцеле 884 где се ломи и наставља према југу источном страном парцеле 
883 (пут) до пута 2753 кога пресеца и наставља северном страном пута 838 до парцеле 
број 800 и наставља њеном северном страном до потока, где се ломи и наставља 
према југу потоком кроз парцеле број 801 и 797 до парцеле број 790 где се ломи и 
наставља ка истоку северном границом парцела 790, 782/10, 782/9, 782/8, 345/1, 345/2, 
341 и 343 до пута број 338. Онда пресеца у истом правцу тај пут (кп. 338) до парцеле 
350 која је на другој страни тог пута. Затим даље наставља према истоку северном 
страном парцела 350, 349/1 и 355 где се ломи и наставља према југу источном страном 
парцеле 355 до њене крајње југоисточне тачке где се ломи и наставља према истоку 
пресецајући пар. 359/1 до крајње северозападне тачке парцеле 363 и наставља истим 
правцем северном страном парцела 363, 364/1, 364/2, 365, 386, 385, 384, 383/2, 383/1 и 
380 до пута број 2759. Ту се ломи и наставља према југу источном страном границе 
парцеле 380 и пута 2759 до границе са КО Боботе, где се ломи и наставља према југу 
границом КО Витково и КО Боботе пресецајући Регионални пут и Кожетинску реку до 
Стубалске реке (Дубовички поток) пар. број 2751, где се ломи и наставља према 
западу северном страном Стубалске реке, пресецајући пут за Венчац па се креће до 
пар. 2082/1 (стари пут за Венчац), где се ломи и наставља правцем северозапад, 
североисточном страном пута 2082/1 до Регионалног пута број 2755. Онда пресеца 
Регионални пут 2755 и наставља североисточном страном пута 2762/2 обилазећи 
гробље пар. 1954, које остаје изван плана, до парцеле 1658/1, где наставља истим 
правцем, југозападном страном парцела 1658/1, 1651/5, 1651/4, 1651/3, 1651/2, 1651/1, 
1650/2, 1650/1 где се ломи и наставља према југу источном страном парцела 1644 и 
1641/1, где се ломи и наставља правцем северозапада, југозападном страном парцеле 
1641/1, 1640 и 1645 где се ломи и наставља према северу западном страном парцеле 
1645 до парцеле 1634 где се ломи и наставља према западу јужном страном парцеле 
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1634. Ту се ломи и наставља правцем југозапад, југоисточном страном парцеле 1633, 
где се ломи и наставља правцем северозапад, југозападном страном парцела 1633 и 
1632, онда се ломи и наставља према североистоку, северозападном страном парцеле 
1632 . Ту се ломи и наставља правцем северозапад, југозападном страном пар. 1630/1, 
где се ломи и наставља према североистоку, северозападном страном парцеле 1630/1 
до парцеле 1617/3, где се ломи и наставља према западу јужном страном парцела 
1617/3, 1617/2 и 1617/1 до парцеле 1615 где се ломи и наставља према југу јужном 
страном парц. 1615, 1612/2, 1613, 1607 и 1608, где се ломи али наставља истим 
правцем јужном страном парцела 1608, 1603 ( и улази у границу старог плана) 1602/1, 
1602/2,1593 где се ломи и наставља према северу западном страном парцела 1593 и 
1594/3 где се ломи и наставља према западу јужном страном парцеле 1594/3 до кп. 
1590 коју пресеца у истом правцу до тромеђе парцела 1590, 1589 и пута 2761 који 
пресеца и наставља даље према западу јужном страном парцела 1486, 1487, 1488, 
1489, 1490/2, 1490/1, 1491/1, 1491/2, 1495, 1516 до парцеле 1514 коју сече 
северозападно и наставља према западу јужном старном парцела 1508/1, 1509, 1510 и 
1511 до границе са КО Стањево, односно до јужне стране парцеле број 448 у КО 
Стањево. Ту се ломи и наставља према југу границом КО Витково и КО Стањево и то 
источном страном парцеле број 451 у КО Стањево. Граница даље иде кроз КО 
Стањево према западу и то: јужном страном парцела, број 451, 452, 453, 457, 458, 459, 
460/1, 460/2, 462/6, 462/5, 464, 465/2, 465/1, 466, 468, 469, 470 и 473 до парцеле 474 
коју пресеца и наставља истим правцем јужном страном парцеле 475/3 до пута број 
2092 кога пресеца и наставља истим правцем јужном страном парцела 484/2, 485, 486, 
487, 489, 490/1, 491/3 и 492 до пута број 2091 где се ломи и наставља према југу 
источном страном пута 2091 до парцеле 501/1 где се ломи и наставља према западу 
пресецајући пут 2091 до парц. 634, наставља јужном страном  парцеле 634 до парцеле 
1119 где се ломи и наставља према југу источном страном парцела 1119, 1120 где се 
ломи и наставља према западу јужном страном парцела 1120, 1121, 1122, 1123 и 1158 
до парцеле 1157 где се ломи и наставља према југу ка КО Стубал, источном границом 
1157, 1156, 1155, 1151, 1150, 1149, 1148/1 и 1148/4 до пута број 2090 пресецајући га ка 
источној страни парцеле 1762/1, те наставља ка југу источном границом парцела 
1762/1, 1761/1, 1758/1, 1760, 1758/1, 1863/1 и 1863/2 до 1864, где се ломи и наставља 
према југоистоку североисточном страном парцела 1864 и 1855/2 где се ломи и 
наставља према југу ка граници са КО Стубал, југоисточном границом парцела 1855/2, 
1864, 1866, 1930/1, 1930/2 и 1928 до пута у КО Стањево број 2094 кога пресеца и улази 
у КО Стубал, до тромеђе поменутог пута са парцелама 958 и 956/2 КО Стубал. 
  
У КО Стубал наставља ка југу источном страном парцеле број 956/2 и 956/1 где се 
ломи и наставља према западу јужном страном парцеле 956/1 и 954 до парцеле 952 
где наставља истим правцем пресецајући низ парцела 952, 951, 950, 949 и 944 до 
јужне стране парцеле 943/1 и наставља њеном јужном страном као и парцелама 939, 
938/2 и 921/2 где се ломи и наставља према северу западном страном парцеле 921/2 
до парцеле 921/1 где се ломи и наставља јужном страном парцеле 921/1 и 922 где се 
ломи и наставља према северу западном страном парцеле 922 до пута 3855 кога 
пресеца до југоисточне стране парцеле 919 где се ломи и наставља према западу 
пресецајући парцеле 919, 918/1, 918/2, 918/3 и 915 до југоисточне стране парцеле 916 
и наставља њеном јужном страном до парцеле 907 коју сече и наставља јужном 
страном парцела 908, 906/4, 906/1, 905/3, 905/2, 905/1 и 903, западном страном 
парцеле 903, јужном страном 901 и 900 до парцеле 899 коју пресеца до парцеле 898/2, 
јужном страном до парцеле 897 затим у истом правцу пресеца парцеле 897, 896, 895/4, 
895/3, 895/2, 895/1 до јужне стране парцеле 888/2 па наставља јужном страном 888/2, 
888/1, 886/1, источном страном 872 и 873, јужном страном 873 и 872, источном страном 
870, те јужном страном парцела 870, 869/2, 867, 858/2, 860, 856 до парцеле 853 коју 
сече до јужне стране парцеле 855 па наставља јужном страном парцеле 855, 854, 844, 
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843, 842, 838, 841/1, 841/2, 821/2 и 821/1 до парцеле 820/1 те сече парцеле 820/1 и 
820/2 до јужне стране парцеле 815 те наставља јужном страном парцела 815, 814, 813 
и 812. Затим источном и јужном страном парцеле 811 до парцеле 800 коју сече до 
јужне стране парцеле 810 те даље сече парцеле 802/2, 802/1 и 802/3 до југоисточне 
стране парцеле 800 те наставља јужном страном парцела 800, 799, 798 где се ломи и 
наставља према југу источном страном парцеле 737 до пута 3855 кога пресеца до 
тромеђе парцела 683, 684 и пута 3855 где наставља према западу јужном страном пута 
3855 до парцеле број 610 где се ломи и наставља према југу источном страном 
парцеле 610 те јужном страном парцела 610 и 609/2 истичном страном парцеле 605/1 и 
јужном страном 605/1 и 605/2 те источном страном парцеле 603 до пута 3856 кога 
пресеца до тромеђе парцела 500, 501 и пута 3856 где наставља према северозападу 
југозападном страном пута 3856 до парцеле 562 где се ломи и наставља југозападно 
југоисточном страном парцела 562, 560, 559, 558, 553/4, 553/3, 552 и 548 до пута 3857/1 
кога пресеца до границе са КО Ракљом, односно до тромеђе кат. парцела 303/1, пута 
3857/1 у КО Стубал и парцеле 224/1 у КО Ракљи. 
 
У КО Ракља граница наставља према западу границом КО Ракља и КО Стубал односно 
јужном страном парцеле 224/1 где се ломи и наставља према југу границом са КО 
Стубал источном страном парцеле 226/1 где се ломи и наставља према западу јужном 
страном парцела број 226/1, 226/2 и 226/3 где се ломи и наставља према северу 
западном страном парцеле 226/3 до пута 3436 где се ломи и наставља северозападно 
југозападном страном пута 3436 до краја парцеле 229 затим сече пут 3436 и долази до 
границе са КО Александровац, наставља истим правцем границом КО Александровац 
и КО Ракља до парцеле 411 КО Ракља, затим Југозападном страном парцела 411, 412, 
416/1, 423/1, 423/2 и 424 до пута број 430 где се ломи и наставља према југу источном 
страном пута број 430 до парцеле 952/1 где наставља источном страном парцела 
952/1, 954, 955, 959, 960 и 958 до пута 948 кога у датом правцу сече и наставља 
североисточном односно јужном станом 988 где се ломи и наставља према југу 
источном страном парцела 991 и 992 где се ломи и кривудаво наставља према западу 
јужном страном парцела 992, 995, 994, 996, 999, 946, 945, 944, 943, 942 и 940 до 
парцеле 928/1 коју сече и наставља источном страном парцела број 925/2, 916/4, 916/2, 
912, 910 и 911, те јужном страном 911, 910, 908 и 906 до пута 3439 кога сече и 
наставља западном страном 563 односно јужном страном парцела 888, 890/2, 886, 885, 
884, 883, 882, 878, 848, 849, 857, 856, 833/2, 833/1, 834, 835, 836, 822/4, 822/3, 821, 820, 
819, 818, 809 и 811 до пута 3440 кога сече и наставља према југу источном страном 
парцеле 774/2, 774/10 и 779 где се ломи и наставља према северозападу југозападном 
страном 779 и до 736/2 где се ломи и наставља према југозападу источном страном 
парцела 736/2, 737, 740, 742, 750, 749, 748, 753, 752, 1286/2, 1285, сече парцелу 1284 и 
1283/3 наставља источном односно јужном страном парцеле 1282 до пута 3441 кога 
пресеца и наставља источном и јужном страном 1360 и 1359 те јужном страном 1358/4, 
1357, 1356, 1354, 1338/2, 1338/1 и 1337 где се ломи и наставља према северу 
западном страном 1337 до пута 3435 кога сече и наставља западном страном 1333 где 
се ломи и наставља североисточно северозападном страном парцела 1333, 1334, 
1335, 1318 и 1316 где се ломи и наставља према југоистоку североисточном страном 
парцеле 1316 где се ломи и наставља западно односно северном страном 1315 затим 
северном страном 1313,1308,1306 затим западном страном парцеле 1287/2 до парцеле 
1287/1 коју сече и наставља западном страном парцела 1288 и 1290 до пута 734 кога 
сече и наставља његовом северном страном до 733, затим западном страном парцела 
733, 732, 731, 730, 729, 723, 722 и 719 затим северном страном 719 затим западном 
страном парцела 720, 716/2, 716/1 до пута 702 где се ломи и наставља према западу 
јужном страном пута 702 до правца северозападне границе парцеле 706 где пресеца 
пут 702 и наставља северозападном страном парцела 706, 662/2 и 662/3 до пута 3433 
кога у датом правцу пресеца и наставља према југу североисточном страном пута 3433 
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до парцеле 661 где се ломи и наставља према истоку северном страном парцеле 661 
источном страном парцеле 661 и 652 где се ломи и наставља према северу 
северозападно односно североисточном страном парцеле 655/1, затим 
северозападном страном парцела 635, 636, сече 642 затим наставља северозападном 
страном 640 до пута 3434 где се ломи и наставља према северозападу југозападном 
страном пута 3434 до његовог краја, до границе са КО Александровац, а затим 
границом КО Александровац и КО Ракља до тромеђе КО Александровац, КО Ракља и 
КО Кожетин. 

 
Граница Плана затим наставља према западу границом КО Ракља и КО Кожетин, 
односно јужном страном парцеле 636, ломи се према северозападу и пружа се 
западном страном парцеле 636, затим јужном страном пута 633 до пута 646 где се 
ломи и наставља према југу западном страном парцела 646 и 649/2, где се ломи и 
наставља према западу јужном страном парцеле 649/2 до Сињевачког потока ( 
парцела 654 ) кога у истом правцу пресеца и наставља јужном страном парцеле 656/1 
до пута број 67 у КО Старци и Поповци кога сече и наставља према југу западном 
страном пута 67 до регионалног пута број 65 кога пресеца и наставља према западу 
јужном страном парцеле 64/4, пресеца пут 1193 и наставља према западу јужном 
страном парцела 86/2, 86/1, 85 и 88/2 до потока Сирјака број 92 кога пресеца и 
наставља према северу његовом западном страном до границе са КО Кожетин, затим 
наставља према западу границом КО Кожетин и КО Старци-Поповци, јужном страном 
парцеле 568 КО Кожетин и северном страном потока 1189 где се ломи и наставља 
према северу границом КО Кожетин и КО Старци и Поповци до тромеђе КО Кожетин, 
КО Старци и Поповци и КО Латковац где наставља према северу границом КО Кожетин 
и КО Латковац до заједничке јаруге КО Кожетин и КО Латковац број 702 у КО Кожетин и 
3647 у КО Латковац иде јаругом до заједничког Куманачког потока број 703 КО Кожетин 
и 3646 КО Латковац до тромеђе КО Кожетин, КО Латковац и КО Пуховац. Затим 
наставља границом КО Кожетин и КО Пуховац и то западном страном Пуховачке реке 
број 2845 у КО Пуховац и заједничке Пуховачке реке број 2846 КО Пуховац, односно 
704 КО Кожетин, затим северном страном заједничке Пуховачке реке број 2846 КО 
Пуховац и 704 КО Кожетин до потока број 2827 у КО Пуховац па наставља према 
североистоку кроз КО Пуховац потоком 2827 до северног дела парцеле 2509 где се 
ломи и наставља према западу северном страном парцела 2509 и 2506 до КО Кожетин 
где се ломи и наставља према КО Александровац границом КО Кожетин и КО Пуховац 
до пута број 47 у КО Кожетин наставља његовом северозападном страном до парцеле 
број 48 коју у истом правцу пресеца приватним путем у њеном саставу и наставља 
њеном северном и источном страном до парцеле број 74 где се ломи и наставља 
према југоистоку северозападном страном парцеле број 74 до пута број 697 кога 
пресеца и завршава се у почетној тачки границе плана то јест на граници са КО 
Александровац и то пута број 697 КО Кожетин и парцела 93 и 95 КО Александровац. 
 
2 

1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Правни основ за израду Плана представљају одредбе: 

� Закона  о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 и 
24/2011) 

� Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени Гласник 
РС", број 135/04);  

� Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
гласник РС", број  31/2010, 69/2010 и 16/2011), 

� Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 
гласник РС" број 50/2011) 
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� Одлуке о изради плана генералне регулације – Александровац,  Општина 
Александровац  ("Службени лист Општине Александровац",  број 6/09). 

Плански основ је: 
� Просторни план Општине Александровац ("Сл. лист Општине Александровац" 

број 4/11). 
 
1.4.   ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 Просторни план Општине Александровц 
 ("Сл. лист Општине Александровац" број 4/11) 
 
Овим планским документом обухваћена је територија општине Александровац, на којој 
се налази педесетпет (55) насељених места и Општински центар - насеље 
Александровац. 
 
Циљеви, принципи и концепција просторног развоја 
 
Основни циљ просторног развоја планског подручја је организовано активирање свих 
просторних потенцијала у складу са економским могућностима и уз примену строгих 
принципа заштите животне средине. Основни циљ се заснива на следећем:  
1. темељно осмишљеном систему изградње нових објеката; 
2. планској заштити и уређењу природних и културних добара и вредности; 
3. развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и посебних 

мера заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и развој, уз строгу 
контролу и примену мера заштите животне и природне средине и амбијента; 

4. уређењу насеља и центара и њиховом повезивању са окружењем; 
5. организовању и повезивању локалне самоуправе са општинама у окружењу ради 

лакшег остваривања регионалне сарадње. 
 
Основни принципи просторног развоја се сагледавају кроз: 
1. коначну легализацију бесправно изграђених објеката под условом да нису на 

јавном земљишту, коридорима инфраструктуре и у проглашеним или планираним 
зонама заштите; и  

2. изградњу објеката компатибилних основним категоријама земљишта грађевинском, 
пољопривредном, водном и шумском земљишту, као и планираној намени простора 
уз максимално коришћење природних материјала и примену енергетске 
ефикасности,  

3. на грађевинском земљишту, поред стамбених, дозвољава се и изградња 
комерцијалних, привредних, јавних, инфраструктурних, образовних, здравствених 
објеката исл, без обзира на ранг насеља у мрежи;  

4. правило да се на пољопривредном земљишту, поред стамбених објеката 
пољопривредних домаћинстава мањих од 200m2, дозвољава и изградња сушара, 
магацина садног материјала, објеката за спремиште, као и прераду 
пољопривредних производа, стаја, штала, објеката за узгој животиња, 
виноградарских објеката. 

 
Просторни план дефинише своја полазишта у складу са објективно вреднованим 
потенцијалима и ограничењима, реално позиционира елементе за дефинисање 
просторног развоја Општине Александровац, дајући предност онима који ће допринети 
квалитетнијем животу локалног становништва. Сходно томе, Просторни план Општине 
Александровац је конципиран на основу бројних значајних ''репера'' међу којима су и 
индустријски капацитети: „Вино Жупа“, „Козник“, „Металац“, „Жупљанка“, „Техногума“ и 
други. Неки погони су делом власнички трансформисани, а неки угашени, озбиљан 
број радника је без посла. Делимично су развијене метална, прехрамбена, текстилна и 
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дрвна индустрија, а остале гране привреде су слабо развијене, дисперзно 
распоређене, са малим бројем запослених и слабим економским ефектима. Остале 
делатности су релативно добро развијене, нарочито трговина, постоје амбиције у 
развоју рекреативног и викенд туризма, као и коришћењу обновљивих извора енергије.  
 
Просторни план подстиче просторно трансформисање привреде тако што ће дати 
следеће претпоставке: 
� у пољопривреди – развој интензивне пољопривреде, приватних фарми и 

агроиндустријских погона, уз савремени начин пољопривредне производње, где су 
чиниоци који утичу на производне резултате у потпуности контролисани.  

� у индустрији – постојеће зоне проширити и активирати новим индустријским 
гранама уз строге мере заштите животне средине; нове локације адекватних 
привредних грана, као и услужних делатности лоцирати у близини планираних 
саобраћајних веза ка будућим „петљама“ новог аутопута; 

� у осталим привредним гранама - предност дати локалној преради 
пољопривредних производа, агроиндустрији и другим ''чистим'' гранама 
производње које ће да искористе локацијске предности проистекле из близине 
Крушевца и Краљева и атрактивности будућих саобраћајница; нов квалитет 
положаја искористити за даљи развој трговине и услуга; досадашњу недовољну 
пажњу развоју туризма, спорта и рекреације, за које постоје више него повољни 
услови, првенствено усмерити на вински, етно, верски и спортски туризам и сл.  

 
Локацијска, морфолошка, типолошка, структурна и функцијска својства и мрежа  
насеља александровачке општине имају супротне смерове трансформација. Град, 
приградска насеља и насеља у равничарском делу претежно уз регионалне 
саобраћајнице, континуирано су повећавала број становника, добијала нове стамбене 
и друге објекте, издужену и линијску структуру, деаграризовала се и урбанизовала. 
Збијањем су мењала свој тип, губила пољопривредну, а добијала производну и 
услужне функције, попримала градски начин живота, али и умножавала мешовита 
домаћинства („полутане“).  Урбана целина Александровца ће оријентацију 
грађевинског подручја усмерити искључиво ширењем уз Кожетинску реку. „Силазак на 
реку“ требало би задржати као просторни тренд, подразумевајући адекватна 
урбанистичка решења и садржаје у приобаљу кроз враћање идеалу квалитета 
становања. 
  
Друмска насеља - низно груписање насеља уз саобраћајнице ће се наставити, те ће 
она све више добијати не само урбану физиономију, већ и све више 
непољопривредних функција, што би требало да се подржи заокруженим 
инфраструктурним објектима, као и реконструкцијом или изградњом недостајућих 
објеката јавних служби. 
 
Регионални аспект и функционалне везе планског подручја 
 
Положај и улога Општине Александровац у регионалном окружењу и везе које има са 
суседним општинама указују да је акценат просторног развоја на унапређењу и даљем 
развоју препознатљивих и већ оформљених регионалних функција. Међу 
најзначајнијима је: 
� Водоснабдевање – прикључивањем што већег броја становника на магистрални 

цевовод од акумулације "Ћелије"; 
� Саобраћај – повећање саобраћајне приступачности подручја један је од основних 

предуслова успостављања чвршћих интегративних и функционалних односа и веза 
са окружењем.  
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� Гасоводна инфраструктура – изградњом разводног и дистрибутивних гасовода на 
деоници од Александровца према Брусу, Рашкој и ширем подручју НП „Копаоник“ 
створиће се услови за гасификацију насеља и њихово повезивање у гасоводни 
систем који повезује "Коридор 10" са насељима Расинског и Моравичког округа;   

� Привреда - Општина има све неопходне предуслове за развој привреде, пре свега 
на подручју предвиђеном за изградњу нових привредно-радних зона дуж државних 
путева II реда (према Крушевцу, Трстенику, Рашкој и Брусу), чиме се стварају 
предуслови за развој и ново запошљавање;  

� Туризам - није развијен у довољној мери и његов развој је могуће базирати на 
природним и створеним потенцијалима. Могућност развоја винског, етно, сеоског, 
ловног и риболовног туризма допринеће туристичком позиционирању Општине у 
регионалном окружењу.  

� Заштита природних добара  очекује се успостављање еколошки одговорнијег 
понашања локалних управа, првенствено по питању доношења Плана управљања 
заштићеним подручјем и институционалном јачању и сарадњи општинских служби 
за заштиту животне средине у општинама на чијим подручјима се налазе наведена 
природна добра.  

 

 
Слика 1: Извод из ППО Александровац 

("Сл. лист Општине Александровац" број 4/11) 
TЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ СА ПОЛОЖАЈЕМ ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА 

 
Планска решења просторног развоја 
 
Општину Александровац треба организовано штитити, просторно уређивати и 
развијати зонирањем на два нивоа: ниво мезозонирања и ниво микрозонирања. У 
смислу мезозонирања, простор Општине је рељефом подељен на две целине које 
имају различиту валоризацију потенцијала, као и функционалну и просторну 
организацију. Концепција заштите, уређења и просторног развоја се заснива на:  
� темељно осмишљеном и најстроже примењеном систему изградње нових објеката; 
� планској заштити и уређењу природних добара и вредности; 
� развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и посебних 

мера заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и развој 
пољопривреде, енергетике, прераде дрвета, грађевинарства, производног и 
услужног занатства, спорта и рекреације и туризма, уз строгу контролу и у оној мери 
у којој је могуће ангажовати природну и културну баштину као и угоститељско-
трговинске капацитете специфичног типа за овај крај и уз примену мера заштите 
животне и природне средине и амбијента, према посебним режимима изградње; 
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Грађевинско земљиште практично нема форму, тешко га је препознати и утврдити 
границу рејона. Уз претпоставку да је тренд "силаска на друм" завршен, Планом се 
заокружује граница грађевинског подручја насеља која имају позитивну демографску 
слику. Зона Александровца и "пољана", обухвата источни део Општине, са развијеним 
долинским групама насеља. Компактна зона, са можда најлепшом позицијом на 
контакту равнице и узвишења, и тзв. "жупском климом" допринела је активности 
становништва у смислу виноградарства. Насеља имају полузбијену морфолошку 
структуру друмског типа са јасно формираним грађевинским рејоном и центром. С 
друге стране Град Александровац је административни, привредни, образовни и 
здравствени центар. Изграђена привредна зона и централна регионална 
саобраћајница према Крушевцу, опслужује становништво околних насеља.  Привредна 
зона ће бити проширена у правцу Крушевца, а постојеће капацитете технолошки 
унапређивати и према потреби санирати. Подржава се изградња складишно-
дистрибутивног центра уз услов саобраћајне приступачности за центре заједнице 
насеља. У смислу спорта и рекреације више пажње поклонити уређењу обала речног 
тока Пепељуше и Кожетинске реке, поготово у оквиру урбане зоне Града.  
 
Нужан корак ка побољшању демографске структуре Општине, пре свега, представљају 
подстицајне мере за рађање и останак становништва у месту становања. У посредне 
мере спадају сва планска решења која воде општем побољшању услова живота, било 
да је реч о инфраструктурном опремању, развоју јавних служби, функционалном 
повезивању насеља, развоју перспективних привредно-радних зона и делатности у 
оквиру њих или заштити и валоризацији природног и културног наслеђа. Планске 
пропозиције су дефинисане у правцу: 
� унапређења квалитета становања, инфраструктуре, јавних служби и услужног 

сектора; 
� дефинисања неопходних образовних профила за локалну привреду и образовања 

таквих кадрова; 
 
Развој система јавних служби се односи на побољшање квалитета живота грађана кроз 
подизање квалитета услуга и лакшу доступност објеката. У складу с тим, пропозиције и 
принципи су представљени у смислу: 
� подизања нивоа квалитета у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом 

постојећих објеката или изградњом нових; 
� обезбеђивања ефикасније доступности корисника организовањем нових, 

прилагођених форми услуга (формирање мобилних здравствених служби, 
оснивање интернатског или приватног смештаја за основце, адекватан смештај и 
брига о старим лицима итд.); 

� стимулисања приватног сектора (пореским олакшицама) и 
� равнотежа у пружању услуга становништву општинског центра и осталих насеља, 

нарочито кад су у питању основне шкoлe и примарна здравствена заштита, као 
обавезне установе јавних служби.  

 
У складу с тим, планска решења за Општински центар су: 
1. проширење постојећих капацитета објеката за средњешколско образовање и даља 

реконструкција пocтojeћих или изградња нових основних школа; 
2. организовање интернатског смештаја за средњошколце и старије разреде основне 

школе, уз евентуалну сарадњу са приватним сектором; 
3. подршка увођењу приватних средњих шкoлa специфичних профила и знања; 
4. развијање услуге „помоћ и нега у кући“ за особе са ниским пензијама, за особе са 

инвалидитетом и корисницима материјалног обезбеђења;  
5. изградња Геронтолошког центра са капацитетом кojи би задовољавао потребе целе 
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Општине; 
6. модернизација Дома културе, 
7. санација и модернизација постoјећих објеката културе, као и унапређење 

туристичких и културних манифестација,  
8. изградња cпopтскo - peкpeaтивнoг цeнтpa и cпopтскoг нaceљa y oквиpy комплекса. 
 
Просторни развој, дистрибуција и организација привредних делатности и туризма 
 
Општински центар Александровац у смислу даљег јачања привредне функције, 
развојем прерађивачке и друге индустрије, грађевинских, саобраћајних и сличних 
услуга, потом комерцијалних и пословно – финансијских услуга, формирање и 
комунално опремање нових локација, али и постизање вишег нивоа урбанитета. Зона 
око Александровца је погодна за интензивирање пољопривреде (воћарства, 
виноградарства, повртарства). Квалитетна реорганизација привредних активности према 
захтевима тржишта, интересима, потенцијалима, потребама и могућностима локалне 
заједнице подразумева формирање мреже разноликих просторних целина: постојећи 
привредни комплекси, активирање нових просторних форми за подстицање свеукупног 
развоја  у планираним привредно радним зонама првенствено уз државни пут II реда ка 
Крушевцу и Трстенику и инфраструктурно опремљене предузетничке зоне и 
формирање појединачних локалитета у насељима у руралном подручју, првенствено уз 
државни пут II реда ка Врњачкој и Јошаничкој Бањи.  
 
Сви постојећи привредни ресурси, биће стављени у функцију развоја привреде, нових 
производних и услужних програма у складу са тржишним принципима. Најважнији циљ 
територијалне организације привреде представља отварање нових радних места, као и 
обезбеђивање просторних услова за обликовање савремене структуре привреде у 
правцу стварања услова за привлачење директних инвестиција и јачања 
конкурентности.  
 
Приликом обликовања будуће просторно-привредне структуре Општине, посебну 
пажњу усмерити на:  

- инфраструктурно унапређење постојећих привредно-радних зона и 
стварање институционалних и инфраструктурних услова за формирање 
нових, унапређење производње и других активности увођењем савремених 
технологија; 

- приоритет дати областима које користе еколошки прихватљиве технологије 
услуга и производње и запошљавају квалификовану радну снагу;  

- реактивирање постојећих комплекса/локалитета привређивања до 
постизања високог индекса искоришћености простора;  

- фазну реализацију нових привредних зона/комплекса саобраћајно и 
комунално опремљених; 

- заштиту животне средине спровођењем мера заштите за објекте/делатности 
у складу са Законом о заштити животне средине, поштујући заштитне зелене 
коридоре дуж саобраћајница различитог ранга, 

- стварање базе података о локалним предузећима, њиховом потенцијалу, 
могућностима и потребама; и 

- већу производњу роба намењених пласману на инострана тржишта. 
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Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са 
регионалним инфраструктурним системом 
 
� Саобраћај 
Мрежу државних путева ће употпунити мрежа општинских путева, за коју је предвиђена 
рехабилитација, реконструкција и доградња појединих везних деоница. Већи степен 
приступачности, повећање капацитета, побољшање квалитета услуге путне мреже, а 
са тим и повећање безбедности одвијања саобраћаја, оствариће се:  

1. рехабилитацијом и редовним одржавањем мреже државних путева; 
2. остваривањем квалитетних веза са западноморавским коридором; 
3. измештањем транзитног саобраћаја из општинског центра; 
4. реконструкцијом, модернизацијом и изградњом деоница општинских путева и   
5. побољшаним и појачаним одржавањем путне мреже. 

 
Аутобуска станица у Општинском центру се задржава на постојећој локацији, која се 
оцењује као повољна, имајући у виду близину градског центра и везу са примарним 
градским саобраћајницама. Сврстана је у IV категорију и поседује укупно седам перона 
и остале пратеће објекте. Активности је потребно усмерити ка модернизацији и 
проширењу капацитета у складу са потребама. 
 
Паркирање путничких возила и аутобуса, обавезно је решавати уз објекте на 
припадајућим парцелама, према захтевима који проистичу из намене објеката, а у 
складу са важећим стандардима и нормативима.  
 
Просторни размештај већине јавних функција у Александровцу и планирана структура 
насеља допринеће да средња дужина путовања буде до 2.000m, што се може сврстати 
у изохрону пешачења од 30 минута и треба му омогућити несметан развој. Пешачке 
стазе је потребно трасирати у централним насељским зонама, тако да повезују јавне 
садржаје којима гравитира највећи број грађана. Постојеће стазе се задржавају и по 
потреби проширују на местима где је то могуће. На локалном плану, бициклистички 
саобраћај ће се развијати следећим коридорима: 

− Александровац – Дренча, у дужини од 2,3km;  
− Александровац – Митрово Поље, и даље до Врњачке Бање, коридором ДП број 

222, у дужини од 23,0 km; 
 
Елементи Генералног пројекта водоснабдевња општине Александровац (МП "Велика 
Морава", новембар 2006.год), полазна су основа за даљу разраду кроз пројектну 
документацију, којом ће се дефинисати сви хидраулички елементи делова система 
водоснабдевања, односно тачне локације планираних резервоарских простора и 
црпних станица.  
 
Генералним пројектом са претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода насеља Општине Александровац, („Водотехника“ д.о.о, 
фебруар 2008. године), усвојено је решење којим се систем каналисања отпадних вода 
формира тако да зона "Александровац" - прихвата отпадне воде насеља 
Александровац, приградских насеља Витково, Кожетин и Стањево и девет сесоских 
насеља са око 14.000 становника и комплетном индустријом. 
 
У оквиру електроенергетске инфраструктуре предвиђа се проширење капацитета у 
ТС 110/35 KV  “Александровац”, уградњом трафоа 110/10 KV снаге 1x31,5 MVA, замена 
трансформатора 35/10KV, 8MVA “Александровац” коме је 2010. год. истекао век 
употребе и изградња далековода 35 KV Александровац – Ботурићи - Плеш. 
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2.0.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 
Територија Плана обухвата насеље Александровац и делове насељених места 
Стањево и Витково на истоку, Пуховац на северозападу и Кожетин на западу, односно 
Ракља на југозападном делу овог простора. Планско подручје се простире подужно у 
правцу исток – запад, тако што његову окосницу чине Кожетинска река и улице 
Крушевачка и 29. новембар. Централно градско подручје Александровца је 
оформљено око улице 29. новембар која је уједно и пешачка саобраћајница, која 
образује централну градску зону, са углавном свим јавним, културним и друштвеним 
садржајима. Део централне градске зоне предстаљају такође улице Јаше Петровића и 
Срећкова, као и део Крушеваке улице, од Спортске дворане "Жупа" до зграде Суда. 
 

Насеље Александровац представља административни, привредни, образовни, 
здравствени, трговински и културни центар истоимене општине. Лоцирано је дуж 
државног пута другог реда број 119 Крушевац – Јошаничка бања, односно на обалама 
Кожетинске реке. Због тога ово насеље има линеарну форму са централним, 
пословним и индустријским садржајима смештеним дуж државног пута, који је уједно и 
главна градска саобраћајница. Касније се развој насеља помера на север и југ, пратећи 
трасе постојећих путева који воде према околним насељима. То су према северу и 
северозападу улице Омладинска и Михајла Колумбе у Кожетину, Солунских ратника и 
Наде Милутиновић у насељу Вуков До и Виногадарска улица према Дренчи. На јужном 
делу територије насеље се шири Расинском улицом према Јошаничкој бањи и улицама 
Ракљанском и Школском према Превоју, на самом југу територије Плана. Уз ове 
саобраћајнице насеља су формирана постепено, попуњавањем неизграђених простора 
између стамбених парцела, формирајући током година мања насеља приградског 
карактера. На овај начин формиране су и стамбене зоне уз улице Црногорску, 
Обилићеву, Индустријску, Првомајску и Миће Милића у Стањеву. 
 
Насеље Александровац се развијало углавном плански, делимично или потпуно у 
складу са важећим урбанистичким плановима - Генерални урбанистички план 
Александровца, "Сл. лист општине Александровац" број 1/92, Регулациони план 
централне зоне Александровца, из 2002. године и План детаљне регулације 
"Расадник" у Александровцу, из 2003. године, изузимајући неке ободне зоне и 
групације које су настале као последица непланске градње последњих година. Овај 
простор карактерише углавном породична стамбена изградња, на уређеним правилно 
распоређеним парцелама уз централне насељске саобраћајнице. Објекти су у 
највећем броју слободностојећи на парцели, приземни или спратности највнише 
П+1+Пк. У старој градској зони на простору између улица 29. новембар и Срећкове, 
односно Јаше Петровића, постоје изграђени стари породични  двојни објекти, на 
узаним дугачким парцелама, често  оријентисаним на две улице.  
 
Вишепородични стамбени објекти су на овом простору грађени: у централној зони у 
пешачкој улици 29. новембар - као улични објекти у низу са локалима у приземљу, у 
ширем центру као слободностојећи блоковски објекти–куле на појдиначним парцелама, 
или као групација више објеката на заједничкој парцели углавном стамбеног карактера. 
Овај тип изградње је заступљен и у насељу "Расадник" удаљеном око 1.500m од 
центра насеља, стамбеној зони која има карактеристике отвореног градског блока са 
заједничим парковским површинама, паркиралиштима и просторима за игру деце. У 
оквиру овог типа стамбене изградње постоји око 760 станова и 160 локала. Структура 
стамбеног простора се састоји углавном од двособних станова, а ређе једнособних, 
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трособних или већих. Спратност објеката је различита П+2 до П+4+Пк у центру, 
П+5+Пк – куле и П+3+Пк до П+5+Пк у насељу "Расадник". 
 
Поред централних и комерцијалних садржаја у општинском центру су концентрисани 
бројни јавни садржаји (предшколска установа, две основне школе, средња школа - 
гимназија и пољопривредна школа, Дом здравља, Дом културе са библиотеком, музеји 
– Завичајни музеј Жупе и Музеј виноградсрства, спортски објекти - Спортска дворана 
"Жупа", фудбалско и рукометно игралиште, кошаркашки терен, терени за мале 
спортове и отворени базен).  
 
Предшколска установа "Наша радост" је једини објекат ове намене на предметном 
простору, са веома великим гравитационим подручјем. Капацитет ове установе је око 
730 деце, али постојећи параметри не задовољавају основне нормативе за ову врсту 
објеката (од укупног броја деце у објекту, до површине парцеле и објекта по детету), 
који су знатно испод задатих стандарда. Основне школе "Аца Алексић" и "Иво Лола 
Рибар", похађа око 1.270 ученика из Александровца и околних насеља. Имајући у виду 
просторне могућности постоје потребе за проширењем ових објеката о побољшањем 
услова рада у њима. Средњошколски центар "Свети Трифун" обједињава гимназију и 
средњу пољопривредну школу са око 664 ученика у једној смени. Дом здравља 
Александровац обезбеђује потребе за стандардном здравственом заштитом 
становника целокупне Општине. У оквиру комплекса здравствене установе, поред 
Дома здравља и основних здравствених служби функционише и Диспанзер за мајку и 
дете. Објекти културе на територији Плана су Дом културе са библиотеком, Завичајни 
музеј и Музеј виноградарства. Дом културе има дворану у којој је могуће организовати 
биоскопске пројекције, културне приредбе и позоришне представе. У објекту Дома 
културе се налази Народна библиотека и заузима површину око 200m2. Завичајни музеј 
Жупе се налази у пешачкој зони у центру града, у Поп Марковој кући, објекту који је 
проглашен за споменик културе. Објекат представља прави пример српске градске 
архитектуре 19. века, реконструисан је и адаптиран за ове потребе. Музеј 
виноградарства се налази у објекту бивше пољопривредне школе, објекту који је 
адаптиран и прилагођен за ову намену. 
     
Поред улоге општинског и административног центра, град Александровац има улогу и 
привредног центра, где су сконцентрисани скоро сви привредни капацитети ове 
општине. Александровац има већ оформљену индустријско производну зону, 
јединствено заокружен простор смештен на равном терену између Кожетинске реке и 
Крушевачке улице – која је по рангу државни пут другог реда број 119 и води од 
Крушевца према Јошаничкој бањи. Преко ове саобраћајнице се обавља главна 
саобраћајна веза са свим производним  и пословним комплексима на овом простору. 
То су комплекси пре свих "Вино Жупа" најзначајнији индустријски гигант, "Бемикс"- 
фабрика сточне хране, "Металац-Новаци" - специјализована организација за 
производњу прибора, алата и опреме од ватроотпорног челика, "Техногума"– фабрика 
гумено-техничке робе, ППТ "Арматуре" – металопрерађивачка делатност, затим ДП 
"Жупљанка" - фабрика конфекције и позамантерије, конфекција "Брамин", Предузеће 
"Грађинг" и други. Такође се на овом простору налазе и поједина комплекси мале 
привреде, складишта, магацини, пословно кемерцијални садржаји, Тржни центар "БС", 
станице за снабдевање горивом, појединачне занатске радионице и тд. 
 
Неопходно је напоменути да у удаљенијим деловима насеља данас поред становања, 
углавном не постоје било какви пратећи садржаји - јавне службе или комерцијале и 
услужне делатности. За ове зоне је карактеристична непланска градња са великим 
процентом руралног становања. Због непланског развоја ових насеља на појединим 
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деловима не постоји читљива и препознатљива урбана матрица. Неправилна 
парцелација, уске стамбене улице без правилне регулације, које се често "слепо" 
завршавају, недостатак изграђених и уређених јавних површина, чине ове делове 
Александровца зонама без јасног идентитета и урбанитета. 
 
            Табела 1: Структура и биланс постојећих намена на територији ПГР 

          
Постојећа намена земљишта 

 
Површина  

(ha) 

Процентуална 
заступљеност 

(%) 
� Јавне службе и објекти 11,82 1,3 
� Комунални и инфраструктурни 

комплекси и објекти 
 

6,06 
 

0,7 
� Спортско - рекреативни комплекси 2,49 0,3 
� Саобраћајнице (путно земљиште, 

сеоски путеви и стазе) 
 

54,95 
 

6,2 
� Пешачке површине и тргови 1,02 0,1 
� Саобраћајни комплекси 0,97 0,1 
� Водно земљиште 11,14 1,3 
� Парковске и уређене јавне зелене 

површине 
 

0,18 
 

0,02 
� Заштитно зеленило 2,48 0,3 
� Породично становање                      149,97 17,0 
� Колективно становање 4,76 0,5 
� Пословни и комерцијални центри и 

објекти 
 

6,54 
 

0,7 
� Посебна намена (верски објекти) 0,69  0,08 
� Привредне зоне, комплекси и објекти 27,07 3,2 
� Шуме и високо растиње 74,24 8,4 
� Пољопривредне површине  

               -  воћњаци 
                 -  њиве, баште и ливаде 

517,70                         
  96,28 
421,42        

59,0 
10,9 
48,1 

� Слободно неизграђено и неуређено 
земљиште 

 
6,67 

 
0,7 

                                            УКУПНО 878,35ha 100% 

 
2.2.  ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ  

Процена развојних могућности и циљеви и принципи коришћења природних  
услова и потенцијала и основне препоруке за реализацију Плана  

 
Природни услови Александровца и целе Општине су по обиму и квалитету елемената 
и карактеристика природне средине значајан развојни потенцијал овог простора. 
Карактеристично је да је овај потенцијал диференцирано распоређен у простору са 
појавом концентрације на појединим ужим целинама:  

- Долине Кожетинске реке и  њених притока, нарочито зона Александровца у којој 
се ове реке састају, је приоритетно развојно подручје, с обзиром да се налази на 
ободу  Доње Жупе, на контакту брдских и низијских зона, у срцу виноградарског 
рејона и  на коме постоји највећа концентрација релативно повољних услова за 
живот, посебно за комуницирање (саобраћај) и привређивање. Наглашава се и 
отвореност Жупе ка Западном Поморављу и главним комуникацијама и већим 
центрима Србије. Туристичка атрактивност подручја, посебно планинског залеђа, 
такође, није искоришћена у заслуженој мери; 

- На подручју Александровца које обухвата овај урбанистички план сустичу се 
погодни природни услови за становање, рад и комуницирање, па се због тога она 
развила у највеће и централно насеље Опшине са производним капацитетима. У 
планинској зони развила се туристичка зона у Митровом Пољу. Остала насеља у 
Општини су сеоска са примарном пољопривредом.  
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2.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
2.3.1.   Постојећа канализациона мрежа 
 
На територији града Александровца изграђена је канализациона мрежа, формирана 
делом по општем, а делом по сепарационом принципу каналисања отпадних вода. 
Изграђен је сабирни колектор пречника Ø500 и Ø600mm до привременог излива код 
моста, на путу за Брус. Колектор прати Кожетинску реку и то са леве стране (лева 
обала). Остала канализациона мрежа је профила од Ø200 до Ø300mm од разног 
цевног материјала. Око 60% територије Града је покривено канализационом мрежом.  
Око постојећег колетора треба обезбедити заштитини коридор од 2,5m габаритно. За 
дефинсиање коридора потребно је прибавити геодетски положај колектора, односно 
ажурни катастар подземних инсталација. 
 
2.3.2. Водопривреда 
 
Шире посматрано, територија Општине Александровац припада делимично сливу 
Западне Мораве делимично подсливу Ибра. Слив река Расине и Јошанице је врло 
слабо насељен, тако да се квалитет речне воде одржава између I и II класе. Овај 
квалитет се мора очувати, што условљава и висок степен пречишћавања отпадних 
вода становника и индустрије у Александровцу.  
 
На предметној територији се простире ток Пуховачке односно Кожетинске реке. У свом 
централном делу, у дужини од 2.500m овај водоток је регулисан. 
 
2.3.3.  Постојећа водоводна мрежа 
 
Општина Александровац се снабдева јединственим системом за снабдевања водом за 
пиће који је сачињен од два подсистема: 
- магистрални цевовод Рогавчина - Александровац ( систем "Жељин" )  и  
- регионални водоводни систем  "ЋЕЛИЈЕ" - подсистем "Ћелије" – Александровац" 
 
Водоводни систем "Рогавчина – Александровац" ( систем "Жељин" ) изграђен је за 
потребе снабдевања водом градског подручја Александровца и успутних сеоских 
насеља. Састоји се од низа каптираних извора на обронцима планине Жељин, 
цевовода за транспорт воде од извора до постројења за припрему воде за пиће, самог 
постројења за припрему воде за пиће "Митрово поље", гравитационог цевовода 
пречника Ø400mm и Ø300mm, од ППОВ до дистрибуционих резервоара у 
Александровцу - "Радовац" и "Калуђерка", с тим што је обезбеђено прикључење на 
водоводни систем и успутних сеоских насеља. 
 
Изградњом бране, односно акумулације "Ћелије", постројење за пречишћавање воде 
за пиће "Мајдево" и магистралних цевовода, остварени су предуслови за 
обезбеђивање додатних количина пијаће воде за Александровац из регионалног 
водоводног система "Ћелије". На територији града Алесандровца од елемената горе 
наведеног система снабдевања водом налазе се: 
� Резервоар „Вино-Жупа“ – изграђен у насељу Стањево, на узвишењу непосредно 
изнад комбината "Вино-Жупа", укупне запремине 750m3. Вода се у резервоар 
потискује помоћу пумпне станице "Стањево" која је лоцирана код "Вино-Жупе". На 
овај резервоар везани су потошачи у I - најнижој висинској зони потрошње у 
Александровцу, са висинским положајем од 300 до 350mnm.  



  
ППЛЛААНН  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ––  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ  

  

 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ    
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО  --  ББееооггрраадд    

                                              17 

� Резервоар „Вуков до“ је намењен снабдевању насеља у северном делу Града која по 
свом висинском положају одговарају III висинској зони (400-450mnm), запремине 
500m3, 

� ПС "Стањево"'- лоцирана је у подножју истоименог брда у Александровцу у 
непосредној близини комбината "Вино-Жупа". Ова "booster" пумпна станица 
препумпава воду из правца прекидне коморе "Грот" према постојећем резервоару 
"Вино-Жупа". Најнизводнија деоница усисиног цевовода ПС "Стањево" изграђена је 
од АБ цеви пречника 600mm. Потисни цевовод ПС "Стањево" изведен је од PVC цеви 
пречника 200mm, 

� ПС „Витково“- уз сам довод из система "Ћелије" уз пут Александровац-Пепељевац. 
Она обезбеђује снабдевање потрошача у Виткову чији је висински положај између 
300 и 350mnm потискивањем воде према резервоару "Витково". 

 
Постојећи водоводни дистрибуциони систем у градском подручју Александровца 
подељен је на две хидраулички независне целине, које су формиране уважавајући 
висински положај потрошача у Граду. Висински положај потрошача прикључених на 
водоводни систем Александровца се креће од 295 до 490mnm, и тиме су груписани у 
пет висинских зона: 

� "0" висинска зона потрошње - потрошачи испод 300mnm - покрива крајњи источни 
део Града - део месне заједнице Витково уз пут Александровац - Крушевац. 
Снабдевање овог подручја се обезбеђује из система "Ћелије". 

� I висинска зона потрошње - потрошачи од 300 до 350 mnm - обухвата већи део 
месних заједница Витково и Стањево, читаву индустријску зону са комбинатом 
"Вино-Жупа", насеље Расадник и пружа се до источног дела централног градског 
подручја. У нормалним радним режимима I висинска зона се снабдева из система 
"Ћелије" . 

� II висинска зона потрошње - потрошачи од 350 до 400mnm - обухвата део Доњег 
Стањева, Горње Стањево, Превој, центар града и већи део месне заједнице 
Кожетин. Ова зона се снабдева преко резервоара "Калуђерка" , доводом воде из 
"Жељинског" система. 

� III висинска зона потрошње - потрошачи од 400 до 450 mnm - обухвата Љубинац, 
део Мале Ракље у јужном делу града и део Кожетина, Вуков До, Јарушку Пољану, 
Мало и Велико Борје у северном делу града. Снабдевање водом јужног дела III 
зоне се обезбеђује из резервоара "Радовац" из "Жељинског" система. Снабдевање 
северног дела III зоне се обавља из резервоара "Вуков До" . 

� IV висинска зона потрошње - потрошачи од 450 до 500mnm - обухвата насеље 
Мала Ракља у јужном делу области Плана. Ово насеље се сада снабдева преко 
резервоара "Радовац". 

 
2.3.4. Постојећа електроенергетска мрежа и постројења 
 
Основна напојна мрежа Александровца и околног подручја је далековод ДВ 110kV број 
1222 Александровац – Куршумлија, једним својим делом прелази преко предметне 
територије и то од ТС "Александровац" према југу. Из ове трафостанице такође полазе 
далеководи снаге 35kV:  ДВ 1161/1 за Крушевац и ДВ 1161/2 за Брзеће. Главне напојне 
тачке за предметно подручје су постојеће трафостанице ТС 110/35kV, снаге 31,5MVA и 
ТС 35/10kV, снаге 2х8 MVA. Градско подручје је покривено дистрибутивном мрежом 
10kV и 1kV, која је делимично ваздушна, а једним делом подземна кабловска. 
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Табела 2: Потрошња електричне енергије (период 2009. године) 
Потрошња у (MWh) Насеље Број 

домаћинстава домаћинства индустрија остали укупно 
Александровац 2.309 18.455,0 9.413,0 1.825,0 29.693,0 

 
 Табела 3 : Вршна снага 

Потрошња у (MW) Насеље Број 
домаћинстава домаћинства индустрија остали укупно 

Александровац 2.309 3,44 5,49 0,84 9,77 
 
2.3.5. Постојећа ТК мрежа и постројења 
 
На подручју ПГР телекомуникационе услуге се реализују преко два комутациона 
центра (Александровац и Витково) у фиксној телефонији и преко једне базне станице 
(Александровац) у мобилној телефонији. У оба комутациона центра су дигиталне 
телефонске централе.  
 
ТК мрежа је крутог облика, звездасте структуре и реализована је кабловима са 
бакарним проводницима. Примарна ТК мрежа (деоница претплатничке петље од 
главног разделника до извода) је подземна, а секундарна ТК мрежа (део 
претплатничке петље од извода до претплатника) је ваздушна; каблови су положени по 
стубовима. ТТ кабловска канализација постоји само у Алекандровцу и то: 

� у главној улици (Крушевачка) од бензинске станице "La Vita" у Виткову до зграде 
ЕПС-а у Александровцу и  

� у Александровцу од зграде ТК центра Александровац до зграде Општине и 
МУП-а. 

 
Укупна дужина ове мреже је 1400m са четири(4) цеви пречника Ø110mm у распонима 
и 62 кабловска ТТ окна различитих димензија.  
 
Као медијум преноса (спојни пут) између комутационих центара је оптички кабл ОК.  
По наведеним спојним путевима раде одговарајући дигитални системи преноса. Како 
је поменуто "Телеком Србија" има једну активну базну станицу на подручју Плана. 

 
   Табела 4: Постојеће стање (комутациони центри - телефонске централе)  
          са подручјем (зоном- полигоном) покривања 

Раздел- 
ник 

Капацитет 
уређаја 

Наз ид 

 
 

Назив 
уређаја 

 
 РОТЗ А031 

 
 

Кабловско 
подручје 

 
 

 
Капацитет 
главног 
кабла (у 

парицама) 
 

 
Зона „покривања" 
(насељено место) 

 
 

Заузето 
у парицама 

 
 

 
Слободно 

у  
парицама 

 
 

1 1200 Александровац 699 501 
2 1200 Александровац 988 212 
3 1130 Александровац 992 138 
3 70 Пуховац 53 17 
4 200 Александровац 8 192 
5 70 Тржац 56 14 
5 80 Ржаница 66 14 
5 50 Дренча 46 4 
6 100 Александровац 17 83 
9 150 Александровац 15 135 
10 20 Александровац 18 2 
11 200 Александровац 117 83 
12 410 Александровац 258 152 
12 50 Велика Ракља 50 ^О 

А
п
е
кс
а
н
д
р
о
в
а
ц

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30752 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СИ2000/224 

ИП МСАН 

ЦДМА КС05 

МА5600Т 
 
 
 
 

 

 

1720  

2416 

 800 
 
 
 
 
 
 

 

 

960/ПОТС 

128/ИСДН 
 
 
 
 
 
 
 
 12 140 Мала Ракља 119 21 

Укупно  4936 1040  5070  3502 1568 
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   Наставак табеле 4: 

1 390 Витково 137 253 
1 130 Боботе 119 11 
1 130 Венчац 89 41 
1 160 Стубал 108 52 

 
Вит
ко 
во 
 
 

 
 

30759 
 
 
 

 
Отп Ј-С 
МА5600Т 

 
 
 

 
 

600 
 
 
 

 
 

128 
 
 
 

1 390 Стањево 125 265 
Укупно  600 128  1200  578 622 

 
2.3.6.  Постојећа гасоводна мрежа и објекти 
 
На делу простора предметног плана изграђен је и у експлоатацији Разводни гасовод од 
челичних цеви, РГ 09-04/1, деоница Врбница (ГРЧ "Жупа") – Александровац, пречника 
Ø273mm, за радни притисак до 50 бара, ANSI 300. Овај гасовод се завршава са 
Главном мерно-регулационом станицом "Александровац" где је поред редукције и 
регулације радног притиска, мерење и одоризација природног гаса. На истој 
грађевинској парцели, која је у зони 4, (К.О. Витково) под наменом комунална 
делатност (К9) изграђена је и у експлоатацији  Мерно-регулациона станица 
"Александровац". 
 
У предметном простору у појасу ширине минимум 30m са обе стране од осе разводног 
гасовода, забрањено је градити зграде – објекте намењене за становање или боравак  
људи. Пошто се траса разводног гасовода налази у зони 5 која је по намени њиве – 
пољопривредно земљиште, треба у графичком делу плана поред трасе разводног 
гасовода приказати и границу ове заштитне зоне. 
На делу простора од ГМРС/МРС "Александровац"  у правцу југа према Брусу планиран 
је наставак изгрдање разводног гасовода, РГ 09-04/1, деоница Александровац – Брус и 
даље према Копаонику, пречника Ø273mm, за радни притиска до 50bar, ANSI 300. 
 
По потпуно истим критеријумима и на деоници планираног разводног гасовода, треба 
поред трасе разводног гасовода, приказати и границу ове заштитне зоне, обострано по 
30,0m од осе гасовода. Ови гасоводи имају транзитни карактер и на местима 
ГМРС/МРС предају потребне количине природног гаса за потребе дистрибуције. 
Од МРС "Александровац" изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара, различитих пречника од максимум 
Ø180mm,  Ø125mm , Ø90mm , Ø63mm до минимум Ø 40mm. Дистибутивна гасоводна 
мрежа је од МРС до насеља Александровац изграђена од пречника  Ø18mm, као 
радијална (дуж пута Александровац – Крушевац) и кроз индустријску зону, а у градском 
ткиву је тзв. прстенаста гасоводна мрежа са различитим пречницима од Ø125 до Ø 
40mm. У овој гасоводној мрежи је радни притисак до 4barа, а зона заштите од осе 
гасовода до темеља објеката где бораве људи је минимум 1,0m. 
 
Са ове мреже изграђени су кућни гасни прикључци за домаћинства и објекте јавног 
значаја, тако што се на крају ове мреже поставља кућни мерно-регулациони сет, где се 
поред редукције притиска врши и појединачно мерење потрошње природног гаса за 
све кориснике. Природни гас се у дистрибуцији користи за потребе грејања, припреме 
топле воде, кување и мање технолошке потребе. 
 
Према подацима Дистрибутера "Југоросгаз"-а из Београда у насељу Александровац 
изграђено је укупно, у I фази реализације, гасовода и гасоводних објеката: 
� основне дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ) 23.140m, 
� кућних гасних прикључка (КГП) 10.305m  
� и прикључено је 583 корисника. 
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С обзиром да је у Александровцу по задњем попису од 2002. године,  било 2.388 
станова постигнут је добар почетни резултат броја прикључених, обзиром да се не 
може очекивати већи степен прикључивања од 70%. 
 
Сви гасоводи су подземни са просечном минималном дубином укопавања од 0,8m од 
горње ивице гасовода до нивелете терена – тротоара. 
 
У међусобном постављању са другим инсталацијама дистрибутивни гасовод од ПЕ 
цеви за радни притисак до 4barа , може се паралелно полагати на минималном 
растојању од 0,4m, а код мимоилажења – укрштања на минималном растојању од 
0,2m, а при вођењу гасовода поред темеља  минимално растојање је 1,0m. Од 
дрвореда гасовод се може поставити на минималном растојању од 150cm. У изузетним 
случајевима гасоводи се могу полагати и у коловозу саобраћајница, уз обавезну 
примену посебних заштитних мера. 
 
2.3.7.  Постојеће стање саобраћајних површина 
 
Градско насеље Александровац везе са суседним подручјима остварује путем 
државних путева II реда, док железничка инфраструктура на овом простору није 
заступљена. Од административног центра Републике Александровац је удаљен око 
230km, док везу са аутопутем Београд – Ниш остварује преко петље „Појате“, на 
удаљености од око 60km. Окосницу мреже друмских саобраћајница на предметној 
територији чине следеће саобраћајнице: 

� ДП II реда број 119: Читлук – Александровац (Жупа) – Витково (Стопања) – 
Ботурићи – Грчак – Јошаничка Бања, у дужини од око 7,0km, који представља 
главни лонгитудинални правац у насељу. Пружа се улицама: Крушевачком, 29. 
новембар и Расинском. Како је део улице 29. новембар у централној зони 
насеља претворен у пешачку зону, саобраћај се одвија улицама Виноградарском 
и Јаше Петровића, у смеру према згради Општине, односно улицама Срећковом 
и Аце Алексића, у смеру према Крушевцу;   

� ДП II реда број 218: Мајур – Белушић – Опарић – Велика Дренова – Стопања – 
Александровац – Брус – Брзеће – Блажево - Преполац, у дужини од 1,4km, којим 
се остварује веза са општином Трстеник на северу и општином Брус на југу. 

 
Саобраћајну мрежу на територији Плана чине и саобраћајнице II реда и приступне - 
стамбене саобраћајнице, које су изведене са савременим коловозним застором али, у 
већини случајева непотпуним попречним профилом, уз нерешен проблем 
одводњавања површинских вода на појединим улицама.  
 
Александровац представља типичано линеарно градско насеље збијеног типа, чија је 
просторна организација условљена коридором државног пута који пролази кроз центар 
насеља и неповољним теренским условима за изградњу у ободним, брдским зонама. 
Основну мрежу градских саобраћајница чине примарне улице којима се воде транзитни 
токови и према њој управно оријентисане мреже секундарних саобраћајница која је 
допуњује. Према функцијама које имају у систему, градске саобраћајнице се могу 
сврстати у следеће категорије: 

� саобраћајнице I реда; 
� саобраћајнице II реда; 
� сабирне улице и 
� стамбене и приступне улице. 
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Саобраћајнице I реда су улице: Крушевачка, 29. новембар, Расинска, Михајла 
Колумбе, као и кружни прстен око градског језгра (Јаше Петровића, Срећкова, 
Виноградарска и Аце Алексића). Саобраћајнице II реда, Виноградарска, Школска, Наде 
Милутиновић, Црногорска, Индустријска, Солунских ратника, Омладинска, Миће 
Милића и Првомајска, су главни улазни правци у централну зону са периферних 
делова насеља. Попречни профили саобраћајница II реда, у већини случајева, нису у 
складу са њиховим рангом. 
 

 
Слика 2: Рангови саобраћајница у централној зони Александровца 

 
Сабирне саобраћајнице имају улогу напајања улица вишег ранга и код њих се 
примећује недоследност по питању попречног профила и квалитета коловозног 
застора. Неке од важнијих сабирних улица су: Миде Минића, Занатска, Др. Гордане 
Никетић, Ракљанска, Карађорђева, Жупска, Првомајска и друге. Стамбене и приступне 
улице обезбеђују приступ стамбеним целинама. Бројне су и представљају капиларну 
мрежу, веома битну за функционисање саобраћаја унутар насеља. Њихов квалитет 
није задовољавајући по питању попречног профила, коловозног застора, решења 
одводњавања и вертикалне и хоризонталне сигнализације. Постојећи профили 
примарне мреже су задовољавајући, док се код секундарне мреже примећују 
недостаци, који условљавају мањи степен услуге (ниво "D"). 
 
Бројања саобраћаја на мрежи државних путева, на деоницама које пролазе кроз 
градско насеље нису вршена. Имајући у виду теренске податке, може се закључити да 
у структури саобраћајног тока предњаче путнички аутомобили, док је учешће теретних 
камиона око 30%. 
 
Саобраћај теретних возила се одвија примарним градским саобраћајницама које се 
поклапају са државним путем брoj 119 ( улице Крушевачка, 29. новембар, 
Виноградаска, Јаше Петровића, Школска, Срећкова и Аце Алексића). Интензитет 
транзитних токова је чест разлог настајања саобраћајних гужви, поготово ако се узме у 
обзир непоштовање забране паркирања на појединим локацијама. Главни генератор 
теретних токова је предузеће Вино Жупа, док су веома заступљени и транзитни 
теретни токови, имајући у виду да предметни путни правац представља најкраћу везу 
од Крушевца до Јошаничке Бање, Рашке, Новог Пазара и даље према Црној Гори.  
 
Проблем транзитног, посебно теретног, саобраћаја је веома изражен. Највећи 
генератор теретних токова на предметној територији је предузеће "Вино Жупа". Траса 
транзитног саобраћаја је дефинисана и користи углавном саобраћајнице I реда. 
Међутим, проблем постаје све озбиљнији са порастом степена моторизације и 
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мобилности становништва. Хоризонталном и вертикалном сигнализацијом је 
регулисано 38 раскрсница на примарној мрежи у насељу, док је семафор постављен у 
Крушевачкој улици, код ОШ „Иво Лола Рибар“. 
 
Пријем и отпрема путника се обавља са аутобуске станице лоциране у Крушевачкој 
улици. Аутобуска станица се налази на комплексу површине 3.712m2, поседује седам 
долазно-полазних перона и располаже чекаоницом, простором за продају карата, 
аутобазом и магацином за резервне делове. Бави се организацијом превоза путника и 
пртљага у локалном, и међуградском саобраћају. Међуградским линијама се остварују 
везе са Београдом, Нишом, Крушевцем, Крагујевцем, Новим Садом, Врњачком Бањом, 
Трстеником итд, док је на локалном нивоу организовано једанаест линија. У току 
године се са аутобуске станице отпреми око 30.000 путника. Локација аутобуске 
станице се оцењује као задовољавајућа, имајући у виду релативно малу удаљеност, на 
свега 700m, од градског језгра. Капацитети и пратећи садржаји станице се такође 
оцењују као задовољавајући и не постоје потребе за проширењем. 
 
Величина насеља и локација јавних објеката условила је велику заступљеност 
пешачких токова у целокупним дневним кретањима. Најинтензивнији пешачки токови 
се јављају на примарним градским саобраћајницама, које имају тротоаре ширине од 
1,5 до 2,5m, док је велики проценат градских улица нижег ранга без тротоара. 
Просторни размештај већине јавних функција условљава средњу дужину пешачких 
кретања до 1.000m, што се може сврстати у изохрону пешачења од 15 минута. Већина 
саобраћајница I и II реда у свом профилу имају уређене површине за кретање пешака. 
Проблем представљају, поред непостојања тротоара на појединим улицама, и мале 
ширине тротоара, поготово у градском центру, и заузимање јавног простора 
паркираним аутомобилима и непланским размештајем уличних садржаја (киоска, 
летњих башти, уличних тезги и др). 
 
Површине за паркирање путничких аутомобила организоване су као подужно 
паркирање дуж улица у централној градској зони. У осталом делу насеља паркирање 
се обавља у оквиру индивидуалних парцела или на деловима коловоза и тротоара, 
што умањује ефикасност одвијања саобраћаја. Подужна паркиралишта дефинисана су 
дуж улица: 29. новембар (84 ПМ), Срећковој (41 ПМ), Јаше Петровића (58 ПМ), 
Крушевачкој (43 ПМ) и Трг Ослобођења. Испред „Завода за социјално осигурање“ се 
налази паркинг капацитета 19 ПМ, док је код „Дома Културе“ лоциран паркинг са 15 ПМ. 
Поједини објекти у индустријској зони поседују сопствене паркинге лоциране на 
припадајућој парцели, укупног капацитета око 200 ПМ. Индивидуално паркирање је 
организовано на припадајућим стамбеним парцелама. У индустријској зони не постоји 
простор за организовано паркирање теретних камиона, па се оно непрописно одвија 
дуж примарне саобраћајнице на проширеним банкинама, тротоарима и зеленим 
површинама. Проблем је најизраженији у данима бербе, када се користе неадекватне 
површине за ту намену. Стамбени комплекси и јавне службе (Дом здравља, зграда 
Општине, пијаца и сл.) су места којима гравитира велики број људи, па је проблем 
паркирања ту израженији. 
 
На територији Плана се налази шест станица за снабдевање горивом. Објекти су 
лоцирани дуж примарне градске саобраћајнице у Виткову ("La Vita Petrol", "Развитак", 
"Алга Селтик", "Браћа Миљковић") и у улицама Крушевачка ("Luk Oil") и Јосифа 
Панчића ("Развитак"). Под претпоставком да један путнички аутомобил годишње пређе 
просечно 10.000 km, са просечном потрошњом горива од 8 lit/100 km и рентабилним 
дневним прометом пумпе од 5.000 – 7.000lit, долази се до закључка да је постојећи број 
ових објеката задовољавајући. Просторни размештај пумпи, на главним улазним 
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правцима у насеље, такође се оцењује као повољан. Сервиси за моторна возила, 
мањег и већег обима, лоцирани су у индустријској зони.  
 
Не постоје издвојене и обележене бициклистичке стазе због чега долази до мешања 
овог вида саобраћаја са моторним. То знатно утиче на смањење безбедности и 
оцењује се као веома неповољно. 
 
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура имају важну улогу у развоју Александровца и 
целокупне територија Плана. Као највећи проблеми и њихове последице могу се 
навести: 

� концентрација јавних садржаја у општинском центру, са већим бројем радних 
места и дневним миграцијама на потезу Александровац – околна насеља: 
критично повећан интензитет саобраћаја на лонгитудиналним правцима у 
тренутцима јутарњег и поподневног „шпица“; 

� пролазак државног пута II реда, кроз градско подручје и непостојање 
алтернативног обилазног правца око општинског центра - увођење транзитног 
саобраћаја у насеље, мешање локалног саобраћаја са токовима транзитног и 
теретног саобраћаја на примарној уличној мрежи, бука и емисија штетних гасова 
у централној градској зони;  

� непостојање потпуних попречних профила на појединим саобраћајницама 
различитих категорија: смањена безбедност, недовољни капацитети и смањене 
брзине у периодима вршних оптерећења; 

� недовољна снабдевеност уређајима и опремом за светлосну контролу и 
управљање саобраћајем у зонама раскрсница примарних градских 
саобраћајница: смањена безбедност и ниво услуге, повећани временски губици; 

� нерешено питање паркирања теретних возила: заузимање слободних површина, 
ометање саобраћајног тока, смањена безбедност и 

� непостојање мреже бициклистичких стаза: мешање бициклистичког саобраћаја 
са друмским, коришћење алтернативних неадекватних коридора, смањење 
безбедности учесника у саобраћају. 

 
На основу анализе постојећег стања и сагледавања развојних могућности, као 
потенцијали развоја саобраћајне инфраструктуре насеља Александровац могу се 
издвојити: 

� повољан саобраћајно-географски положај са становишта саобраћајне 
доступности у односу на насеља у Општини и близину ДП I реда број 5; 

� западноморавски коридор аутопута Е-761. Реализацијом аутопута, који се води 
коридором ДП I реда број 5 кроз Општину Трстеник, повећава се и саобраћајна 
доступност Александровца. Везе са планираним аутопутем се остварују путем 
ДП број 218 и денивелисане петље „Велика Дренова“, као и преко ДП број 222 и 
денивелисане петље „Врњачка Бања“; 

� државни путеви II реда којима насеље остварује везе са западноморавским 
коридором (ДП I реда број 5) и даље са коридором X преко петље „Појате“, 
Ибарском магистралом, микрорегијом Левча, НП Копаоник и суседним 
општинама; 

� постојећа мрежа саобраћајница - улична мрежа у центру насеља је изнад 
просечне. Велики проценат улица са савременим коловозним застором и 
задовољавајући попречни профили на примарној градској мрежи са уређеним 
паркирањем; 

� просторни потенцијали за развој путне мреже, посебно на десној обали 
Кожетинске реке и 
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� мрежа пратећих објеката - подручје Плана је добро опремљено станицама за 
снабдевање горивом и мањим сервисима. 

 
Ограничења развоја могу се поделити на организациона, природно – географска, 
развојна и финансијска и то: 

− неповољан саобраћајно-географски положај - изван главних магистралних 
коридора и важнијих транзитних токова у Држави; 

− непостојање других видова саобраћаја осим друмског - везе са железничком 
инфраструктуром и инфраструктуром за ваздушни саобраћај на територији 
суседних општина се остварују посредно преко мреже државних путева; 

− пролазак ДП II реда број 119 кроз сам центар градског насеља, са свим својим 
негативним последицама по живот и рад људи, животну средину и безбедност 
одвијања саобраћаја; 

− лоше стање појединих деоница градских саобраћајница по питању коловозног 
застора, постојања сигнализације, решавања одводњавања итд; 

− изграђено стамбено ткиво које угрожава реализацију планираних улица у пуном 
профилу; 

− проблем паркирање теретних возила, који због тога заузимају слободне 
површине, чиме се угрожава безбедно одвијање саобраћаја; 

− недовољна финансијска средства за одржавање уличне мреже, имајући у виду 
високу цену реконструкције која подразумева изградњу савременог коловоза, 
као и проширење попречног профила на већини улица и обнављање целокупне 
сигнализације; и 

− непостојање одговарајуће инфраструктуре за немоторни саобраћај што доводи 
до мешања са моторним саобраћајем, уз угрожавање безбедности свих 
учесника у саобраћају.  

 
 
2.4. СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЛАНА 
 
На подручју општине Александровац налазе се разноврсна културна добра која потичу 
из старчевачко-винчанске епохе неолитског периода (млађе камено доба). Према 
подацима Завода за заштиту споменика културе, на подручју Општине под различитим 
степенима заштите се налазе или су се налазила следећа значајна културна добра: 

� Дренча – Виноградарска пољана Лукаревина (просторно историјска целина), 
� Стањево – Виноградарски подрум Верке Лапчевић (споменик културе) срушен 

објекат, 
� Кожетин – Црква Вазнесења Господњег (споменик културе), 
� Александровац – Поп Маркова кућа (споменик културе), 
� Витково – археолошко налазиште. 

 
НАПОМЕНА: реално стање постојећих непокретних културних добара, као и 
евидентирање нових, није могуће без додатног теренског рада и израде Прилога 
заштите и ревитализације непокретних културних добара, како је напоменуто у допису 
и условима надлежне службе заштите.  
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   II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
1.0. КОНЦЕПТ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА 
 
1.1.  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА  
 
Основни принципи на којима се заснива предложено решење су: 

� усклађивање планиране изградње и реконструкције са урбанистичким 
параметрима и показатељима у складу са Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" број 50/2011), очување 
постојеће регулације и максимално очување постојеће парцелације и 
дефинисање услова за нову парцелацију на неизграђеним деловима територије, 

� задржавање свих неплански изграђених објеката који се кроз реконструкцију могу 
уклопити у нова решења и услове ЈКП-а и надлежних институција; 

� организација линеарних стамбених зона уз постојеће путне правце према 
околним насељима, 

� формирање стамбених зона, односно групација на слободним комплексима у 
непосредној околини градског центра (Кожетин, Вуков До, зона према Превоју) и у 
залеђу главног путног правца на прилазу насељу  (Стањево и Витково); 

� могућност етапне реализације појединих зона и комплекса; 
� усклађивање планираних намена, површина и урбанистичких параметара, са 
реалним потребама Општине,  становника и појединих привредних субјеката;  

� активирање неизграђених  површина и комплекса у широј зони насеља, што се 
посебно односи на леву обалу Кожетинске реке, простор између Реке и 
Крушевачке улице, (односно Државног пута број 119) и то: неизграђени простор 
између Спортске дворане "Жупа" и насеља "Расадник", слободни комплекси у 
оквиру постојеће индустријско комерцијалне зоне у Стањеву, пољопривредне 
површине у Виткову - на улазу у насеље из правца Крушевца,   

� изградња и реконструкција објеката и комплекса јавних служби, 
� организација пратећих комерцијалних садржаја – трговина, услуге, неопходних у 
новоформираним стамбеним зонама, 

� обезбеђивање потребних паркинг места за планиране објекте и јавне садржаје, 
� изградња и уређење јавних спортских, рекреативних и слободних зелених 
неуређених површина, 

� реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајница,  
� реконструкција постојеће и изградња нове комуналне инфраструктуре. 
 

 
1.2.  ПРОСТОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА 
 
Предложени концепт развоја је, полазећи од анализе постојећег стања, условљености 
из плана вишег реда и важећег Закона о планирању и изградњи, заснован на 
усклађивању започетих, реализованих и планираних промена на овом простору. Ове 
интервенције подразумевају одређене промене намене појединих површина и 
комплекса на територији Плана. Поједине зоне су заузете обимном непланском 
стамбеном изградњом, док су неки комплекси у непосредној близини центра насеља, 
односно индустријско комерцијалне зоне неизграђени и неуређени.  
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Затечени неплански изграђени објекти и комплекси, који могу да се ускладе са 
условима ЈКП-а и других надлежних институција, се овим концептом задржавају, уз 
могућност неопходних интервенција на објектима и слободним површинама, како би се 
постигла боља и правилна организација простора, саобраћајна повезаност и 
комунална опремљеност. Такође се задржавају и већ јасно дефинисане и трасиране 
саобраћајнице, које условљавају диспозицију регулационих и грађевинских линија и 
намећу будућу структуру градње на овом простору.  
    
Генерално, постојеће парцеле са објектима породичног становања, који се Планом 
задржавају, неће мењати свој статус. Предвиђене интервенције треба усмерити ка 
даљем унапређењу овог простора кроз реконструкцију и адаптацију постојећих 
објеката (до Законом дефинисаних урбанистичких параметара за одређени тип 
изградње), затим изградњу нових објеката, на новоформираним грађевинским 
парцелама, уређење слободних површина, како јавних паркова и пешачких зона, тако и 
оних на парцелама јавних служби (школе, дечија установа, дом здравља, спортска 
дворана) и делатности, реконструкцију постојећих и изградњу нових саобраћајница и 
саобраћајних површина.  
 
Предвиђено је такође и активирање неизграђених парцела у оквиру стамбених зона на 
ободу насеља, на којима је започета индивидуална стамбена изградња, тако да се у 
потпуности уклопи у постојећу урбану матрицу. За индивидуалну стамбену изградњу су 
планиране и парцеле, односно зоне непосредно уз постојеће и новопланиране 
саобраћајнице и то посебно делове насеља који гравитирају центру насеља и главној 
приступној саобраћајнци – Крушевачкој улици. 
 
 
1.3.  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРАВИЛНОГ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ПОДРУЧЈА 

ПЛАНА 
 
Зелене површине треба да буду у функцији простора у коме се налазе, како би се 
остварила задовољавајућа функционално-просторна организација насеља као целине. 
Систем зеленила, треба да прати организацију урбаног система са акцентом на 
спровођењу принципа повезаности и непрекидности. У том смислу, посебан значај 
имају дрвореди који  зелене површине града повезују у јединствен систем градског 
зеленила –„плућа града“. Основни циљеви озелењавања су следећи: 
� заштита градских и ванградских зелених површина у њиховим постојећим 

границама; 
� очување постојећег, квалитетног зеленила, било да се ради о целинама, 

деловима зелених површина или појединачним квалитетним стаблима; 
� увођење адекватних  категорија зеленила у складу са наменом површина, 

парцелацијом и инфраструктуром ;  
� умрежавање различитих типова зелених површина и њихова интеграција са 

изграђеним ткивом насеља ;     
� повезивање постојећих и нових зелених површина мрежом дрвореда у јединствен 

систем градског зеленила и његово повезивање са постојећим шумама и осталим 
ванградским зеленилом површинама, како би се побољшао доток свежих 
ваздушних  ванградских маса у град; 

� примена вертикалног озелењавања, посебно у улицама без дрвореда;  
� уређење обала Кожетинске реке, с тим да се део ближи центру уреди као кеј, уз 

примену свих  пратећих елемената који ће га учинити привлачним за пасиван 
одмор и рекреацију; 
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� подизање заштитног зеленила између зоне становања и  индустријских и 
производних комплекса; 

� прикупљање података о специфичностима одређене локације (ерозија, клизиште, 
висок ниво подземних вода итд.) како би се направио правилан избор биљног 
материјала ;  

� неравномеран распоред зелених површина делимично уравнотежити кроз урбану 
обнову и пренамену простора; 

� на свим зеленим површинама јавног и ограниченог коришћења обезбедити 
приступ лицима са инвалидитетом;  

� постојећи виноград у близини Музеја винарства, сачувати и  користити као 
огледну површину за научно-истраживачки рад и праксу ученика. 

� уређење околних шума и њихово претварање у шуме-паркове са циљем бољег 
сагледавања укупног зеланог фонда града о чему треба формирати базу 
података; 

� благу реконструкцију  зелених површина вршити у интервалу од 8-10година; 
 
 
2.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1.  ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНА НА ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И 

ОСТАЛО НЕИЗГРАЂЕНО   ЗЕМЉИШТЕ 
 
Градско грађевинско подручје заузима површину од 338,8ha, односно 38,7% укупне 
територије Плана и у оквиру његових граница Планом је одређено грађевинско 
земљиште за јавне намене и грађевинско земљиште за остале намене. Овај простор је 
подељен у четири зоне које су дефинисане на основу положаја у односу на насеље, 
претежних намена и типологије изградње: 
� Зона 1 – ужи градски центар, 
� Зона 2 – шири градски центар, 
� Зона 3 – индустријска зона и прилазни правац и 
� Зона 4 – шира градска зона. 

 
Територија Плана изван градског грађевинског подручја, је дефинисана као посебна 
зона - Зона 5, површине од 537,0ha и заузима ободне делове насеља. Овај простор је 
Планом предвиђен за пољопривредне површине, појединачне шумске комплексе и 
индивидуално становање руралног карактера које ће се реализовати постепено уз 
путне правце. Границе поменутих зона су приказане на графичком прилогу број 3: 
ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ, У Р 1: 2500.   
 
 
2.2.  ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНА НА ЗОНЕ 
 
Подручје Плана је територијално подељено на пет зона, које обухватају 
карактеристичне и препознатљиве делове насеља, у оквиру којих су предвиђене и 
међусобно усклађене различите типичне целине формиране на основу претежне 
намене простора, типологије изградње и комуналне оптемљености. 
 

� ЗОНА 1 – ужи градски центар:  
Заузима централни део насеља формиран око Трга ослобођења и околних улица: 29. 
новембра, Јаше Петровића, Срећкове, Милана Мирковића и Виноградарске. На овом 
простору који заузима површину од око 24,23ha се налазе бројни објекти јавних намена 
– зграда Општине, зграда Општинског суда, Основна Школа "Аца Алексић", Дом 
здравља, Дом културе и објекти јавних комуналних предузећа и других институција. 
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Стамбене зоне су предвиђене за обимну реконструкцију и изградњу . Посебно је 
предвиђено да се кроз спровођење плана допринесе очувању урбанистичких и 
обликовних вредности старе чаршије у Александровцу (дућани, пословни простори 
мањих димензија, занатске радионице) и архитектонско естетских елемената на 
фасадама појединих објеката (богата пластика, аутентична столарија, димњаци и сл). 
 

� ЗОНА 2 – шири градски центар:  
Ова зона представља наставак централне градске зоне и обухвата појас стамбених 
парцела уз Крушевачку улицу на северу и територију између Кожетинске реке и 
Крушевачке улице на југу. Површина ове зоне износи 18,07ha и у њој се налазе 
Средњошколски центар, Дечија установа, Музеј винарства, Црква Свих српских 
просветитеља и учитеља , спортско рекреативни центар са двораном Жупа, стамбено 
насеље Расадник и Основна школа "Иво Лола Рибар". 
 

� ЗОНА 3 – индустријска зона и прилазни правац - Крушевачка улица:  
Обухвата постојеће индустријске и пословне комплексе и планиране комерцијалне 
садржаје лоциране уз главни путни правац - Крушрвачку улицу, од комплекса "Вино 
Жупа" до постојеће бензинске станице у Виткову. Овом зоном су обухваћене и 
стамбене парцеле непосредно уз Крушевачку улицу које су Планом предвиђене за 
постепену трансформацију у стамбену зону са великим процентом делатности – 
линеарну стамбено – комерцијалну зону. Површина ове зоне износи 72,24ha.  
 

� ЗОНА 4 – шира градска зона:  
Представља целокупни обухват градског грађевинског подручја у коме је предвиђена 
даља урбанизација, односно развој насеља уз трасе постојећих путева који воде према 
околним насељима. На овом простору се предвиђа постепено формирање стамбених 
зона приградског карактера попуњавањем неизграђених простора између стамбених 
парцела. Површина ове зоне износи 224,3ha.  
  

� ЗОНА 5 – територија изван градског грађевинског подручја:  
Обухвата простор пољоприведног земљишта, шумских комплекса и стамбених зона 
индивидуалног становања руралног карактера. Површина ове зоне износи 537,0ha. 
 
 
2.3. ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 
2.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 

Површина јавне намене је простор одређен за уређење или изградњу јавних површина 
или објеката за које се утврђује општи интерес у складу са посебним законом. У 
обухвату Плана утврђене су следеће површине и објекти јавне намене: 
� објекти јавних служби од општег интереса:  

- предшколска установа,  
- две основне школе, 
- средња школа (гимназија и стручна) 
- установа примарне здравствене заштите – дом здравља, 
- спортски објекти и комплекси, 
- објекти културе (Дом културе и музеји) 
- објекти државних служби, локалне самоуправе и друштвено политичке 
организације; 

� саобраћајне површине и саобраћајнице, 
� зелене површине, 



  
ППЛЛААНН  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ––  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ  

  

 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ    
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО  --  ББееооггрраадд    

                                              29 

� комуналне површине и објекти. 
 
У планском периоду јавне службе ће се развијати у оквиру других насељских површина 
са којима су у функционалној вези. Намене јавних садржаја су компатибилне са другим 
наменама па их је могуће планирати и у оквиру тих намена. Планским решењем се 
постојећи капацитети задржавају уз обавезу даљег развоја и унапређивања. Обавезне 
стандардне установе јавних служби ће се, у оквиру стамбених насеља реализовати у 
складу са реалним потребама Општине и у складу са популационим растом.   
 
 
2.3.2. Грађевинско земљиште за остале намене 
 
Грађевинско земљиште за остале намене на предметној територији је предвиђено за 
уређење, реконструкцију или изградњу, подељено је на три зоне у оквиру којих су 
формирани урбанистички блокови и различите типичне целине. Поменуте зоне су 
дефинисане с обзиром на величину територије Плана, којом су обухваћени простори 
функционално веома различити, тако да се у оквиру обухвата плана налазе потпуно 
урбанизовани простори различите типологије изградње у зони ужег центра насеља, 
потом простори у широј градској зони који обухватају групације стамбених објеката 
формиране концентрично непосредно уз центар насеља и подужно уз Крушевачку 
улицу, узимајући у обзир и комплетну производну зону у Стањеву и просторе ретке 
стамбене изградње руралног типа формиране дисперзно по ободу територије Плана уз 
постојеће путне правце. Прецизне границе поменутих зона ће бити дефинисане у 
даљој изради Плана, у сарадњи са надлежном службом Општине. У оквиру 
грађевинског земљишта за остале намене Планом су предвиђене следеће типичне 
целине: 

� породично становање у централној зони (Зона 1) - ТЦ-1,  
� породично становање у широј градској зони (Зона 2) - ТЦ-2, 
� породично становање руралног карактера (Зона 5) - ТЦ3, 
� вишепородично становање у централној зони (Зона1) - ТЦ-4, 
� вишепородично становање у отвореном блоку (зонe 1 и 2) - ТЦ-5, 
� комерцијалне и пословне делатности у свим зонама - ТЦ-6,  
� верски објекти и комплекси у свим зонама - ТЦ-7,  
� производне делатности у индустријској зони и прилазном правцу (зона 3) - ТЦ-8, 
� посебни зелени комплекси  - ТЦ-9. 

 

С обзиром на величину територије Плана, у рубним зонама насеља су, у залеђу 
стамбених зона формираних линеарно уз постојеће саобраћајнице, задржани 
комплекси пољопривредног земљишта на којима је предвиђена примарна биљна 
производња (ратарска, воћарско виноградарска, повртарска и расадничка, затим 
производња лековитог и украсног биља и гљива), по правилу у функцији околних 
стамбених намена. На овом простору је, по потреби могућа нехомогена изградња ван 
формираних граница грађевинског подручја, за потребе пољпривредних домаћинстава 
и делатности везане за пољоприведу (сеоски туризам, мали еколошки прихватљиви 
погони и сл.) у складу са правилима за изградњу  породичног становања руралног 
карактера – ТЦ3, под условом да се обезбеди директан прилаз са јавног пута. 
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2.3.3. Биланс урбанистичких показатеља  
       
Табела 5: Биланс планираних површина – упоредна табела 

Постојеће стање ПДР  
НАМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  

Површина 
(ha) 

Процентуална 
заступљеност 

(%) 

Површина 
(ha) 

Процентуална 
заступљеност 

(%) 
ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ     
� Јавне службе и објекти 11,82 1,3 12,41 1,41 
� Комуналне и инфраструктурни 

комплекси и објекти 
 

6,06 
 

0,7 
 

7,79 
 

0,9 
� Саобраћајнице–путно земљиште 54,95 6,2 62,09 7,1 
� Пешачке површине и тргови 1,02 0,1 0,95 0,1 
� Саобраћајни комплекси 0,97 0,1 0,64 0,07 
� Водно земљиште 11,14 1,3 7,87 0,9 
� Парковске  и уређене јавне 

зелене површине 
 

0,18 
 

0,02 
 

0,47 
 

0,05 
� Заштитно зеленило 2,48 0,3 5,91 0,7 

Укупно јавне намене 91,11 10,3 98,13 11,2 
 ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ     

� Породично становање        149,97 17,0 143,54 16,3 
� Породично становање - рурално   199,81 23,7 
� Вишепородично становање 4,76 0,5 5,22 0,6 
� Пословни и комерцијални центри 

и објекти 
 

6,54 
 

0,7 
 

115,72 
 

13,1 
� Посебна намена - верски објекти  0,69  0,08 0,69 0,08 
� Привредне зоне, комплекси и 

објекти 
 

27,07 
 

3,2 
 

34,65 
 

3,9 
� Спортско–рекреативни 

комплекси 
2,49 0,3 3,11 0,4 

� Посебни зелени комплекси - - 9,71 1,1 
� Шуме и високо растиње 74,24 8,4 66,27 7,5 
� Пољопривредно земљиште 517,70 59,0 195,81 22,4 
� Слободно неизграђено и 

неуређено земљиште 
 

6,67 
 

0,7 
 

- 
 

- 
Укупно остале намене 787,24 89,6 780,22 88,83 

УКУПНО ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 878,35ha 100% 878,35ha 100% 

 
 
2.4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
2.4.1. Јавни комплекси и објекти 
 
Предметна територија је опремљена објектима јавних садржаја који су у функцији 
становника територије целе Општине, изузев дечије установе и основних школа. 
Правилима су дефинисани основни урбанистички параметри за објекте јавних служби 
за које ће у фази израде Нацрта плана бити неопходна провера капацитета, њихова 
усклађеност са нормативима из ове области и дефинисани услови за реконструкцију и 
изградњу.   
 
2.4.1.1.  Дечије установе 
  
Укупну површину предвиђену за дечије установе на територији Плана, утврдити на 
основу прогноза потребних капацитета која је заснована на демографским 
показатељима, планираном проценту обухвата и усвојеним стандардима за 
димензионисање предшколских установа. Оријентациони број деце (1,5% за сваку 
васпитну групу):   
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 - узраст до 3 године око 25% и 
 - узраст од 4 до 7 године од 70 - 85%. 
Параметри за димензионисање: 

� површина парцеле (комплекса) – мин.18,0m2/ детету, 
� површина објекта – минимум 6,5m2 /  детету, 
� индекс изграђености – највише 0,3, 
� индекс заузетости парцеле – највише 30%, 
� спратност објекта - највише П+1, 
� капацитет - највише 270 деце у једном објекту, 
� паркирање изван парцеле 1ПМ/100m2 објекта, 
� зелене и незастрте површине на парцели – мин. 40%   
� комплекс изоловати транпарентном оградом висине до - 1,4m, 
� паркирање изван парцеле на јавном земљишту. 

 
Простор предшколских установа се може организовати са низом различитих садржаја 
намењених деци овог узраста, организованих у слободом времену као што су: 
различити програми физичке културе, "школигрице" и слично. Такође је могуће 
предвидети ову врсту делатности у приватној организацији у оквиру стамбених 
објеката и целина.  
 
2.4.1.2.  Основне школе 
 
Параметри за димензионисање: 

� површина парцеле-комплекса - 21,0m2/ученику 
          (основа за обрачун је настава у једној смени) 

� површина школског објекта  - 7,5m2 / по ученику, 
� индекс изграђености – 0,35, 
� индекс заузетости парцеле – 20%, 
� спратност објекта - највише П+2, 
� капацитет око 38 одељења (30 ученика у одељењу), 
� површина учионице - 1,8m2 / по ученику, 
� зелене и незастрте површине на парцели – 30%, 
� слободне површине за спортске активности на парцели – 15%. 

 
2.4.1.3.  Средње школе – област образовања – стандардни ниво 
 
Постојећи садржаји се могу трансформисати у оквирима исте делатности уколико се 
задовоље основни урбанистички параметри и прописи утврђни законском регулативом. 
Под претпоставком да ће 50 до 80% популације од 7 до 15 година похађати средњу 
школу потребно је задовољити следеће параметре: 

� површина под учионицама - 2,0m2/ученику, 
� укупан изграђени простор БРГП – 10-12 m2/ученику у смени, 
� површина школског комплекса – 15-30 m2/ученику у смени, 
� спратност – мах. П+3.  

   
2.4.1.4.  Објекти примарне здравствене заштите – Дом здравља 
 
Параметри за димензионисање: 

� Површина комплекса – у складу са нормативом 0,2 m2/становнику, 
� Оријентациона грађевинска површина објекта – у складу са нормативом 

0,09m2/становнику, 
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2.4.1.5.  Објекти културе 
 
Објекти од општег интереса у области културе су на територији Плана Дом културе са 
библиотеком, Завичајни музеј "Жупе" и Музеј винарства. Планира се задржавање ових 
објеката и њихов даљи развој и унапређивање како би било обезбеђено: 

� боља доступност културних добара, активности и стваралаштва, 
� одрживост постојећих садржаја културе и заштита од неконтролисане 

комерцијализације, 
� флексибилност у коришћењу постојећих капацитета, 
� реконструкција и дограђивање постојећих и формирање нових садржаја уз 

обезбеђење адекватних музејских депоа за смештај експоната и 
� могућност коришћења постојећих напуштених јавних и пословних објеката за 

трансформацију у садржаје културе. 
 
2.4.1.6.  Рекреативни спортски комплекси и објекти 
 
Постојећа спортска дворана "Жупа" је централни садржај ове намене на подручју 
Плана уз који се, на слободном комплексу, предвиђа изграња спортско рекреативних 
садржаја, како би се објединиле површине ове намене. У оквиру категорије ове намене 
спадају спортски објекти, спортска игралишта, фитнес центри, сале, теретане, базени. 
Оријентациони нормативи за димензионисање ових садржаја за територију Општине 
се нормирају са најмање 4,0m2 укупне површине по становнику, односно 1,2m2 корисне 
површине по становнику. 
 
2.4.2.  Саобраћајне површине и саобраћанице      
 
2.4.2.1.  Визија развоја 
 
Саобраћајни систем који обезбеђује одрживу мобилност становништва и на оптималан 
начин активира потенцијале насеља, без загушења изазваног транзитним саобраћајем, 
са већим степеном безбедности свих учесника у саобраћају и слободним површинама 
за кретање пешака.  
 
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре Александровца су: 

� друмски саобраћај остаје главни носилац повезивања насеља са широм 
околином, са посебним освртом на остваривању квалитетних веза са 
планираним западноморавским коридором аутопута Е-761 и Коридором Х; 

� измештање транзитног, посебно теретног саобраћаја, из насељског центра; 
� регулисање саобраћајног тока применом уређаја и опреме за светлосну 

контролу и управљање саобраћајем на примарној градској мрежи; 
� реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и 

трасирање нових праваца, у циљу планског развоја стамбеног ткива и 
привредних зона; и 

� обезбеђивање услова за развој немоторних видова саобраћаја (бициклистички и 
пешачки). 

 
2.4.2.2.  Друмски саобраћај 
  
Предложене активности имају за циљ комплетирање и опремање саобраћајне 
инфраструктуре, са циљем економичнијег и ефикаснијег кретања становника и протока 
робе. 
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Мрежа саобраћајница 
 
Саобраћајна веза Александровца са ширим окружењем и надаље ће се одвијати преко 
државних путева II реда, који се кроз подручје Плана воде као примарне градске 
саобраћајнице. Такође, све остале категорисане саобраћајнице у оквиру Плана 
представљају градске саобраћајнице. Постојећи систем уличне мреже у насељском 
центру је задржан и у планском решењу као принцип формирања уличне матрице. 
Саобраћајни концепт садржан је у функционалном сегрегирању и рангирању 
саобраћајница. С обзиром на функционални значај улице се разврставају у следеће 
категорије:  

� Примарна путна мрежа (саобраћајнице I реда и сабирне улице) и 
� Секундарана путна мрежа (саобраћајнице II реда, приступне улице и 

паркиралишта). 
 
Примарну путну мрежу чине улице: Крушевачка, 29. Новембра, Расинска, Михајла 
Колумбе, као и кружни прстен око градског језгра (Јаше Петровића, Срећкова, 
Виноградарска и Аце Алексића), затим Школска, Наде Милутиновић, Црногорска, 
Индустријска, Солунских ратника, Омладинска, Миће Милића и Првомајска, Миде 
Минића, Занатска, Др. Гордане Никетић, Ракљанска, Карађорђева, Жупска и др. 
 
Перспективни развој саобраћаја је у функционалној зависности од укупног развоја 
градског подручја. Генерална оцена је да ће друмски саобраћај и у будућности бити 
основни вид задовољења свих транспортних захтева, док ће се савлађивање унутар 
насељских дистанци обављати пешице и индивидуалним превозом.  
 
Приоритетне активности је потребно усмерити на ревитализацију и реконструкцију 
постојеће мреже саобраћајница, по питању обнове или изградње савременог коловоза, 
решавање одводњавања, обнову сигнализације и сл. Приоритете у реконструкцији је 
потребно дефинисати и анализирати кроз израду Плана реконструкције путне мреже, у 
коме ће се дефинисати дугорочни развој и динамика одржавања, уз израду базе 
података путне мреже за територију Александровца.  
 
Развој путне мреже се заснива на принципима завршетка започетих путних праваца, 
интегрисања путне мреже, тј. смањења броја „слепих“ улица и формирања нове мреже 
у планираним стамбеним и привредним зонама. Постојећа мрежа саобраћајница се 
допуњује новим трасама, које ће пратити планирани развој насеља са становишта 
формирања нових стамбених и привредних зона и којима ће се у функционалном и 
техничком смислу омогући приступ свакој парцели, несметано кретање људи и возила. 
За планиране саобраћајнице се резервишу коридори у укупној дужинини од око 16,93 
km, који највећим делом припадају сабирним и стамбеним - приступним 
саобраћајницама.  
 
Територијом Плана пролазе деонице државног пута II реда бр. 119, које су одређене 
као саобраћајнице примарне путне мреже, на основу одлуке Скупштине општине 
Александровац од 25.02.2005. године. Максимална регулација саобраћајница 
примарне мреже је 13,4 m, са савременим коловозним застором и обострано вођеним 
тротоарима. 
 
Сабирне улице повезују планиране карактеристичне целине, обезбеђујући својим 
капацитетом несметано одвијање саобраћаја возилима свих категорија. Ширина 
регулације сабирних саобраћајница се креће од 5,0 до 10,0 m. 
Приступ парцели обезбедити обавезно кроз израду пројеката парцелације, на три 
могућа начина: 
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1. директним излазом на јавни пут; 
2. преко приватних прилаза, или 
3. путем уговора о службености пролаза. 

 
Право приватних прилаза и уговор о службености пролаза могу се по потреби 
примењивати и односити на више парцела. Код формирања нових парцела обавезно је 
формирање пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља право службености. 
Минимална ширина пролаза износи 3,5m (у изузетним сутуацијама, на деоницама 
краћим од 100m, могуће је формирати пролазе са ширином 3,0 m). 
 
Имајући у виду да је Александровац типичано линеарно формирано насеље, где 
индустријска зона генерише највећи проценат теретног и транзитног саобраћаја, јавља 
се потреба за реализацијом паралелног путног правца, који би преузео већину 
саобраћајних токова индустријске зоне. Планирана саобраћајница се пружа десном 
обалом Кожетинске реке и са индустријском зоном остварује везу на три места. Због 
рационализације броја прикључака предвиђа се сервисна саобраћајница у залеђу 
индустријске зоне преко које се врши дистрибуција саобраћајних токова до 
појединачних комплекса. На овај начин се стичу услови за боље раздвајање и 
расподелу саобраћајних токова, као и могућност урбанизовања простора на десној 
обали Кожетинске реке.  
 
Коначно решење измештања транзитног, нарочито теретног саобраћаја, из 
Александровца постићи ће се реализацијом обилазнице, која је предвиђена 
Просторним планом Општине и која једним својим делом пролази јужним делом Плана. 
Коридор обилазнице великим делом прати трасе постојећих путева и добро је 
интегрисана са осталом мрежом на територији Плана. До тада је потребно 
прилагодити постојећу мрежу саобраћајница за несметан пролазак меродавних 
теретних возила, пре свега корекцијом унутрашњих радијуса кривина на раскрсницама.   
 
Остале предвиђене саобраћајнице су у функцији развоја стамбених зона и 
комплетирања саобраћајне мреже.  Због повећања безбедности одвијања саобраћаја 
на примарним саобраћајницама, као најфреквентнијим путним правцима у насељу, 
предлажу се и следеће мере: 
� обезбеђивање стандардних попречних профила саобраћајница и проширење 

делова улица који представљају уска грла, ако је неопходно и рушењем објеката; 
� улагање у обнову и изградњу квалитетне јавне расвете саобраћајница, нарочито у 

зонама раскрсница и пешачких прелаза; 
� ограничење брзине кретања моторних возила у централној градској зони на 40 

km/h, а у зонама са интезивним пешачким саобраћајем на 30 km/h (школа, пијаца, 
дом здравља и сл);  

� регулисање саобраћаја и применом светлосне сигнализације на раскрсницама са 
интензивним токовима, пре свега у улици Јаше Петровића у зони школе Аца 
Алексић, али и осталих. Детаљну локацију семафора је потребно одредити кроз 
израду одговарајуће пројектне документације; и 

� стриктно поштовање постављене саобраћајне сигнализације, нарочито по питању 
паркирања у централној градској зони, што би у многоме смањило загушење мреже.   

 
Општи услови 
 
За све саобраћајнице обавезна је израда главних пројеката. Код пројектовања путева 
меродавне су смернице за њихово обликовање утврђене у Упутству за пројектовање 
градских саобраћајница, Правилнику о техничким нормативима и условима за јавне 
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путеве („Сл. лист СРЈ”, бр. 46/91) и Правилнику о ближим саобраћајно-техничким и 
другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта („Сл. гласник РС”, бр. 20/96).  
 
Улична мрежа континуирано изграђеног подручја се задржава у постојећем стању, док 
се улична мрежа унутар карактеристичних зона задржава углавном као у постојећем 
стању, уз неопходну реконструкцију и доградњу у функцији ефикаснијег и безбеднијег 
одвијања саобраћаја. За потребе опслуживања планираних и повећања 
приступачности постојећим садржајима могуће је планирати приступне саобраћајнице 
локалног карактера и значаја. 
 
Регулација свих улица обухвата коловозну површину и тротоар, у променљивој ширини 
у зависности од ранга улице (приказано на графичком прилогу ”Саобраћајно решење 
са регулационим линијама улица и нивелационим котама раскрсница“). 
Планирано је задржавање постојеће саобраћајне матрице, уз реконструкцију и 
доградњу којом се побољшава саобраћајна проточност, засновано на следећим 
поставкама: 

− коловози примарних саобраћајница треба да имају најмање две саобраћајне 
траке, а по потреби у зони раскрсница и траке за усмеравање возила, како би се 
ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила;  

− у оквиру постојећих и планираних ”слепих“ улица обезбедити простор за 
окретање возила; 

− поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију и 
− подићи квалитет пешачких кретања уз примену прописа на основу “Правилника 

о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица” (”Сл. гласник РС“, 
бр. 18/97). 

 
2.4.2.3. Услови за јавни градски саобраћај 
 
Аутобуска станица, лоцирана у улици 29. Новембра, задовољава по питању локације и 
капацитета. Приоритетне активности је потребно усмерити на реконструкцију и 
модернизацију постојећих капацитета. 
 
На територији Плана нису организоване линије градског саобраћаја као посебне 
линије. Развој јавног превоза заснива се на задржавању аутобуског система и давању 
приоритета овом виду саобраћаја у односу на индивидуални, поготово у централним 
зонама насеља, уз побољшање технолошко-техничких карактеристика. 
 
Постојећа стајалишта јавног превоза се задржавају, уз обавезу да буду реконструисана 
и прилагођена опслуживању особа са смањеном покретљивошћу, сходно условима 
меродавног Правилника. Изградња нових стајалишта је могућа на локацијама уз 
коловозе градских саобраћајница у виду ниша. 
 
2.4.2.4.  Услови решавања паркирања 
 
Потребе за паркирањем решaвати по правилу на припадајућој парцели, а паркирање 
на јавном грађевинском земљишту на јавним паркинзима у оквиру регулација 
саобраћајница и у оквиру парцела јавних намена. Паркирање на осталом грађевинском 
земљишту решавати на следећи начин: 

- за нове објекте, изградњом подземних гаража у оквиру објеката (уколико 
геолошки услови то дозвољавају) и паркирањем на слободном делу парцеле; 



  
ППЛЛААНН  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ––  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ  

  
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ    
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО  --  ББееооггрраадд    

                                              36 

- за постојеће објекте, претварањем подземних просторија у гараже и 
паркирањем на слободном делу парцеле уз обезбеђење пролаза кроз 
приземље објекта; 

- удруживањем заинтересованих корисника парцеле ради изградње гараже 
унутар блока, уз обавезну израду урбанистичког пројекта и 

- изградњом надземних гаража на парцелама 
- због специфичности простора и реалног стања не терену, у централној зони 

обезбедити најмање 75% потреба за паркирањем на парцели, уз обавезу 
уплате доприноса за преостали део потребних паркинг места. 

 
Одводњавање површинских вода са паркиралишта решавати гравитационим 
отицањем до система затворене канализације. Постојеће површине за стационарни 
саобраћај у централној зони (укупно 260 ПМ) се оцењују као задовољавајуће, али на 
доњој граници функционалности. Код постојећег капацитета потребно је обезбедити 
минимум 5% ПМ за возила која превозе инвалиде. Прегледност и функционалност 
раскрсница је потребно обезбедити укидањем одређеног броја паркинг места код 
раскрсница са неадекватним радијусима.    
 
Паркирање аутобуса решавати у зони аутобуске станице, док је додатне капацитете у 
току културних манифестација потребно обезбедити на слободним површинама у 
оквиру индустријске зоне. Паркинг за теретне камионе је потребно лоцирати уз коридор 
државног пута, у индустријској зони, изван континуално изграђеног градског подручја. 
На тај начин се задовољавају основни услови да паркинг буде на ободу градског 
подручја и да има директан приступ на примарне саобраћајнице. За локацију се 
предлаже простор уз ДП бр. 119, односно у Крушевачкој улици, као и на слободним 
површинама у оквиру индустријских комплекса, укупне површине 5.327,0m². 
 
2.4.2.5. Објекти у функцији пута 
 
На територији Плана је у функцији шест станица за снабдевање горивом. Овај број у 
потпуности задовољава потребе насеља величине Александровца. Станице су 
функционални, модерни објекти, који обезбеђују снабдевање углавном свих врста 
погонског горива. Локације постојећих станица се задржавају уз могућност проширења 
капацитета и увођење пратећих садржаја (аутосервис, праоница и продавница 
аутоделова и сл.).  
 
Будући развој објеката ове намене је потребно планирати на прилазном правцу 
насељу из смера Јошаничке Бање, тј. у коридору државног пута бр. 119 (Расинска 
улица). 
По питању сервиса за моторна возила уочава се дисперзност у њиховом просторном 
размештају. Стога се предлаже формирање сервисне зоне, у којој би били смештени 
сервиси различитих функција, како би се омогућило задовољавање потреба на једном 
месту и смањили временски губици. За локацију се предлаже простор уз коридор ДП 
бр. 119 према Крушевцу, уз индустријску зону. 
 
2.4.2.6. Пешачки и бициклистички саобраћај 
 
Просторни размештај већине јавних функција у Александровцу и планирана структура 
насеља допринеће да средња дужина путовања буде до 1.500 m, што се може 
сврстати у изохрону пешачења од 30 минута и треба му омогућити несметан развој. 
Правце развоја је потребно усмерити ка: 



  
ППЛЛААНН  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ––  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ  

  

 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ    
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО  --  ББееооггрраадд    

                                              37 

� побољшању и унапређењу услова за кретање пешака ослобађањем јавног 
простора од паркираних аутомобила и планским размештајем уличних садржаја 
(киоска, летњих башти, уличних тезги и др.); и 

� јавне површине учинити привлачним и пре свега безбедним и пригодним за особе 
са специфичним потребама. 

 
Пешачке стазе је потребно трасирати у централним насељским зонама, тако да 
повезују јавне садржаје којима гравитира највећи број грађана. Постојеће стазе се 
задржавају и по потреби проширују на местима где је то могуће. 
 
Пешачка зона у центру насеља се задржава, уз ограничени приступ возилима за 
снабдевање у одређеном периоду дана (22-05h) и омогућавање несметаног приступа 
возилима за хитне интервенције и возилима комуналних служби. Потребна је 
реконструкција пешачке зоне уз израду Плана реконструкције, која би обухватила и 
реконструкцију комуналне инфраструктуре. 
 
Планом се предвиђа промена правца трасе ДП бр. 119 у делу који се користи као 
централна пешачка зона, измештањем трасе на следећи начин: 

– у смеру према Јошаничкој Бањи и Митровом пољу: улицама Крушевачком, 29. 
Новембар, Виноградарском, Јаше Петровића, поново се спаја са 29. Новембром 
и Расинском улицом до границе ПГР-а. Траса пута у улицама Виноградарска и 
Јаше Петровића је предвиђена за једносмерни саобраћај; 

– у смеру према Крушевцу: улицама Расинском, 29.новембар, Школском, 
Срећковом, Аце Алексића и Крушевачком. Траса пута у улицама Срећкова и 
Аце Алексића је предвиђена за једносмерни саобраћај. 

 
Промена трасе Државног пута је предложена на основу одлуке Скупштине општине 
Александровац, за коју је потребно прибавити сагласност министарства надлежног за 
послове саобраћаја.   
 
Положај тротоара (пешачких стаза), њихова димензија и урбана опрема која се дуж 
њих поставља треба да обезбеди пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника у 
саобраћају. Због повећања безбедности одвијања пешачког саобраћаја потребно је 
применити следеће мере: 
� јасно, физичко раздвајање различитих видова саобраћаја уз измештање теретног и 

транзиног саобраћаја из зона са најинтензивнијим пешачким саобраћајем; 
� обезбеђивање континуалних тротоара одговарајућих ширина; 
� изградња семафоризованих пешачких прелаза у зонама пословања, као и 

становања са интезивним пешачким токовима, при чему приоритет представљају 
зоне школа које су у близини фреквентних путних праваца (приоритет представља 
школа „Аце Алексића“ у улици Јаше Петровића) и 

� постављање заштитних ограда на тротоарима у зонама интензивног прелажења 
преко улице (школе, вртићи, дом здравља, аутобуска станица итд.). 

 
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у 
оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са 
посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију 
и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).  
 
Планом је предвиђена могућност постављања пешачких мостова са монажном 
конструкцијом, на водном земљишту јавне намене. Ове интервенције су могуће 
искључиво у складу са водопривредним условима (који су саставни део документације 
Плана) и уз сагласност надлежне службе Општине. 
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Бициклистички саобраћај је у експанзији у целом свету са намером да се умање 
непогодни ефекти које са собом носе остали видови саобраћаја. Трасама овог вида 
саобраћаја је потребно повезати јавне објекте и пре свега туристичке локалитете на 
територији Плана и Општине. Због просторних ограничења није могуће реализовати 
бициклистичке стазе као самосталне објекте, осим у рубним зонама насеља. С тога је 
потребно у коридорима примарних градских саобраћајница, путем успостављања 
одговарајућих саобраћајно-регулативних мера омогућити несметан и безбедан 
саобраћај бициклиста. Предлажу се следеће улице: Крушевачка, 29. Новембра, 
Расинска, Михајла Колумбе и др. Градске бициклистичке стазе и трасе је потребно 
интегрисати са општинском бициклистичком мрежом и даље са међународним 
коридором бициклистичке трансверзале "EuroVelo 11", која води коридором "Х". 
 
2.4.2.7. Правила грађења за саобраћајнице 
 
Путна мрежа 
Основни урбанистичко-технички услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре у 
насељу представља израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз 
поштовање законске регулативе (Закон о јавним путевима, Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, Правилник о основним условима које јавни путеви и њихови 
елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја), као и Техничких 
прописа и стандарда из области путног инжењерства за садржаје који су обухваћени 
пројектима. Да би се задовољили захтеви са аспекта организације и безебедности 
саобраћаја у насељу, у планском периоду насељску мрежу треба пројектовати 
придржавајући се следећих препорука:  
� попречни профили постојеће примарне мреже саобраћајница остају као у 

постојећем стању, са обавезном реконструкцијом коловозног застора на местима 
где је то потребно; 

� у постојећим, изграђеним насељима, регулација улица остаје непромењена, осим 
ако постоји потреба за њеном изменом, односно побољшањем саобраћајног 
решења, нивелације, формирањем нове јавне површине и сл.; 

� примарне саобраћајнице пројектовати са минималном ширином коловоза од 6,0m, 
са носивошћу коловоза за средњи саобраћај са једностраним нагибом и са 
припадајућим елементима за рачунску брзину од 50 km/h;  

� остале саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза минимум 5,50m за 
двосмерни саобраћај или са 3,5m (изузетно 3,0m) за једносмерни саобраћај, са 
обезбеђивањем мимоилазница на сваких 100m и са носивошћу за лаки саобраћај и 
једностраним нагибом и са свим пратећим елементима; 

� шире регулационе мере ових саобраћајница треба да омогуће организовање 
паркинг површина изван коловоза и формирање једностраних или обостраних 
дрвореда; 

� прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 3,0m и 
радијуса 5,0 m са зацевљеном атмосферском канализацијом; 

� примењивати унутрашње радијусе кривина од 5,0m, односно 7,0m тамо где се 
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;  

� коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном 
оптерећењу и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних 
и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора; 

� укрштања саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном 
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом;  

� одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и 
попречним падом) у систему затворене канализације; 
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� ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја; и 

� за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 
обезбедити паркинг простор.  

 
На основу одговарајућих урбанистичких планова, вршиће се реализација нових 
саобраћајница унутар блокова, којима ће се ближе просторно дефинисати пружање 
трасе, регулациона ширина и експлоатационо технички елементи саобраћајнице. 
Врста коловозног застора која се може применити је: коцка, камени застор, 
одговарајући еколошки застори, уз адекватно прилагођавање климатским условима.  
 

Како су постојеће пешачке комуникације углавном променљивог квалитета, за цело 
насеље потребно је градити пешачке стазе од бетона или бетонских плоча минималне 
ширине 1,50m.  

 
Слика 3: Минимални пуни профил 

примарних саобраћајница 

 
Слика 4: Минимални пуни профил 

осталих саобраћајница 
 
План генералне нивелације  
 
Ценатар Александровца се налази на надморској висини од 285,0 до 500,0 m. Планом 
су дате оријентационе коте прелома нивелете осовине собраћајница и интерполоване 
коте и падови нивелете осовине саобраћајница, приказане у графичком прилогу. 
 
У складу са конфигурацијом терена, предложени подужни нагиби коловоза су од 0,00 
до 7,0 % на деоницама саобраћајница до 500m. Изузетно, на појединим деоницама 
подужни нагиб може износити до 12%, али само на краћим деоницама. Приликом 
пројектовања, изградње и реконструкције коловоза потребно је обезбедити попречни 
нагиб коловоза од 2,50% у правцу и максимум 7,0% у кривини. Попречни нагиб 
пешачких комуникација мора бити минимум 1,0%, усмерен од регулационе линије ка 
коловозу. За израду детаљне урбанистичке и инвестиционо-техничке документације 
будућих саобраћајница нагибе нивелете је потребно дефинитивно утврдити након 
геомеханичких испитивања и геодетског снимања терена.  
 
Стационарни саобраћај 
 
Јавна паркиралишта организовати тако да се постигне максимални капацитет у броју 
паркинг места. Саобраћајнице за прилаз паркинг местима предвидети са бетонским 
или асфалтним застором. Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, 
разне врсте поплочања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са 
наменом простора где се граде. Уз границу са зоном становања организовати 
заштитни зелени појас најмање ширине 2,0 m. Као пратеће објекте јавних паркинга 
већег капацитета обезбедити мању јавну чесму и тоалет.  
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Минимални плански параметри за паркирање који се примењују за пројектовање 
објеката са различитом наменом су: 
 

Табела 6: Нормативи за димензионисање паркинг простора 

Намена 1 ПМ на: Намена 1 ПМ на:
Становање 1 стан Пословање и администрација 60 m² БРГП
Хотел - према категорији 2-10 кревета Тржни центри 55 m² БРГП
Хотел - апратманског типа 2 апартмана Ресторани и кафане 6-8 столица
Дом здравља, апотека 35 m² БРГП Спортски објекти 10-14 гледалаца
Школе 1 учионица Биоскоп, дом културе 7-10 седишта
Банке, поште 50 m² БРГП Производно-прерађивачки објекти 8 запослених  

 
Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30m, 
али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5m), имајући у виду димензије 
савремених аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 
12,0x10,50m. Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0m, 
док је за аутобусе 16,0x3,0m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у 
следећој табели: 
 

Табела 7: Димензије паркинг места код косог паркирања 
Тип возила αº А В

30 4,30 2,20
45 5,00 2,30
60 5,30 2,30

45 10,60 4,00
60 12,00 4,00

Путнички

аутомобил

Аутобус

 
 
Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи 
3,70x5,00 m, односно на ширину паркинг места од 2,2m додаје се простор за 
инвалидска колица, ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити 
да користе исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места 
за особе са инвалидитетом износи 5,90 m (2,20 + 1,50 + 2,20). 
 

  

Слика 5: Паркинг место за особе са инвалидитетом 

Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног 
нагиба 10% и минималне ширине 1,20m за силазак колица са тротоара на коловоз. 
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Исте рампе предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или 
обрнуто. 
 
Стајалишта јавног превоза 
 
Стајалишта јавног превоза на територији Плана организовати према следећим 
препорукама: 
� стајалиште у проточној траци организовати на минималном растојању од 15,0m од 

раскрснице или у ниши, 

15 - 20 m

 
Слика 6: Стајалиште у крајњој (ивичној траци) 

 OBELEŽAVANJE POLJEM

 IVIČNO PARKIRANJE

min 14 (20 za ZG BUS )17.00

Rm
in

 =
 1

2.
00

 
Слика 7: Стајалиште у ниши, у траци за ивично паркирање 

 

� минимално растојање стајалишта у траци за супротне смерове је 30,0m, док је 
то растојање код стајалишта у ниши миниимално 10,0m. 

30-50 m

 
Слика 8: Правилно лоцирана стајалишта у траци за супротне смерове 

min. 10 m

 
Слика 9: Правилно лоцирана стајалишта у ниши за супротне смерове 
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2.4.3.  Комуналне површине и објекти 
 
Комплекс ватрогасне станице (К3) је планиран на делу катастарске парцеле 568/1 и 
569 КО Кожетин. Парцела површине око 7.500m2 је формирана непосредно уз 
приступну колску саобраћајницу, која се у зони овог комплекса одваја од  државног 
пута број 119, на делу према Јошаничкој бањи. Садржаје унутар комплекса планирати 
у потпуности у складу са основном наменом, а саобраћајне површине (интерне 
саобраћајнице) планирати тако да се обезбеди једносмерни ток саобраћаја 
ватрогасних возила унутар коплекса. Спратност објеката је до П+2. 
 
2.4.4.  Комунална инфраструктура 

  
 2.4.4.1. Планирана канализација  

 
Генералним пројектом са студијом оправданости сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода насеља општине Александровац („Водотехника“д.о.о, 
фебруар 2008) усвојено је решење каналисања отпоадних вода којим се врши 
укрупњивање неколико заједничких канализационих система. Овим решењем отпадне 
воде система „Александровац“ који чине Александровца ( са комплетном индустријом), 
приградска насеља Витково, Кожетин и Стањево и сеоска насеља Боботе, Венчац, 
Летковац, Парчин, Поповци, Пуховац, Ракља, Старци, Стубал и Новаци се скупљају и 
евакуишу заједничким канализационим системом до уређаја за пречишћавање 
заједничких отпадних вода. 
 
Постојећи сабирни канализациони колектор је задовољавајућег капацитета и предвиђа 
се наставак колектора до локације будућег ППОВ. Заједничко пречишћавање отпадних 
вода канализационог система "Александровац" је предвиђен између села Боботе и 
Новаци. Капацитет постројења ће бити 2 x 12.500 или 2 x 15.000ЕС у зависности од 
критеријума за изливање технолошких отпадних вода у градску канализацију.  
 
Канализациона мрежа се мора радити по сепарационом систему што условљава сама 
конфигурација терена. Трасе канала фекалне и кишне канализације водити у коловозу 
планираних саобраћајница или у слободним зеленим површинама уз планиране 
саобраћајнице. Димензије планиране фекалне, односнио кишне канализације одредити 
на основу хидрауличког прорачуна, усвајајући најмањи пречник цеви за фекалну 
Ø200mm и Ø250 mm за кишну канализацију. 
 
НАПОМЕНА: С обзиром да при изради овог планског документа Катастар подземних 
инсталација није био доступан Обрађивачу, на местима где постоји канализациона 
мрежа, она се задржава. У случају потребе реконструкције постојеће канализационе 
мреже, исту извести по траси постојеће уз повећање пречника у складу са 
хидрауличким прорачуном. Технолошке отпадне воде настале на предметном 
планском подручју у оквиру постојећих и будућих објеката (нпр. евентуалне паркинге, 
гараже, безнзинску пумпу и друге садржаје) евакуисати до сепаратора уља и масти пре 
упуштања у реципијенте. 
 
Атмосферске воде сакупити одговарајућом нивелацијом у најнижу тачку и преко 
одговарајућег сепаратора-таложника (уља, масти и остатака одганског порекла) увести 
у водоток, као крајњи реципијент, при чему квалитет испуштене воде не сме да угрози 
параметре за II класу воде у реципијенту. Минимална дубина укопавања треба да 
обезбеди гравитациопно прикључење објеката и износи 1,0m од темена цеви. У случају 
да није могуће обезбедити гравитационо прикључење, кроз техничку документацију 
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дефинисати евентуалне потребне препумпне станице и позиционирати их у оквиру 
путног појаса, ван коловозне конструкције. 
 
За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број 
ревизионих окана, и водити рачуна о минималним и максималним падовима. 
Планиране и постојеће објекте прикључити на планирану, односно постојећу уличну 
канализациону мрежу. 
 
Техничке услове и начин прикључења планиране фекалне и кишне канализације као и 
прикључење појединих објеката одрђује надлежна комунална организација. До 
изградње планиране уличне канализационе мреже могуће је користити прелазна 
решења (воднепропусне септичке јаме, локална постројења за пречишчавање 
отпадних вода) чија се елемети дефинишу кроз техничку документацију за коју је 
прибављена неоходна сагласност надлежних водопривредних институција. 
 
Кроз даљу планску и пројектну документацију потребно је извршити хидрауличке 
прорачуне и дефинисати тачан капацитет и локацију ППОВ. За исте прибавити 
сагласност и услове надлежног комуналног предузећа. Сву планску и пројектну 
докуменатцију радити на основу ажурног катастра подземних инсталација. 
 
2.4.4.2. Планирани водовод  
 
За потребе побољшања снабдевања водom целокупне територије Oпштине 
Алекснадровац, израђен је Генерални пројекат водоснабдевања Oпштине 
Александровац (МП "Велика Морава", новембар 2006), који је дао полазне основне за 
даље нивое пројектне документације. Системски, на територији града Александровца, 
предвиђена је изградња резервоара „Александровац 2“ капацитета 750m3, са повезним 
цевоводама на постојећи мрежу и ПС „Стањево“.  
 
Трасе планираних водоводних линија водити на удаљености 0,5m од ивице коловоза 
планираних саобраћајница. На графичком прилогу број 5: УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ у Р 1: 1000, су дате резервисане трасе 
планиране водовдне мреже.  
 
Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна, а 
узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара како се то 
противпожарним прописима захтева.  
 
Минималан пречник цеви је Ø100mm. На водоводним линијама предвидети потребан 
број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 150m. Препоручује се 
изградња надземних противпожарних хидраната. 
 
Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,0m од врха цеви до 
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 
Главне, магистралне цевоводе  поставити на најмање 1,8m. 
 
Планиране као и постојеће објекте прикључити на планирану односно постојећу  
водоводну мрежу. Техничке услове и начин прикључења планираних водоводних 
линија као и прикључење објеката одређује надлежна комунална организација. 
Водоводну мрежу затварати у прстен, јер се тиме омогућује сигурнији начин 
водоснабдевања. 
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Хоризонтално растојање између водоводних и зграда, дрвореда и других затечених 
објеката не сме бити мањи од 1,5m. Растојање водоводних цеви од осталих 
инсталација (електро и телефонски каблови) при укрштају не сме бити мање од 0,5m. 
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова 
при укрштању. 
 
Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У 
појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радова који могу 
загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 
 
Забрањена је изградња објеката и сађење засада над водоводним инсталацијама. 
Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог 
изворишта: хидрофори, бунари и пумпе. Код пројектовања и изградње обавезно је 
поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. 
Кроз пројектну документацију потребно је извршити хидрауличке прорачуне и 
дефинисати капацитет и локације водоводних објеката, као и евентуалне потребе за 
проширењем постојећих објеката. За исте прибавити сагласност и услове надлежног 
комуналног предузећа. Планску и пројектну докуменатцију радити на основу ажурног 
катастра подземних инсталација. 
 
НАПОМЕНА: С обзиром да при изради овог планског документа Катастар подземних 
инсталација није био доступан Обрађивачу, на местима где постоји водовдна мрежа, 
она се задржава. У случају потребе реконструкције постојеће водовне мреже, исту 
извести по траси постојеће уз повећање пречника у складу са хидрауличким 
прорачуном. 
 
2.4.4.3. Електроенергетска инфраструктура 
 
Програм развоја 
 

Улазни параметри за димензионисање електроенергетске инфраструктуре су: 
1. Максимално једновремено оптерећење у категорији домаћинства на нивоу 10кV 

је 3,5 kW. 
2. Индустријски потрошачи (потрошачи на 10 kV) 40% од потрошње у 

домаћинству. 
3. Остали потрошачи 25% од потрошње у домаћинству. 

 
Табела 6: Потрошња електричне енергије 

Година 
Број 

домаћинстава 
Домаћинства 

MWh 
Индустрија 

MWh 
Остали 
MWh 

Укупно 
МWh 

2009.       2.309          18.455         9.413         1.825      29.693 
2021.       3.109          34.820       13.928         8.705      57.453 

 
Табела 7: Вршна снага 

Година 
Домаћинства 

MW 
Индустрија 

MW 
Остали 

MW 
Укупно 

MW 
2009. 3.44 7.87 1.6 12.81 
2021. 10.8 4.3 2.7 17.8 

 
На основу овог вршног оптерећења за подручје града димензионисаће се и 
електроенергетска мрежа.  
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Планско образложење 
 

� Напајање конзума електричном енергијом 
Напајање конзума електричном енергијом вршиће се из електроенергетског система 
Републике Србије. 
 

� Основна напојна мрежа 
Основна напојна мрежа Општине (сеоска насеља и град) је независног напона 110kV и       
35kV. Напојну мрежу чине далеководи: 110kV Крушевац – Александровац – Брус. 
Напојну мрежу 35kV чине далеководи: Крушевац - Мрмош – Александровац – Брус – 
Лепенац. 
 
� Главна напојна тачка 
Основни извор напајања електричном енергијом су трафостанице 110/35/10kV,    
1x31,5 MWА ТС 35/110kV 2x8MVA и новопланирана трафостаница 110/10kV, 1x20(31,5) 
MWА која је сада у завршној изградњи. 
 
� Дистрибутивна мрежа 10 и 1 kV 
У градском подручју изграђена је 71 трансформаторска станица 10/0,4kV инсталисане 
снаге 19,1 kVА. За период до 2021. године потребно је градити нове трафостанице 
према потреби тј. према повећању потрошње електричне енергије. Дистрибутивне 
трафостанице за градско подручје могу се градити у објектима и као слободно стојећи 
(монтажни). Ове трафостанице покривају (опслужују) домаћинства и општу потрошњу. 
Ако би усвојили типске трафостаанице од 630 kVА, број ових трафостаница износио би 
(17809/630) 30. Планирани број трафостаница је мањи од постојећих зато што смо 
усвојили стандардну снагу од 630 КVА, а постојеће су мањих снага (различите снаге од 
50kVА до 630kVА). Број од 30 ТС10/0,4k обухвата потрошаче домаћинства, индустрију 
и остале потрошаче. 
 

Изградња нове трасформаторске станице 110/10kV снаге 1x20(31,5)MVA и замена 
трансформатора 1x8MVA у трафостаницу 35/1 kV, као и повећање броја ТС 10/0,4kV 
задовољиће потребе у електричној снази за наредни период до 2021. године.  
 
Нова 10kV мрежа развиће се у складу са изградњом нових објеката, а локације нових 
трансформаторских станица 10/0,4kV снаге 630 кVА треба да се повежу са постојећом 
у прстен чиме ће се постићи већа погонска сигурност и омогућити постепена измена 
дотрајалих делова мреже. 
 

НАПОМЕНА: Секундарна разводна мрежа није предмет овог плана и треба да буде 
дефинисана кроз израду инвестиционе техничке документације (идејни и главни 
пројекат).  
 
� Jавна електрична расвета 
За јавну расвету биће коришћена два типа светлосних извора: натријеве сијалице 
високог притиска и живине сијалице. За осветљење главних магистралних праваца 
биће коришћене натријеве сијалице високог притиска. За остале саобраћајнице 
(сабирне, помоћне, блоковске и сл.) користиће се живине сијалице. Командовање 
јавном расветом оствариће се преко фотоћелија и штафете која се преноси између 
напојних тачака 
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2.4.4.4. Телекомуникациона мрежа 
 
Програм развоја 

 

� Телефонска мрежа 
За одржавање потребног броја телефонских прикључака користи се усвојен принцип: 

– сваки стан 2 (два) телефонска прикључка 
– пословни објекти на 30-50 m2 корисне површине један телефонски прикључак 
– сваки локал 2 (два) телефонска прикњучка 

 
На основу ових улазних параметара одредиће се и капацитет телефонске мреже. 
 
Табела 8:  Број претплатника 

Година Број 
домаћинстава 

Број телефона по 
домаћинству 

Пословниобјекти – 
бр. телефона Укупно 

2009. 2309 2010 2070 4080 
2021. 3109 6218 3000 9218 

 
� Телефонска мрежа – спојни путеви 
Као медијум преноса (спојни пут) између комутационих центара Крушевац, Врање и 
Ниш је оптички кабл (ОК). По наведеним оптичким путевима раде одговарајући 
дигитални системи преноса. 
 
� Телефонске централе 
У граду постоје две телефонске централе и то у Александровцу и Виткову. Централе за 
наредни плански период се морају проширити да би опслужиле близу 12000 
претплатника.  Због смањења дужине претплатничке петље на подручју плана треба 
изградити још три нове АТЦ (МСАН-а) и то у Борју, Превоју и индустријској зони. До 
новопланираних МСАН (приступних уређаја) планирати изградњу нових оптичких 
каблова у којима ће радити одговарајући дигитални системи преноса. 
 
На простору плана, постоји изграђена једна базна станица мобилне телефоније која 
припада ЈП „Телеком Србија“. 
 
� Приступна мрежа 
Приступна телефонска мрежа подразумева мрежу од АТЦ-а до претплатника, а 
подељена је кабловска подручја у Александровцу и 1 (један) у Виткову. До краја 
планског периода овај број ће се повећавати и зависиће од потреба корисника. 
Приступна ТК мрежа (деоница од главног разделника до извода) је подземна, а 
секундарна ТК мрежа (део од претплатничке петље од извода до претплатника) је 
ваздушна. У планском периоду и секундарна мрежа треба да буде подземна 
кабловска. 
 
� Посебни кабловски оператери 
Једини оператер на подручју Плана је "Телеком Србија". Други оператер који је 
недавно добио лиценцу за пословање је "Теленор Србије", али није познато да ли 
поседује своју мрежу на подручју Плана, нити да ли постоји у плану реализација 
мреже. Трећи оператер "Орион" се не бави фиксном кабловском ТК мрежом, већ само 
бежичном приступном мрежом, која није предмет овог Плана.  
 
� Мобилна телефонија 
На простору Плана, уз постојећа два оператера 063 и 064, предвиђа се проширење 
мрежа у складу са порастом броја оператера. 
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� РА и ТВ мрежа 
На подручју Града присутан је сигнал РА и ТВ Србије. Сигнал је одговарајуће јачине и 
задовољава услове стандарда. 
 
� Поштанска мрежа 
У граду је изграђена главна пошта са шалтерима, а дистрибуција поштанских 
пошиљака је организована по реонима.  
 
2.4.4.5.  Гасоводна мрежа и постројења 
 
У наставку реализације гасификације – 2. фазе могуће је изградити – проширити 
основну дистрибутивну гасоводну мрежу Александровца према насељима: Витково, 
Парчин, Стубал, Шљивово и Љубици јер су то мања насеља од 100 до 200 
домаћинстава, а пројектовани и изграђени капацитет МРС је 7.000m3/č. 
 
Предвидети трасе – локације дистрибутивних гасовода у регулационим профилима 
постојећих и планираних саобраћајница поменутих насеља и то само са једне стране 
улице по принципу затворених  гасних прстенова. У тротоарима, јавним површинама и 
зеленим површинама сви гасоводи се подземно постављају са минималним надслојем 
од 80,0cm изнад горње коте цеви до нивелете тротоара или нивелете зелених 
појасева. 
 
Капацитет МРС "Александровац" од 7.000m3/č је довољан да се обезбеде 
перспективне потребе Александровца и ширег подручја, како за потребе  домаћинства, 
укупно по задњем попису за поменута насеља око 3.166, тако и све пратеће садржаје и 
индустријске потребе. 
 
Потребно је извршити нову хидрауличку проверу расподеле природног гаса у простору 
предметног Плана генералне регулације и продужити трасе (Пе) гасовода до будућих 
потрошача и израдити потребу техничку документацију за изградњу истих. Са ових 
гасовода планирају се гасни прикључци потрошача и завршавају се са потрошачким 
мерно-регулационим сетовима. 
 
Природни гас се може користити за потребе грејања, припреме топле воде, кувања и 
мањих технолошких потреба. Корисник може у својим објектима да изгради гасне 
котларнице, односно комбиноване гасне котлове, зависно од потребних капацитета. У 
графичком делу приказане су трасе гасовода у профилима саобраћајница и планирани 
пречници гасовода тако да је на најнеповољнијим чворовима мреже обезбеђен 
минимални радни притисак од 1,5bar. Трасе гасовода треба усагласити са другим 
инфраструктурним водовима израдом  тзв. "синхрон" плана. 
 
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 до 4,0bar (Сл. 
лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак 
за радни притисак до 4,0bar (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника за пројектовање и 
изградњу унутрашњих гасних инсталација  (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92) и Правилника о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница (Сл. лист СФРЈ, бр. 10/90, измене и допуне бр. 52/90). 
 
Код разводних гасовода у свему се придржавати  Правилника о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним 
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нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт 
(Сл. лист СФРЈ, бр. 26/1985.)  
 
 
2.4.5.  Зелене површине на земљишту јавне намене  

 - објекти пејзажне архитектуре  јавног коришћења -   
 
2.4.5.1.  Правила за градски парк и остале површине парковског типа 
 
� Уз поштовање основних принципа озелењавања вршити реконструкције постојећих 

или подизање нових парковских површина; 
� Са посебном пажњом извршити снимање постојећег стања објеката и анализу 

потреба корисника, како би се адекватном наменом и организацијом простора,  
обезбедиили оптимални услови корисницима различитих категорија (деца 
различитог узраста, радно активно становнништво, пензионери). 

 
2.4.5.2.  Правила за дрвореде и остале пратеће зелене површине дуж 
саобраћајница 
 
Ова категорија зеленила, игра најважнију улогу у повезивању свих осталих елемената  
пејзажне архитектуре у јединствен систем. Из тог разлога, основни услов при 
озелењавању Града је да се искористе све могућности  за формирање истих. У 
улицама чија ширина и распоред траса подземних инсталација не дозвољавају 
формирање класичног дрвореда, користити остале видове линијског озелењавања и 
техничке мере заштите (садњу дрвореда само на сунчаној страни улице, садњу дрвећа 
у касетама, садњу садница из категорије ниског дрвећа, садњу шибља, вертикално 
озелењавање итд). 
� Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не 

угрожава безбедност саобраћаја.  
� Задржати постојеће дрвореде који се кроз реконструкцију могу допунити ; 
� Формирати нове дрвореде у свим улицама у којима попречни профили и трасе 

подземних и надземних инсталација то дозвољавају. 
� Власник земљишта које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да 

потребе реконструкције или изградње јавног пута, уклони засаде, дрвеће и ограде и 
тако обезбеди прегледност. 

� За дрвореде у склопу тротоара и паркинга, не користити високо дрвеће са снажним 
кореновим системом који подиже околне поплочане површине; 

� На потезима где није могуће формирање дрвореда применити остале облике 
линијског или пункталног озелењавања као и вертикално озелењавање ; 

� При пројектовању зелених површине дуж ванградских саобраћајница посебну 
пажњу посветити функција оптичког вођења. 

� За формирање дрвореда користити искључиво "школоване" дрворедне саднице 
високе преко 3,5m, са правим деблом, чистим од грана до висине од 2,5m и прсним 
ппечником преко 10cm. 

� Удаљености између садница дрвећа у дрвореду прилагодити изабраној врсти: 
  -   5m  за ниско дрвеће 
  -   5 до 7,5 m  за средњевисоко дрвеће 
  -   7,5 -10m  за високо дрвеће 
� Обавезно усагласити места садње садница високог дрвећа са положајем 

надземних објеката, трасама подземних инсталација и ивицама коловоза, уз 
поштовање оптималних прописаних одстојања: 

  -   5,0m  од објекта 
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  -   1,5m  од водовода 
  -   2,5m  од канализације 
  -   1,5m  од електро и ПТТ инсталација 
  -   2,0m  од топловода-   1,0m  од ивице коловоза градских улица 
  -   2,0m  од ивице коловоза саобраћајница са већим дозвољеним  брзинама    
� У случају подизања дрвореда у улицама у којим није могуће обезбедити оптимална 

растојања, садњу извршити уз примену одговарајућих мера техничке заштите; 
� Дрвеће у склопу паркинга (без пратеће зелане површине) обавезно садити у задњој 

трећини паркинг места. У изузетним ситуацијама толерише се и садња на средини; 
� Око садница на тротоарима и паркинзима предвидети хоризонталну и вертикалну 

заштиту. 
 
2.4.5.3. Правила за зелене површине на парцелама административних  
             и других јавних објеката 
 
� Избором врста, начином обраде и колористичким ефектима нагласити 

репрезентативност објеката, 
� Главне прилазе, просторе око споменика, водених површина и фонтана, решавати 

партерним зеленилом, са најдекоративнијим врстама из категорије ниског и 
полеглог шибља, ружа, перена и сезонског цвећа. 

� У склопу ових зелених површина формирати специфичне амбијенталне целине са 
пратећим мобилијаром; 

� Избором врста, начином обраде и колористичким ефектима нагласити 
репрезентативност објеката; 

� Главне прилазе, просторе око споменика, водених површина и фонтана, решавати 
партерним зеленилом, са најдекоративнијим врстама из категорије ниског и 
полеглог шибља, ружа, перена и сезонског цвећа. 

� Ако има простора, формирати мање амбијенталне просторе за краћи одмор. 
 
2.4.5.4. Правила за зелене површине на парцелама дечије установе, основних 

школа и  других простора за боравак деце 
 
� Добром организацијом простора формирати целине за миран одмор, игру, спортске 

и остале активности а према потребама конкретне установе;  
� Због штетног утицаја озонских рупа обавезно обезбедити потребну засену на 

просторима предвиђеним за игру деце ; 
� Просторе намењене деци до 7 година обрадити еластичним засторима и опремити 

атестираним реквизитима,  који морају бити атрактивни и лаки за одржавање; 
� Не користити изразито алергене врсте, биљке са трновима и отровним плодовима,  

као и оне које у периоду опадања плодова  много прљају простор (дуд нпр.); 
� Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха. 
 
2.4.5.5. Правила за зелене површине на парцелама Дома здравља и социјалних 

установа 
 
� Посебну пажњу посветити избору врста и организацији простора у циљу стварања 

сто повољнијих санитарно-хигијенских услова; 
� Формирати  пријатне амбијенталне просторе пријатне за пасиван одмор корисника; 
� Користити ведре колорите у циљу изазивања пријатних емоција код болесника ; 
� Не користити изразито алергене врсте ; 
� Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха; 
� Обезбедити приступ лицима са инвалидитетом.  
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2.4.5.6.  Правила за површине на комплексу спорта и рекреације 
 
� Не користити изразито алергене врсте,  врсте са крупним плодовима и оне које у 

периоду опадања лишћа и плодова  много прљају простор ; 
� Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха; 
� У зависности од расположивих слободних површина, предвидети  што више 

заштитне масиве; 
� Не користити изразито алергене врсте,  врсте са крупним плодовима и оне које у 

периоду опадања лишћа и плодова  много прљају простор ; 
� Користити врсте које луче фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха; 
 
2.4.5.7.  Правила за уређене површине гробља 
 
Како заузимају велике површине, важан су елеменат у укупном систему зелених 
површина насеља потребно је побољшати изглед постојећих гробаља, а уредјење и 
озелењавање треба да одразавају постовање према основној намени. 
 
2.4.5.8.  Правила за уређене површине дуж речних токова 
 
� Максимално сачувати природни амбијент,  а пажљивим интервенцијама обалу 

учинити доступним и пријатним местом за пасивни одмор и активну рекреацију 
посетиоца; 

� Садњу прилагодити конкретним амбијенталним целинама како би се максимално 
нагласили ефекте  водених огледала; 

� Тзв. "водени призор" нагласити садњом појединачних стабала жалосних врба, на 
пажљиво одабраним местима ;мостове осветлити, како би у току ноћи поред 
наглашавања места прелаза, нагласили и ефекат воденог огледала; 

� Формирати водозаштитне и мелиоративне засаде и тако обезбедити обалоутврду и 
водозаштиту, засадима који поред основне функције имају и декоративно – 
естетску вредност. 

 
2.4.5.9.  Правила за уређене заштитне појасеве 
 
Ове површине припадају еколошком функционалном подсистему и њихова главна 
функција је смањење неповољних услова макросредине. Због комплексности и значаја 
за насеље, а са циљем стварања система заштитног зеленила неопходан је тимски 
рад стручњака из различитих области. Подизањем заштитног зеленила елиминисати 
или умањити неповољне утицаје ветрова и загађења и обезбедити везивање 
нестабилног земљишта на косинама И клизиштима. 
 
2.4.5.10. Правила за пешачке површине 
 
� Применити углавном дрвореде и партерно зеленило које треба да усмери кретање 

пешака; 
� Користити воду –фонтане, чесме, базене, као обавезан елеменат уређења, зато 

што стварају посебне визуелне ефекте и повољне микроклиматске услове. 
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2.5. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
2.5.1. Урбанистичке мере заштите животне средине  
 
Заштита животне средине у овом плану обухвата мере заштите природне средине 
(ваздуха, воде, земљишта, вегетације и заштите од буке и вибрација), заштите 
природе и посебно угрожених делова животне средине, заштите непокретних 
културних добара и заштите од елементарних непогода и ратних разарања.  
 
Основни развојни циљ: заштита и унапређење животне средине ће се постићи кроз 
побољшање њеног квалитета укупно, као и појединих њених елемената: ваздуха, воде, 
земљишта и живог света. Овај развојни циљ оствариће се спровођењем низа мера 
различитог карактера: 
� правних - нормативних мера: доношење општих нормативно - правних аката СО о 

заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите и поступака и 
активности, критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у 
случају непоштовања Закона; израда катастра загађивача и стално ажурирање од 
стране надлежних органа, при чему је нарочито важно успостављање мерних 
пунктова загађивања и услова праћења загађивања; забрана и ограничавање 
градње објеката који су потенцијални загађивачи;  

� техничко - технолошких мера: прилагођавање технолошких и производних процеса 
у индустрији захтевима и условима заштите од загађивања животне средине; 
уградња, контрола употребе и одржавања инсталација и уређаја за пречишћавање 
загађених отпадних гасова и вода;  

� просторно - планских мера: правилан избор локације (нарочито производних и 
непроизводних објеката) уз поштовање мезо и микролокационих карактеристика 
простора; формирање санитарних заштитних зона око индустријских комплекса и 
фреквентних саобраћајница, при чему ширина санитарних зона зависи од степена 
загађења; овде се посебно наглашава израда елабората процена утицаја и 
елабората стратешке процене утицаја којима ће се оцењивати планска и пројектна 
решења у односу на захтеве животне средине, у складу са Законом.  

� економских мера: прибављање материјалних средстава потребних за остваривање 
циљева заштите и унапређења животне средине кроз мере фискалне политике, 
издвајање доприноса из цене производа и услуга, накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, као и финансирање из новчаних накнада и казни за 
емитовање штетних продуката преко МДК у животну средину. 

 
Спровођење ових и других мера утицаће на смањење ризика од загађивања и 
деградације животне средине, као и на подизање постојећег квалитета животне 
средине.  
 
2.5.1.1. Услови и мере заштите ваздуха 

 
С обзиром да планско подручје карактеришу групације стамбених и привредних 
објеката који могу допринети нарушавању основних вредности квалитета ваздуха, 
побољшање његовог квалитета оствариће се спровођењем следећих мера, а у складу 
са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09): 
� свако постројење мора да се пројектује, гради, опрема и одржава тако да не 

испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности 
емисије (ГВЕ); 

� уколико дође до квара уређаја (постројења) или промене технолошког процеса, 
због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан 
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да квар или поремећај отклони, односно да обустави технолошки процес, како би се 
емисија свела на дозвољене границе у најкраћем могућем року; 

� у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху 
оператер је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да предузме 
техничко-технолошке мере или обустави технолошки процес, како би се 
концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности; 

� унапређењем саобраћајне мреже (модернизација локалних саобраћајница и 
обезбеђивање потребних профила - проширивање и асфалтирање улица, и 
изналажење и реализација архитектонских, грађевинских и хортикултурних решења 
– успостављање зелених појасева између саобраћајница и околних објеката где год 
је то могуће) смањиће се запрашеност улица и загађеност ваздуха уз главну  и 
друге улице.  

� успостављањем редовне контроле мерења, тј. мониторинга (једном у току године) 
основних загађујућих материја из постојећих и планираних стационарних 
привредних објеката, према одредбама Правилника о граничним вредностима, 
методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и 
евиденцији података („Сл. гласник РС“, бр. 54/92, 30/99, 19/2006); 

� уградњом система за пречишћавање ваздуха у свим новопланираним производним 
погонима ради контролисане емисије аерополутаната; 

� прикључењем постојећих и планираних објеката на трасу магистралног гасовода, 
односно стварање техничких могућности за прелазак на овај еколошки прихватљив 
енергент, чиме би се елиминисала могућност отварања локалних котларница на 
чврсто гориво, мазут и остале енергенте неповољне са аспекта квалитета ваздуха. 

 
2.5.1.2. Услови и мере заштите вода 
 
У складу са очекиваним привредним развојем, а тиме и повећаним обимом 
производње у индустрији, неопходно је спровести превентивне и санационе мере ради 
очувања квалитета површинских и подземних вода, како на предметном подручју, тако 
и у ближем окружењу. У том смислу спроводиће се следеће мере: 
� правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача површинских 

и подземних вода уз одабир технолошких процеса у којима се максимално могуће 
примењује рециркулација и пречишћавање отпадних вода и повезивање на систем 
градске канализације; 

� промене у технолошким процесима везане за смањење ризика од загађивања вода, 
при чему коришћење и рециркулацију отпадних вода треба применити где год је то 
могуће;   

� изградња недостајућих канализационих система за санитарне, технолошке и 
атмосферске воде, уз обавезни предтретман отпадних вода из свих привредних 
објеката пре упуштања у градски систем канализације. Посебно се наглашава да се 
индустријске (технолошке) отпадне воде могу упустити у колекторе санитарних 
отпадних вода једино након пречишћавања на постројењима за предтретман 
индустријских отпадних вода (ова постројења пакетног типа треба да пречисте 
индустријске отпадне воде до МДК за упуштање у фекалне воде); 

� пројектовање и изградња канала и ригола којима ће се са манипулативних 
површина привредних објеката и локалних саобраћајница, потенцијално зауљене 
отпадне воде и воде од одржавања одводити у таложник-сепаратор уља и масти, 
пре упуштања у канализационе колекторе; 

� спровођење потпуне контроле испуштања, пречишћавања и упуштања отпадних 
вода у канализациони систем и водоток, односно праћење нивоа њиховог 
загађења, односно пречишћености (од стране Јавног комуналног предузећа и 
Водопривредне инспекције).  
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� спровођење свих отпадних вода са предметног подручја фекалним колекторима 
усмерити ка локацији централног постројења за пречишћавање отпадних вода на 
територији Општине, а који се налази ван планског подручја. 

 
2.5.1.3. Услови и мере заштите земљишта 

 
Заштита пољопривредног, шумског, грађевинског и осталог неплодног земљишта ће се 
постићи спровођењем следећих мера:  
� законским регулисањем и заустављањем процеса градње објеката на површинама 

које нису планиране за изградњу, како би се спречила деградација пољопривредног 
земљишта;  

� пошумљавањем, озелењавањем и правилним обрађивањем земљишта утицаће се 
на смањење ерозије;  

� стручном применом пестицида и минералних ђубрива и строгом контролом њихове 
употребе умањиће се њихова штетна дејства на измене хемијског и физичког 
састава тла;  

� изградњом канализације на предметном простору смањиће се опасност од 
потенцијалног загађивања тла и подземних вода;  

� регулацијом саобраћаја смањиће се аерозагађење, као и таложење чврстих 
материја из ваздуха на тле; 

� одговарајућим техничко - технолошким решењима у ложиштима и котларницама 
(уградњом пречистача отпадних гасова и чађи), као и редовним одржавањем 
чистоће круга привредних, комуналних и складишних зона у циљу смањења 
запрашености.  

 
2.5.1.4. Услови и мере заштите од буке  

 
Повећани ниво буке се јавља само локално дуж државног пута бр.119 и у оквиру 
комплекса постојећих привредних објеката. Због смањења загађивања буком могуће је 
спровести следећу заштиту:  
� на самом извору буке: техничко - технолошким решењима на уређајима који 

производе буку, као и учесталом строгом техничком контролом рада моторних 
возила и применом важећих прописа;  

� на путу од извора буке до пријемника: подизањем заштитних зидова типа екрана 
око извора буке; 

� на месту пријема звука: ефикасним архитектонским и грађевинским решењима 
(правилном локацијом извора буке, добрим избором грађевинских материјала 
слабе звучне проводљивости као и оних који имају повећану апсорпцију звука; при 
пројектовању објеката спровести одређивање правилног распореда просторија, као 
и увођење боље звучне изолације при пројектовању и градњи стамбених објеката).  

 
Емитовање буке из постојећих и планираних привредних објеката не сме прекорачити 
законске норме дефинисане „Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној 
средини“ („Сл. гласник РС“, бр. 54/92). Такође, Правилима уређења овог Плана 
дефинисана је заузетост сваке парцеле под зеленим површинама, што такође 
доприноси смањивању евентуално негативних утицаја повишеног нивоа буке у 
животној средини. Посебно се истиче обавеза формирања зеленог заштитног појаса  
дуж саобраћајница унутар парцела привредних објеката (од листопадних врста дрвећа, 
високе крошње).  
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2.5.1.5. Услови за одлагање и третман отпада 
 
За сакупљање отпадака на предметном подручју препоручује се постављање судова – 
контејнера, запремине 1,1m³. Контејнере за сепаратно одлагање отпада („рециклажна 
острва“) поставити дуж државног пута бр.119 и у централном градском језгру. 
Контејнере за новопланиране објекте лоцирати у склопу дела парцеле према јавној 
површини саобраћајнице. Локације нових судова за смеће уз новопланиране објекте 
утврдити кроз израду урбанистичко-техничких услова, а на основу санитарно-
хигијенских прописа, и заштитити их од атмосферских падавина и ветра, тако што ће 
бити смештени у нишама ограђеним зеленилом. На слободним зеленим површинама 
за сакупљање отпадака предвидети корпе (бетонске, или од неког другого материјала: 
пластика, жица, бронза).  
 
Приступ судовима за смеће мора бити неометан, тако да подлога за гурање контејнера 
мора бити од чврстог материјала без иједног степеника и са највећим нагибом од 3%. 
Максимално удаљење контејнера од улаза у припадајући не сме бити веће од 25,0m, а 
минимално 5,0m, при чему је максимално ручно гурање 15,0m.  
 
У случају генерисања опасних и штетних отпадних материја, забрањује се да се исте 
одлажу у посуде и контејнере за одлагање комуналног и осталог инертног отпада. 
Складиштење опасног отпада организовати у оквиру радних површина постојећих и 
новопланираних привредних објеката (у посебним магацинским просторима, 
изолованим од радног особља, у херметички затвореним бурадима), а њихов даљи 
транспорт ће вршити искључиво правна и физичка лица овлашћена за поступање са 
овим врстом отпада (у складу са одредбама Правилника о начину поступања са 
отпацима који имају својство опасних материја (“Сл. гласник РС“, бр. 12/95)). 
 
Грађевински отпад који може да настане приликом реализације инфраструктурних 
инсталација, саобраћајница и осталих објеката, обавезно је уредно прикупити на 
локацији, разврстати и класирати по карактеру и пореклу, до момента преузимања од 
стране Јавног комуналног предузећа. Наглашава се да се на предметном подручју не 
планира отварање депоније комуналног отпада, тако да ће се прикупљени отпад и 
даље одлагати на градску депонију, до реализације изградње регионалне санитарне 
депоније у Oпштини Крушевац на којој ће се одлагати и отпад са територије Oпштине 
Александровац.   

 
2.5.1.6.  Услови и мере заштите од техничко-технолошких удеса и хаваријских    

загађења 
 

Имајући у виду планирану намену простора на подручју ПГР, неопходно је да сви 
постојећи (приоритетно комплекс „Вино Жупа“) и новопланирани објекти донесу 
одговарајући План заштите од удеса, као основну меру приправности у случају 
изненадних и непредвиђених индустријских удеса и хаваријских загађења. План 
заштите од удеса прецизно дефинише процену степена опасности од ризика, ниво 
повредљивости и субјекте надлежне за његову реализацију, а доноси се на основу 
„Правилника о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања 
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица“ („Сл. гласник 
РС“, бр. 60/94 и 63/94).  
 
Складиштење и чување хемикалија и осталих опасних материја у привредним 
објектима организовати у засебним радним просторијама магацинског типа, уз 
перманентну контролу и надзор локалног особља. Основна превентивна мера у 
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поступку издавања грађевинске дозволе за новопланиране привредне објекте на 
планском подручју биће израда Студије о процени утицаја на животну средину (у 
складу са Законом о процени утицаја на животну – „Сл. гласник РС“, бр. 135/04), чиме 
ће се на целовит начин сагледати процена опасности објеката и околног простора од 
могућих удеса и прописати неопходне мере заштите, ради заштите људи и 
материјалних добара.  
 
2.5.2. Заштита природних  добара и вредности 
 
На основу документације Завода за заштиту природе Србије (Услови Завода за 
заштиту природе Србије за овај ПГР бр. 03-1364/2 од 13.07.2010.), као и увидом у 
Регистар заштићених природних добара, констатовано је да на територији која је 
обухваћена границама Плана генералне регулације нема заштићених природних 
добара, па у том смислу нема посебних услова и обавеза, већ само општих обавеза у 
складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09). Несумњиво је да и 
даље треба инсистирати на очувању основних амбијенталних карактеристика и 
природних вредности овог подручја, што ће се остварити реализацијом основних 
архитектонских, грађевинских и хортикултурних решења који ће бити комплементарни 
са постојећим природним карактеристикама.  С обзиром на значајну заступљеност 
пољоприврених површина на планском подручју, неопходно је обезбедити минималну 
примену агрохемијских средстава, уз очување живица и вегетације уз путеве, ради 
спречавања евентуалних појава разоровања и деградације педолошког покривача.  
 
Формирање уређених зелених површина пожељно је планирати дуж саобраћајница 
подизањем континуалног ивичног линеарног зеленила састављеног од обостраних 
дрвореда високих лишћара, уз могућност формирања линеарних ивичних травњака. 
Дуж граница комплекса школа, ободно оформити појас заштитног зеленила како би био 
у функцији изолације од околног саобраћаја. Појас зеленила треба да буде довољно 
густ и широк, састављен од листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне 
микроклиматске услове, смањио буку и повећао естетски квалитет простора.  
 
Уколико се током спровођења плана при уређењу терена и изградњи објеката наиђе на 
природна добра која се, у складу са Законом, могу сматрати вредним потребно је 
обуставити радове и о налазу обавестити надлежни Завод за заштиту природе који ће 
обавити истраживања и спровести одговарајућу заштиту.  
 
2.5.3. Услови за уређење и заштиту културних добара 
 
Према расположивој документацији Завода за заштиту споменика културе из Краљева, 
утврђено је да у границама предметног Плана налазе следећи споменици културе: 

1. Просторно културно-историјска целина „Пољана Лукаревина“ у К.О. Дренчи 
(„Сл. гласник СРС“, бр.28/83) 

2. Виноградарски подрум Верке Лапчевић у Стањеву – споменик културе 
3. Поп Маркова кућа у Александровцу – споменик културе 
4. Археолошко налазиште у Виткову 
5. Црква Вазнесења Господњег у Кожетину. 

 
Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара су: 
� на заштићеним културним добрима и њиховој заштићеној околини, не може се 

вршити раскопавање, рушење, преправљање, активности изградње и уређења 
простора или било какви радови који могу да наруше својства културног добра, без 
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претходно утврђених услова и сагласности надлежне службе заштите културних 
добара; 

� ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен;  

� добра која уживају претходну заштиту (евидентирана добра) не смеју се оштетити, 
уништити, нити се може мењати њихов изглед, својство или намена; 

� забрана изградње објеката (индустријских, рударских, енергетских,  
инфраструктурних, фарми и других објеката) који својом наменом и експлоатацијом 
могу да угрозе културно добро или деградирају и наруше пејзажне одлике и 
природне елементе његове заштићене околине; 

� забрана привременог или трајног депоновања отпада и испуштање отпадних вода,  
отварања позајмишта земље и другог материјала; 

� забрана градње и постављања објеката трајног или привременог карактера, који 
својом архитектуром, габаритом и висином могу угрозити културно добро; и 

� забрана радова који могу пореметити статичку стабилност објекта. 
 
 2.5.4.   Услови заштите од елементарних и других већих непогода и 

обезбеђење простора за потребе одбране земље 
 
Потребно је да се при изградњи на предметном простору, скупом урбанистичких и 
грађевинских карактеристика задовоље потребе заштите, и то пре свега тако да се 
смање дејства евентуалног разарања објеката. Због тога је, при планирању на овом 
простору обавевезно обезбедити могућност примене и реализације мера заштите од 
елементарних и других већих непогода. У том смислу, са аспекта заштите на 
предметном простору биће разрађене и спроведене мере и дати параметри 
повредивости.    

 
2.5.4.1. Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса 

 
Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући 
одређене принципе планирања, организације и уређења простора, у првом реду за 
индустрију и инфраструктуру, као основне компоненте предметног простора.  
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: 

� поштовање степена сеизмичности од око 80 MСS приликом пројектовања, 
извођења или реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који 
се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за подручје 
Александровца, 

� поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката, 
� обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после 

евентуалне катастрофе. 
 

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких 
структура. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће 
мере:  
� саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне 

улице, сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуницирање. 
� водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу 

искључења појединих деоница у случају оштећења  
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� каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји 
могућност да раде поједине функционалне целине;  

� електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су 
дисперговани у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и 
полупрстенове, на такав начин да се могу у ванредним условима искључивати по 
сегментима; каблирање високонапонских водова је нужно због безбедости у 
ванредним условима 

� телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају 
прекида у појединим линијама у ванредним условима.  

 
Kод пројектовања и изградње свих категорија објеката високоградње стриктно се треба 
придржавати одредби „Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81), а код 
пројектовања предвиђених надградњи и доградњи одредби „Правилника о техничким 
нормативим за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених 
земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 52/85). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно 
се спроводе посебна инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања 
терена на којима ће се градити поједини објекти. 
 
2.5.1.2. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
 
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 
� објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС“ бр. 111/2009), 
� објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се протоку и притиску 

воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за 
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 
30/91) 

� објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве („Сл. лист СРЈ“ бр 8/95) 

� објекти морају  бити реализовани у складу са Одлукама о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53, 54/88 и 28/95), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења 

� планиране гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр 
31/05) 

 
2.5.1.3. Урбанистичке мере обезбеђења за потребе одбране земље 
 
На основу услова Министарства одбране који су достављени за потребе израде 
предметног ПГР-а констатује се да нема посебних услова и захтева за прилагоћавање 
потребама одбране земље.  Регулација јавних површина насеља и позиција 
грађевинских линија у односу на исту, треба да омогуће несметано функционисање 
свих служби у случају елементарних непогода, пожара и ратних услова. Елементи 
саобраћајница у смислу зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у 
фази спасавања, дефинисање могућности прилаза местима за водоснабдевање 
противпожарних јединица као и други значајни елементи са аспекта заштите и 
спасавања људи и материјалних добара су уграђени у урбанистичко решење ПГР-а. 
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У погледу склањања људи и материјалних добара у случају опасности од ратних 
разарања неопходно је, осим могућности изградње склоништа двонаменског типа, 
обезбедити евакуациона места у шумским комплексима на предметном подручју. У ове 
сврхе могу се користити и специјална склоништа или одговарајући објекти који су 
оспособљени за такву намену. У случају да будући инвеститор жели у оквиру новог 
објекта да изгради кућно склониште оно мора задовољавати техничке нормативе за 
такву врсту грађевинских објеката. 
 
 
2.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА 
 
Препоруке за планирање и пројектовање  
 
На основу анализе инжењерско – геолошких одлика и микросеизмичке рејонизације 
планско подручје је на осову критеријума нагиба терена, дубине до подземне воде, 
литогенетске грађе, стабилности и сеизмичности терена, са аспекта подобности терена 
за урбанистичко планирање, подељено на четири рејона:  
 
  Табела 9: Подела планског подручја на рејоне  

(на основу Елабората: ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА СЕИЗМИЧКОМ 
МИКРОРЕЈОНИЗАЦИЈОМ ТЕРЕНА ЗА НИВО ГУП-А АЛЕКСАНДРОВЦА – РО "ГЕОЗАВОД", Институт 
за геолошка, хидрогеолошка, геотехничка, геофизичка истраживања и истраживања минералних 
сировина, Одељење за хидрогеолошка и геотехничка истраживања, Београд, 1988.) 

Критеријум Одлике 
I реон: терени без ограничења за урбанизацију 

а1 - 0-10° 
b1 - више од 4 m 
c1 - везане стене: флишни комплекс (Ј, К) неогених пешчара и конгломерата 
c2 - комплекси неогених лапоровитих глина, пескова и шљункова  
d1 - стабилан терен 
е1 - интензитет 7a, 7b, 7c, 8a, 8b  

II реон: терени са незнатним ограничењима за урбанизацију,  
потребне интервенције у тлу мањег обима 

а2 - 10-25°  
b2 - 2-4 m 
c1 - везане стене: флишни комплекс (Ј, К) неогених пешчара и конгломерата 
c2 - комплекси неогених лапоровитих глина, пескова и шљункова 
d1 - стабилан терен 
е1 - интензитет 7a, 7b, 7c, 8a, 8b 

III реон: терени са знатним ограничењима за урбанизацију,  
потребне интервенције у тлу већег обима. 

а3 - преко 25° 
b2 - 2-4 m 
b3 - изнад 2 m  
c1 - везане стене: флишни комплекс (Ј, К) неогених пешчара и конгломерата  
c2 - комплекси неогених лапоровитих глина, пескова и шљункова  
c3 - комплекси квартарних делувијалних и пролувијалних седимената 
c4 - комплекс алувијалних седимената (за дубину до 2,5 метара) 
d1 - стабилан терен 
d2 - лабилан (условно стабилан) терен и терен са изразитим процесом ерозије 
е1 - интензитет 7a, 7b, 7c, 8a, 8b  
е2 - интензитет 8c, 9a 

IV реон: терени неподобни за урбанизацију,  
свака интервенција у тлу веома сложена и финансијски неисплатива 

а3 - преко 25° 
b3 - изнад 2 m   
c1 - везане стене: флишни комплекс (Ј, К) неогених пешчара и конгломерата 
c2 - комплекси неогених лапоровитих глина, пескова и шљункова  
c3 - комплекси квартарних делувијалних и пролувијалних седимената  
c4 - комплекс алувијалних седимената (за дубину до 2,5 метара)  
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d2 - лабилан (условно стабилан) терен и терен са изразитим процесом ерозије  
d3 - нестабилан терен – активна и примирена клизишта  
е2 - интензитет 8c, 9a 
е3 - интензитет 8bn,  8cn, 9an, N 
  

Објашњење критеријума 

нагиб терена 
а1 0-10° 
а2 10-25°  
а3 преко 25° 

дубина до нивоа подземне воде 
b1 више од 4 m 
b2 2-4 m 
b3 изнад 2 m 

литогенетска грађа терена 
c1 везане стене: флишни комплекс (Ј, К) неогених пешчара и конгломерата  
c2 комплекси неогених лапоровитих глина, пескова и шљункова 
c3 комплекси квартарних делувијалних и пролувијалних седимената  
c4 комплекс алувијалних седимената (за дубину до 2,5 метара) 

стабилност терена 
d1 стабилан терен  
d2 лабилан (условно стабилан) терен и терен са изразитим процесом ерозије  
d3 нестабилан терен – активна и примирена клизишта 

сеизмичност терена 
е1 интензитет 7a, 7b, 7c, 8a, 8b 
е2 интензитет 8c, 9a 
е3 интензитет 8bn,  8cn, 9an, N 

коефицијент 
сеизмичког 
интензитета 

7a ......Ks=0,020  
7b ......Ks=0,025 
7c ......Ks=0,030 

8a ......Ks=0,040  
8b ......Ks=0,050 
8c ......Ks=0,060 

9a ......Ks=0,080 

  
Напомена: Графичка представа података из табеле приказана је на картама у Документацији плана. 

 
С обзиром на веома геолошку грађу и геотехничке одлике терена, одлике рељефа, 
распоред главних сеизмичких жаришта и раседних зона дефинишу се основне 
препоруке препоруке за планирање и пројектовање објеката на подручју ПГР-а 
Александровац. Имајући у виду основну карактеристику подручја Александровца као 
зоне просторно веома блиске копаоничкој трусној зони под чијим је значајни утицајем и 
александровачко подручје, главни задатак је да се кроз просторно и урбанистичко 
планирање, архитектонско-грађевинско пројектовање и кроз реализацију ових планова 
обезбеде оптималне заштитне мере и смањење штета код будућих земљотреса. 
  
Дејство земљотреса на грађевински фонд зависи, између осталог, и од лоцираности 
насељеног места, концентрације и густине изграђености, намене појединих површина, 
примене техничких прописа и предузимања превентивних заштитних мера. Сеизмички 
ризик представља међусобна зависност земљотреса као природног феномена и 
целокупне људске активности. Стога се може сматрати да сеизмички ризик 
представља међусобну зависност земљотреса као природног феномена и целокупне 
људске активности. 
 
Сврха дефинисања препорука за планирање и пројектовање у овом Плану је да се 
постигне што рационалнија намена појединих површина, већа сеизмичка стабилност, 
економичнија градња и смањење штете које би настале у случају евентуалних 
земљотреса у будућности. 
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Препоруке за урбанистичко планирање и пројектовање 
 
Ове препоруке имају за циљ да, потенцирајући основне сеизмичке карактеристике 
истраживаног подручја, указу на основне принципе земљотресног инжењерства о 
асеизмичкој градњи које треба применити. Засноване су на добијеним резултатима 
истраживања сеизмичких услова подручја (изражених извршеном сеизмичком 
микрорејонизацијом) као и на резултатима проучавања понашања објеката и других 
урбаних елемената побуђених земљотресима. Полазећи од сложености процеса 
урбанизације у сеизмички активним подручјима, препоруке треба схватити само као 
основно усмерење ка постизању одговарајућих урбанистичких решења са аспекта 
сеизмичких услова подручја и пројектовања сеизмички резистентних објеката. 
 
� Сеизмички услови 
 
Резултати укупно извршених истраживања подручја, а посебно сеизмолошких, којима 
су дефинисани регионални сеизмички параметри на основној стени и инжењерско 
сеизмолошких, којима су дефинисани сеизмички параметри по појединим зонама под-
ручја и на основу којих је извршена сеизмичка микрорејонизација1, показују да ће и 
убудуће подручје бити изложено јаким земљотресима. Очекиване вредности 
максималних убрзања за различите временске периоде од 50 до 200 година, 
дефинисане пробабилистичким прилазом у виду вероватноћа њихове појаве 
представљају параметри сеизмичког хазарда подручја. Исте се крећу у распону од 0,13 
до 0,27 (g) у зависности од временског периода, регионалних параметара, сеизмичког 
утицаја локалне геотехничке средине и нивоа ризика. 
 
Полазећи од ових вредности, намеће се основна препорука да се комплетно подручје 
третира као сеизмички активно са високим вредностима очекиваних максималних 
убрзања. Вредностима очекиваних убрзања, генерално за цело подручје, одговара 
сеизмички интензитет 8 степена по MCS скали од чега произилазе и одговарајуће 
обавезе према законској регулативи. 
 
Извршеном сеизмичком микрорејонизацијом по параметрима очекиваних максималних 
убрзања добијене су зоне са различитим убрзањима како је то приказано преко 
одговарајућих табела у елаборату и на карти сеизмичке микрорејонизације 1:5000 у 
Елаборату " ИНЖЕЊЕРСКО – ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА СЕИЗМИЧКОМ 
МИКРОРЕЈОНИЗАЦИЈОМ ТЕРЕНА ЗА НИВО ГУП АЛЕКСАНДРОВЦА ", РО 
"ГЕОЗАВОД" – Београд, Институт за геолошка, хидрогеолошка, геотехничка, 
геофизичка истраживања и истраживања минералних сировина, Одељење за 
хидрогеолошка и геотехничка истраживања, Београд, 1988.год. Вредности очекиваних 
максималних убрзања по појединим зонама представљају директну индикацију о томе 
како ће се манифестовати сеизмичка дејства од будућих земљотреса. У вези с тим, 
произилазе следеће препоруке: 
1. У процесу урбанистичког планирања и пројектовања треба тежити да се колико год 

је могуће усагласи намена површина, односно дистрибуција појединих објеката и 
других урбаних елемената, са интензитетом очекиване сеизмичке понуде по 
појединим зонама. У том смислу треба настојати да се објекти односно урбани 
елементи осетљивији на сеизмичке утицаје дистрибуирају по зонама са нижим вре-
дностима убрзања. 

                                                 
1 Елаборат "ИНЖЕЊЕРСКО – ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА СЕИЗМИЧКОМ МИКРОРЕЈОНИЗАЦИЈОМ ТЕРЕНА ЗА 
НИВО ГУП-А АЛЕКСАНДРОВЦА", РО "ГЕОЗАВОД" – Београд, Институт за геолошка, хидрогеолошка, геотехничка, 
геофизичка истраживања и истраживања минералних сировина, Одељење за хидрогеолошка и геотехничка 
истраживања, Београд, 1988.год. 
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2. Међутим, имајући у виду да поред сеизмичких услова многи други елементи утичу 
на поменуту намену и дистрибуцију и да ће у много случајева исти превагнути, 
треба рачунати са одговарајућим разликама инвестиционих трошкова између обје-
ката лоцираних у зоне различитих сеизмичких дејства. 

3. Треба настојати да се густина изграђености, становања, и тд., усагласи колико год 
је могуће са очекиваним сеизмичким утицајима по појединим зонама у смислу 
њеног смањења са порастом тих утицаја. Овде посебно посебно треба имати у 
виду постојећи фонд објеката, односно постојање једне урбане целине са свим 
својим специфичностима која није базирана на наведеним препорукама. Због тога, 
код реконструкције и урбанизације већ постојећих делова насеља, треба водити 
рачуна о границама могућности рачуна о овим препорукама, због чега ће у 
извесним случајевима биће потребна и компромисна решења у смислу основне 
урбанистичке концепције и сеизмичких услова. 

4. Извршено зонирање подручја по параметру стабилности локалне геотехничке сре-
дине, показује да се у оквирима подручја поред динамички стабилних зона, налазе 
и зоне у којима ће се код будућих јаких земљотреса појављивати већа, односно 
парцијална динамичка нестабилност. У том смислу препоручује се: 
- Све зоне које су на карти сеизмичке микрорејонизације приказане као 

динамички нестабилне и обележене симболом N третирати у принципу као 
неповољне зоне и искључене за планирање објеката, посебно конструкција, 
осетљивих на појаву динамичке нестабилности. У вези са тим, треба планирати 
и   евентуалне намене површина ових зона. 

- Све зоне које су на карти сеизмичке микрорејонизације приказане као потенци-
јално парцијално нестабилне, на динамичка дејства изазвана земљотресима и 
означена индексом n уз основни симбол у принципу није неопходно 
ограничавати са аспекта намене. Препоручује се да се исте третирају као зоне 
где се генерално могу планирати уобичајени објекти и други урбани елементи.  

- Међутим, пошто се на одређеним деловима ових зона могу појавити облици ди-
намичке нестабилности, произилази услов за детаљним истраживањима, сваке 
локације у циљу утврђивања могућности и услова изградње. У вези с тим, треба 
рачунати са одбацивањем појединих локација, условљености изградње 
посебним решењима фундирања што собом повлачи увећање инвестиционих 
трошкова, и си. У том смислу треба усагласити урбанистичко планирање и 
пројектовање. 

 
� Сеизмички ризик 
 
Резултат једновременог сумарног третмана више елемената (сеизмичких услова, 
могућности појава земљотреса одређеног интензитета у конкретном повратном 
периоду, нивоа побуде и повредљивости објеката у одређеном впериоду времена и 
др.), односно међусобне зависности појаве земљотреса и њиховог деловања на 
целокупну људску активност пробабилистичким прилазом изражен је сеизмичким 
ризиком. Ниво сеизмичког ризика представља прихватљиву повредљивост објеката 
односно урбаног елемента за одговарајући повратни временски период, ниво и 
вероватноћу побуде. 
 
Зависно од сеизмичког ризика произилазе следеће препоруке за урбанистичко 
планирање и пројектовање: 
1.    У склопу израде планова развоја подручја као базу за урбанистичко планирање 

неопходно је дефинисање глобалног сеизмичког ризика и ниво прихватљивог 
ризика као један од основних параметара за израду урбанистичких планова. 
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2.    Извршити класификацију објеката и других урбаних елемената по параметру њи-
хових амортизационих периода. Дефинисање амортизационих периода је 
неопходно за оцену сеизмичког ризика.  

3.    Извршити класификацију по параметру важности објеката. 
4.    Имајући у виду да је сеизмички ризик пропорционалан амортизационом периоду 

објеката, важност и нивоа сеизмичке побуде, треба настојати да се приликом 
урбанистичког планирања и пројектовања искористе све могућности за његово 
смањење. У том смислу генерално треба настојати да се објекти са већим 
амортизационим периодом и веће важности лоцирају у зоне мањих вредности 
убрзања. 

 
� Распоред основних функција 

 
У даљој разради и реализацији урбанистичког плана подручја Александровца треба 
применити основне смернице и препоруке које се тичу планирања распореда основних 
функција, од којих се као основне смернице и препоруке издвајају следеће:  

1.   У односу на распоред основних функција са аспекта инжењерскогеолошких карак-
теристика тла препоручује се коришћење уважавања података са карте сеизмичке 
микрорејонизације. У принципу, читаво истраживано подручје са изузетком зона ди-
намичке нестабилности N, може се користити за основне градске функције, за ту-
ристичке и пословне објекте и за стамбене објекте друштвеног стандарда. 

Код реализације ове препоруке очекују се извесне потешкоће обзиром на чињеницу 
да насеље постоји, да има одређену физиономију и да је постојећи фонд 
грађевинских објеката таквог обима да се о њима мора водити рачуна код разраде 
и реализације урбанистичког плана. Сложеност односа, у просторном смислу, који 
настају између већ реализираних и новопројектованих са урбанистичким планом - 
функција и утицаја природних карактеристика терена на локалну сеизмичност, 
захтева дубљу студију за примену ових препорука, пре свега са аспекта пер-
спектива будуће изградње. 

У овом случају од посебне је важности одговор на питање на који начин даље 
градити и пројектовати у урбанистичком и архитектонско-грађевинском смислу, а да 
се при томе постигне што већа заштита од евентуалних земљотреса убудуће. У том 
смислу у даљем перспективном развоју подручја препоручује се, у зависности од 
економско-техничких могућности, што је могуће стриктнија примена ових препорука 
код урбанистичког пројектовања и постојећих техничких прописа за пројектовање и 
грађење у сеизмичким подручјима код реализације урбанистичког плана. 

 
2.    Димензионирање слободних зелених површина и рекреативно-спортских терена 

може бити и нешто веће од уобичајених урбанистичких норматива, а њихов распо-
ред треба да се усагласи са већ поменутом микрорејонизацијом. 
У насељима која су лоцирана у високо сеизмички активним подручјима, као што је 
овај случај, зелене површине могу бити и од користи за пружање прве, најхитније 
помоћи, за време смештаја настрадалог становништва, материјалних добара, и др. 

 
� Систем и густина изграђености  

 
Са аспекта заштите од катастрофалних земљотреса велика концентрација људи и 
материјалних добара по градовима и насељима је неповољна јер се у случају 
земљотреса могу очекивати бројне жртве и велика разарања. У конкретном случају 
Александровца опасност од земљотреса један од главних фактора који ће убудуће 
утицати на густину насељености па се зато препоручује следеће: 
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� Просечна густина изградње треба да је мања од оне која се предвиђа по 
уобичајеним урбанистичким нормативима. 

� Препоручује се примена отвореног система изградње. 
 
С обзиром да у постојећој документацији не постоје неки ближи, детаљнији 
показатељи, ове препоруке су минимум који се мора поштовати како би се постигао 
основни циљ да се умање у највећој мери и посредне штете од евентуалних будућих 
земљотреса. На овај начин стварају се и одређени минимални услови за бржу 
интервенцију и прилаз до појединих објеката у случају катастрофалних земљотреса. 
Као последица свега овога намеће се и препорука да просечна густина стновања, у 
принципу, треба да је мања од уобичајених норматива за оваква подручја. 
 
У непосредној вези са овим, а из истих разлога, у односу на спратност и габарите 
објеката, препоручује се следеће: 
1.    На разматраном урбанистичком подручју, могу се градити објекти различите 

спратности уз правилан (оптималан) избор конструктивних система и материјала. 
2.    Габарити у основи објеката треба да имају, по могућности, правилне геометријске 

форме. Најповољније форме габарита са асеизмичког аспекта, су оне форме које 
су симетричне у односу на главне осе објеката, као на пример, правоугаона, 
квадратна и слично. 

3.   Код објеката који морају да имају сложене габарите у основи и чији појединачни 
делови имају различите спратности (на пример, туристички објекти типа хотела са 
ресторанима и сличним функцијама) треба сеизмичким дилатационим фугама 
габарит објекта поделити тако да поједини делови имају правилне форме у основи 
и по висини и омогуће пројектовања засебних конструктивних јединица. 

 
Применом ових препорука, у границама осталих урбанистичких концепција, код израде 
регулационих планова (планирања форме и димензије габарита и спратности објеката, 
што је један од основних задатака ових планова) могуће је у великој мери елиминисати 
неповољне утицаје форме и димензија габарита на сеизмичку стабилност објеката. 
 
Обзиром на постојећу тенденцију да се санацијом и ојачањем оштећених објеката од 
земљотреса врши и адаптација као и надградња објеката, препоручује се да треба 
избегавати надградњу и адаптацију објеката са којом се мења конструктивни систем 
постојећих објеката, нарочито када се то ради без предходних статичких и сеизмичких 
анализа, са циљем обезбеђивања доказа о могућности приступања надградњи и 
адаптацији.  
 

� Мреже инфраструктуре и саобраћајница  
 
Висока сеизмичност региона Александровца налаже потребу о посвећивању посебне 
пажње код пројектовања мрежа инфраструктуре (електричних, водоводних и 
канализационих инсталација, разних паровода и гасовода, резервоара за гориво и си.), 
независно од тога да ли се ови налазе испод или изнад земље. 
 
Ово је нужно будући да се смањењем могућности за њихово оштећење за време 
дејства земљотреса, побољшавају услови за ефикасно пружање помоћи настрадалима 
као и за отклањање последица земљотреса. Самим тим, смањује се и број 
евентуалних жртава и несрећних случајева после земљотреса, као и могућности за 
избијање експлозије и пожара. У ту сврху се препоручује: 
1.   При пројектовању радова инфраструктуре, а нарочито главних довода потребно је 

посебну пажњу посветити инжењерскогеолошким и сеизмолошким условима 
терена и тла. 
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2.   Мере заштите намећу потребу на потпуно или делимично снабдевање водом помо-
ћу гравитационог система ако за то постоје услови, обзиром да овај систем не 
захтева други извор енергије. 

3.    Главни водови треба да имају бројне међусобне везе, а доводни водови - 
одвојене паралелне водове.   

4.    Потребно је обезбедити мрежу затварача, помоћу којих у сваком моменту може 
бити искључен било који део водоводне мреже. 

5.    Мрежу пожарних хидраната треба добро распоредити и обезбедити обзиром да се 
пожари често јављају као последица земљотреса. 

6.    Препоручује се примена циркулационих система са већим бројем међусобних веза. 
7.    За израду водова инфраструктуре треба користити флексибилне конструкције, које 

могу да следе деформације тла. Избегавати употребу крутих материја (неармиран 
бетон, азбест-цементне цеви, и си.), за израду водова инфраструктуре. 

8.     Везе унутрашње мреже водовода, канализације и топловода са спољном морају 
бити флексибилне, како би се омогућило слегање.  

9.    Водоводна и канализациона мрежа мора бити изведена изван зоне темељења.  
10.  Избегавати насипне, мочварне и нестабилне терене за постављање траса главних 

водова свих инсталација. 
11. Водови мреже инфраструктуре који су непосредно уз објекте, треба да се пројектују 

и изведу преко водонепропусних подлога (бетонских канала).  
12. Електричне инсталације треба снабдети са уређајима за брзо прикључивање 

електричних машина у случају потребе. 
13. Подземне електричне инсталације треба обезбедити са уређајима за искључење 

појединих рејона. 
 
У односу на саобраћај, помињемо да планирању и пројектовању саобраћајница на 
подручју региона Александровца, треба прићи не само са економско-саобраћајног, већ 
и са аспекта планирања и пројектовања саобраћаја на сеизмички активним 
подручјима.У том смислу препоручује се следеће:  
� Саобраћајна мрежа треба да има довољну пропусност и могућност повољне 
организације саобраћаја, а саобраћајнице треба да буду грађене тако да  су отпорне 
на деформације тла.  

� У систему саобраћајница кроз подручје пожељно је обезбедити паралелне везе тј. 
паралелне саобраћајнице, тако да у случају да једна постане неопходна, постоји 
могућност да се преко друге обезбеди несметано одвијање саобраћаја, прилаз 
разрушеним зградама и пружање помоћи. 

� У сваком случају обезбедити повезивање подручја са разним гранама саобраћаја 
што је веома пожељно ради растерећења саобраћаја у постземљотресним 
критичним моментима, као у случају када је једна грана саобраћаја у прекиду. 

 
Евакуација становништва, као и достава најнеопходнијих материјала, после катас-
трофалних земљотреса је скоро увек неизбежна ствар. Ради тога настаје потреба за 
повећањем саобраћаја. Ово налаже потребу да се у планирању саобраћајница води 
посебно рачуна о овим потребама и обезбеди одвијање несметаног саобраћаја и у 
најкритичнијим моментима. 
 
При пројектовању саобраћајница и главних водова избегавати нестабилне  и 
потенцијално нестабилне терене и зоне контакта литолошких средина, као и 
растресито тло на чврстој стеновитој подлози. 
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Препоруке за архитектонско и грађевинско планирање и пројектовање 
 
Принципи земљотресног инжењерства о асеизмичкој градњи створени су дугогодиш-
њим истраживањима понашања тла и објеката у условима земљотреса, последица 
изазваних земљотресом, особина земљотреса, као динамичке побуде, динамичких 
особина објеката односно њихових конструкције, и сл. Исти су засновани и на 
истраживањима социолошких, економских, технолошких и сличних аспеката, деловања 
земљотреса и последица од њих. Применом основних принципа земљотресног 
инжењерства за градњу асеизмичких објеката и других урбаних елемената постићи ће 
се редукција штетних последица од земљотреса и смањење сеизмичког ризика, 
односно његово довођење у толерантне и прихватљиве оквире. 
 
Полазећи од особина сеизмичности подручја, предложених препорука за урбанистичко 
планирање и пројектовање, одредби постојећих прописа, у прилогу су дате препоруке 
за архитектонско и грађевинско планирање и пројектовање. Исте треба применити као 
део неопходних мера заштите од последица земљотреса и који у склопу укупних мера 
треба да допринесу што целовитијој заштити и смањењу последица. Осим тога, 
њиховим повезивањем са резултатима сеизмичке микрорејонизације којом су дефи-
нисани коефицијенти сеизмичког интензитета Кs, омогућава се и пројектовање оних 
конструкција за које прописи дозвољавају примену поједностављене анализе на 
сеизмичка дејства помоћу еквивалентних статичких оптерећења. 
 

� Општи принципи пројектовања асеизмичких конструкција 
 
С обзиром да се процес планирања и пројектовања асеизмичких објеката надовезује 
се на урбанистичко планирање и пројектовање, препоруке за планирање и пројек-
товање асеизмичких објеката представљају даљу разраду препорука за урбанистичко 
планирање и пројектовање и њихову конкретизацију. Повезујући се са њима у процесу 
пројектовања асеизмичких објеката посебну пажњу треба обратити питању допуштеног 
степена оштећења објеката за различита сеизмичка дејства. Ово је питање наравно 
повезано са важношћу односно значај објеката. Ограничавајући се на просечне и 
стандардне објекте и полазећи од нашег и светског искуства намећу се следеће 
препоруке о обезбеђењу њихове сигурности: 
- Заштита људских живота као минимални степен сигурности код асеизмичког 

пројектовања, 
- Заштита од делимичног или комплетног рушења конструкција за врло јака 

асеизмичка дејства и 
- Минимална оштећења за слабија и умерено јака сеизмичка дејства 
 
Искуство са земљотресима у свету показује да објкети, који поседују довољну 
чврстоћу, жилавост и крутост имају добро понашање и велику отпорност на зем-
љотресе. Поред тога, објекти са једноставним и простим габаритом и симетричним 
распоредом крутости и маса у основи, показују исто тако добро понашање код се-
измичког дејства. 
 
Од особитог значаја је и равномерна дистрибуција крутости и масе конструкције 
објекта по висини. Нагла промена основе објекта по висини доводи до неуједначене 
промене крутости и тежине, што, обично, проузрокује тешка оштећења и рушење 
елемената конструкција. 
 
Избор материјала, квалитет материјала као и начин извођења објеката од битног су 
значаја за сигурност и понашање објеката изложених сеизмичком дејству. Армирано-
бетонске и челичне конструкције, добро пројектоване, располажу довољном 



  
ППЛЛААНН  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ––  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ  

  
 
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                                                                                                                                                                                                            ЈЈУУГГООССЛЛООВВЕЕННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  
ООППШШТТИИННАА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ИИ  ССТТААННООВВААЊЊЕЕ    
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВААЦЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЈЈУУГГИИННУУСС  ДДОООО  --  ББееооггрраадд    

                                              66 

чврстоћом, жилавошћу и крутошћу, тако да и за јаче земљотресе ове конструкције 
поседују високу сеизмичку отпорност. Напротив, зидане конструкције изведене од 
обичне зидарије, камена или тешких блокова не поседују жилавост и обзиром на 
њихову тежину прилично је тешко да се конструише као асеизмичке конструкције. 
 
Од особитог значаја за стабилност конструкција је квалитет реализације и извођења 
уопште. Постоје многи случајеви рушења конструкција као резултат неквалитетног 
извођења грађевинских радова. Код пројектовања конструкција темеља предност имају 
оне конструкције које спречавају клизања  у контакту са тлом и појаву неравномерних 
слегања. 
 
Прорачун асеизмичких конструкција врши се у сагласности са прописима за грађење у 
сеизмичким подручјима. Одређују се еквивалентне хоризонталне прорачунске 
сеизмичке силе, са којима се прорачунавају и димензионирају елементи конструкција. 
У случајевима када је потребна боља дефинирана сигурност конструкције објеката, 
врши се директна динамичка анализа конструкције за стварна сеизмичка дејства. Код 
овог прорачуна оптимизира се крутост, чврстоћа и жилавост конструкције чиме се може 
дефинисати критеријум сигурности у зависности од услова фундирање, сеизмичности 
терена и карактристика употребијеног материјала и типа конструкције. 
 
� Пројектовање и анализа објеката по појединим зонама 
 
На основу резултата истраживања инжењерско – геолошких и сеизмичких одлика 
терена и микросизмичке рејонизације подручја и на основу општих принципа про-
јектовања асеизмичких конструкција за поједине зоне препоручује се следеће: 
- На планском подручју могућа је градња објеката различите спратности уз примену 

свих стандардних грађевинских материјала за конструкције и обликовање објеката. 
Треба дати предност употреби дуктилних материјала, нарочито код објеката веће 
висине и већег значаја. 

- Могу бити заступљени најразличитији конструктивни системи. 
 
Код зиданих конструкција препоручује се примена зидарије, ојачане са хоризонталним 
и вертикалним серклажама и армиране зидарије различитог типа. Обичну зидарију, 
само са   хоризонталним и вертикалним серклажима треба примењивати за објекте 
мањег значаја и мање висине (до два спрата висине). 
 
Поред рамовских армирано-бетонских конструкција може бити примењена изградња 
објеката рамовских конструктивних система ојачаних армирано-бетонским дија-
фрагмама (језгрима), као и конструкција са армирано-бетонским платнима. Ове 
конструкције су нарочито економичне за висине објеката до 15 спратова. 
 
Код примене префабрикованих армирано-бетонских конструкција препоручује се при-
мена монолитних веза између елемената конструкције. Обично се понашање веза 
елемената конструкције утврђује експерименталним путем. 
 
Препоручује се примена довољно крутих међуспратних конструкција у оба ортогонална 
правца, које треба да обезбеде дистрибуцију сеизмичких сила у елементима 
конструкције према њиховим деформационим карактеристикама. Ово је нарочито 
потребно код комбинованих конструктивних система од армирано-бетонских рамова и 
дијафрагми. 
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Могућа је примена најразличитијих материјала и елемената за испуну. Предност имају 
лагане префабриковане испуне, које битно не утичу на понашање основног 
конструктивног система. Уколико се примењује крута и масивна испуна (опека или 
блокови најразличитијег типа) треба узети у обзир утицај испуне на основни 
конструктивни систем. 
 
Пројектовање темеља конструкције објеката за дејство основних оптерећења треба 
засновати на следећим начелима: 
1.   Темеље конструкције објеката треба пројектовати тако да се за дејство основног 

оптерећења избегну диференцијална слегања 
2.   Темеље објеката треба изводити на добром тлу 
3.   Темеље делова конструкције не изводе се на тлу, које се по карактеристикама 

разликују значајно од тла на коме је извршено темељење осталог дела конструк-
ције. Уколико то није могуће, објекат треба раздвојити на конструктивне јединице 
према условима тла. 

4.   Примену два или више начина темељења на истом објекту избегавати, осим ако се 
сваки начин темељења примењује појединачно по конструктивним јединицам 

5.   Оптерећење које се преноси преко темељне конструкције на тло мора да буде 
хомогено распоређено по целој контактној површини 

6.   Треба обезбедити довољну крутост темељне конструкције, а посебно на спојевима 
темељних града са стубовима конструкције. 

 
Прорачун конструкције за сеизмичка дејства генерално се врши према техничким 
прописима за градњу у сеизмичким подручјима. Препоручује се примена директног 
динамичког прорачуна конструкција за стварна сеизмичка дејства код пројектовања 
следећих објекта: 
� вишеспратни - високи објекти 
� конструкција од посебног значаја 
� веома флексибилне конструкције и конструкције са неуједначеном дистрибуцијом 

маса, крутости и чврстоће по висини објеката 
� конструкције са великим распонима 
� типски објекти масовне примене 

 
За дефинисање пројектних сеизмичких параметара, као што су очекивана максимална 
убрзања, репрезентативне временске историје и спектри реакције, неопходне за 
поменути динамички прорачун, потребна су детаљна инжењерско-сеизмолошка и 
геотехничка истраживања локација намењених за изградњу ових објеката 

 
За остале објекте пројектовања на сеизмичка дејства може се вршити поједнос-
тављеним поступком са еквивалентним статичким силама коришћењем коефицијената 
сеизмичности (Ks) дефинисаних овим истраживањима.  

 
Коефицијенти (Ks) како су дефинисани за армирано-бетонске конструкције, могу се 
применити и за све остале уз примену одговарајућих коефицијената дактилитета и 
пригушења Kp.  

 
� Услови за изградњу објеката 

 

При изградњи објеката, поред сеизмичких услова и ризика, морају се имати у виду и 
инжењерско – геолошки услови терена, а нарочито савремени геолошки процеси који 
се у терену јављају. Ради заштите од клизања на нестабилним теренима ће се 
спроводити посебне мере заштите и санације. У складу са локалним условима, 
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неопходно је предвидети и одговарајућу дренажну мрежу са регулисаним 
реципијентима, како би терен био изграђен у потпуно регулисаним условима. 
 
Посебан проблем представљају ископи за објекте који морају бити штићени у складу са 
прописима и локалним потребама.  
Код новопројектованих објеката који имају подрмску етажу, код темељења објекта 
треба испунити следеће услове:  
• темељење треба извести на јединственој коти без каскада, у јединственом габариту 

темеља;  
• пројектовати темеље који обезбеђују уједначена слегања темељног тла - темељне 

плоче или траке међусобно повезане; како су слегања глина нижег реда величине, 
у глинама је могуће да треба рачунати на шљунчане тампоне који би преузели и 
функцију дренажних "тепиха"; 

• дубину фундирања усагласити са суседним објектима, а уколико су објекти који се 
задржавају плиће фундирани, потребно је  подбетонирати  темеље постојећих 
објеката и то до нивоа фундирања новог објекта;  

• водоводну и канализациону мрежу извести што је могуће ближе ивичним зонама 
објеката; везе унутрашње мреже водовода, канализације, гасовода и сл., са 
спољном мрежом извести тако да трпе слегања тла, а при уређењу терена 
прихватити све површинске и евентуалне подземне воде и регулисано их спровести 
до одговарајућих колектора;  

• ископе и засеке нових објеката штитити пројектовим подградама, којима се 
једновремено обухвата заштита суседних темеља, слободних страна ископа, као и 
траса саобраћајнице или водоспроводне инфраструктуре;  

• у микролокацијском смислу зоне контакта генетских комплекса различитих по 
саставу, пореклу, физичко - механичким особинама треба обазриво користити; 
лоцирање објеката треба избегавати на евидентираним нестабилним теренима или 
на њима обезбедити свеобухватну заштиту и санацију; санационе објекте, као што 
је напред речено, уклопити што је могуће боље као конструктивне елементе 
објеката;  исту пажњу обратити на терене  који су на  на граници две литолошке 
средине, тамо где једна литолошка средина исклињава преко друге, као и на 
слојевима неуједначеног хоризонтирања;  

• стрме терене одсека избегавати за градњу, или на њима планирати објекте мањег 
габарита и специфичне тежине; терени са вишим нивоом подземних вода морају 
бити нивелисани, најбоље шљунчаним насипима, који морају бити уређени као 
санациони насипи, одговарајућих прописаних гранулата и збијени до пројектованих 
модула стишљивости.  

 
 
3.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Планом су дефинисана општа правила грађења која су заједничка за све зоне и 
целине у осталом грађевинском земљишту као и појединачна правила која су 
дефинисана за сваку карактеристичну зону. Правила важе за изградњу објеката, 
замену, доградњу и реконструкцију постојећих, односно приликом реконструкције и 
доградње постојећих објеката не могу се прекорачити урбанистички параметри 
дефисани овим планом. Планом су одређене претежне намене површина, а у оквиру 
сваке претежне намене површина дозвољена је изградња објеката компатибилних 
намена и садржаја. 
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3.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 
 
Изградња и реконструкција објеката мора бити усклађена са Законом о планирању и 
изградњи и подзаконских аката, уз обавезу поштовања правила парцелације, 
регулације, параметара и правила изградње дефинисаних у предметном Плану.  
 
На подручју насеља и грађевинском земљишту ван насеља, поред стамбених, могу се 
градити и сви други компатибилни објекти, намене и садржаји  који својом делатношћу 
не могу имати штетног утицаја на животну средину. У оквиру сваке грађевинске 
парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је 
изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији 
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне 
парцеле.  
 
Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне 
намене. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији 
становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, 
образовање, култура и верски објекти. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних 
услова реализовати на свим површинама. 
 
Индекс изграђености (и) је количник надземне БРГП свих објеката на грађевинској 
парцели (блоку) и површине грађевинске парцеле (блока). 
 
Индекс заузетости (з) је количник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине грађевинске парцеле. Исказује се као 
проценат (%). 
 
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) је збир површина свих надземних етажа 
објеката мерених у нивоу пода свих делова објекта – спољне мере ободних зидива (са 
облогама, парапетима и оградама). У прорачуну површине поткровље се рачуна 
редуковану у односу на висину назидка и косину крова, док се остале надземне етаже 
не редукују. Подземне гараже и подстанице за грејање, котларнице, станарске оставе, 
трафостанице се не рачунају у површине корисних етажа.  
 
Висина објекта за објекте индивидуалног становања је средње растојање од подножја 
објекта на терену до коте венца. Ови објекти могу имати кос кров или раван кров који 
има повучен спрат. Не рачунају се делови који се налазе унутар кровне равни чији 
нагиб није већи од 30о. Уколико је нагиб кровне равни већи од 30о, разлика висине и 
највишој тачки крова која је настала због повећања нагиба крова, се сабира са висином 
мереном на венцу објекта. 
 
Кота приземља новопланираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте 
коте (коте терена) у случају када се у предвиђа стамбена намена. Код објеката у чијем 
приземљу са планира нестамбена намена (пословање) кота улаза може бити 
максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика савлађује 
денивелацијом унутар објекта.  
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3.2.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
 
� Типичне целине у осталом грађевинском земљишту приказане су на графичком 

прилогу „ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА“. 
� Формирање грађевинских парцела у оквиру сваке целине врши се у складу са 

општим правилима парцелације и правилима парцелације датим за сваку поједину 
типичну целину. 

� Свака грађевинска парцела мора имати обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 
� У случајевима када је приликом изградње потребна промена постојеће парцелације 

(деоба или спајање катастарских парцела) спровођење плана се врши пројектом 
парцелације и препарцелације. 

 
3.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 
 
3.3.1.  Општа правила за грађевинске парцеле 
 
Грађевинска парцела је најмања површина на којој се може градити и одређује се 
приступом на јавну површину, границама према суседним грађевинским парцелама и 
преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. Планом се прихватају 
границе постојећих катастарских парцела, изузев у случају када катастарска парцела 
није условна за планирану намену и када се планира промена граница катастарске 
парцеле у корист површине јавне намене. 
 
Спајање две или више постојећих катастарских парцела, ради формирања једне 
грађевинске парцеле вршити искључиво у оквиру граница целих катастарских парцела. 
На овако формираним грађевинским парцелама важе правила изградње за планирану 
намену односно типичну целину и није могућа њихова промена, а капацитети се 
одређују на основу површине новоформиране грађевинске парцеле. Због боље 
организације и искоришћености простора капацитети могу бити већи од збира 
капацитета појединачних спојених катастарских парцела, али не већи од Планом 
дефинисаних за дату типичну целину. 
 
Приликом формирања грађевинске парцеле спајањем катастарских парцела из 
различитих типичних целина примењивати правила грађења тако да је висинска 
регулација (односно планирана спратност) обавезујућа, а за индекс изграђености и 
индекс заузетости новоформиране грађевинске парцеле примањивати параметре 
типичне целине за коју су одређени већи урбанистички параметри, уз поштовање свих 
осталих услова који се односе на међусобно удаљење објеката и положај грађевинских 
линија у односу на регулациону линију. 
 
Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих грађевинских парцела 
је могуће искључиво у оквиру границе катастарске парцеле/парцела. Приступ 
новоформираним грађевинским парцелама са јавне површине може се обезбедити и 
преко сукорисничких површина, односно грађевинске парцеле интерног колског 
приступа. На новоформираним грађевинским парцелама важе правила изградње за 
планирану намену и тип блока и није могућа њихова промена, а капацитети се одређују 
на основу површине сваке појединачне нове грађевинске парцеле. 
 
Постојеће катастарске парцеле које, након одвајања од јавног земљишта, остају 
нестандардних димензија, односно чија је површина мања од Планом дозвољене, 
припојити суседној катастарској парцели, односно обавезује се инвеститор да формира 
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грађевинску парцелу тако да обухвати и ону катастарску парцелу која не испуњава 
наведене услове из Плана. Уколико се оваква (нестандардна) катастарска парцела 
граничи са више катастарских парцела, грађевинске парцеле формирати тако да се 
делови поменуте (нестандардне) катастарске парцеле припоје суседним катастарским 
парцелама обухватајући ширину њихове заједничке границе, у случају када се 
остварује приступ на јавну саобраћајницу.  
 
Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела је да се 
сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа, појасеви санитарне заштите 
и сл.) мора обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за 
паркирањем морају решавати искључиво унутар комплекса, односно парцеле. Ово 
правило се не односи на објекте и парцеле у пешачкој зони које имају приступ само 
преко пешачке саобраћајнице, за које се паркирање обезбеђује на јавној површини. За 
парцеле у оквиру осталог грађевинског земљишта важе следећа правила: 
 
3.3.2.  Општа правила грађења за нове објекте 
 
Нове објекте поставити у границама грађевинских  линија према правилима  Плана и у 
складу са графичким прилогом број 3: „ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ“ у Р 1: 
1000. Могућа је фазна изградња на грађевинској парцели, тако да свака фаза 
представља грађевинску и функционалну целину. С обзиром да је део блокова 
раеализован нове објекте градити на постојећој грађевинској линији тако да се од 
постојећих и нових објеката формира уједначен улични фронт. На деловима на којима 
није дефинисана грађевинска линија она се по правилу поклапа са регулационом. 
 
Највећа висина надзитка поткровних етажа, при иградњи класичног крова је 1,6m, а 
нагиб кровних равни највише 300. Предвидети кровне "баџе" на стамбеним 
просторијама. Није дозвољена изградња мансардног крова са препустима, нити крова 
који на било који начин излази из габарита објекта. 
 
Уколико се предвиђају препусти на фасадним површинама у виду еркера или балкона, 
они су могући на најмањој висини 3,0m изнад коте терена тако да препуст не буде већи 
и то: 
� на делу објекта према предњем дворишту - 1,2m, а највећа дозвољена површина 

ових препуста 50% од површине фасаде изнад приземља; 
� на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације и најмање 

удаљености 1,5m од границе грађевинске парцеле – 0,6m, тако да највећа 
дозвољена површина ових препуста 30% од површине бочне фасаде изнад 
приземља; 

� на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације и најмање 
удаљености 2,5m од границе грађевинске парцеле – 0,9m, тако да највећа 
дозвољена површина ових препуста 30% од површине бочне фасаде изнад 
приземља; 

� на делу објекта према задњем дворишту најмање удаљености 5,0m од задње 
границе грађевинске парцеле - 1,2m, а највећа дозвољена површина ових препуста 
30% од површине задње фасаде изнад приземља; 

 
Кота приземља објекта може да буде највише 1.2m виша од приступне саобраћајнице у 
случају када се у приземљу предвиђа стамбена намена. Објекти могу имати подрум 
или сутерен. Уколико се у оквиру објеката планира нестамбена намена – пословање, 
кота улаза може бити највише 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика 
савлађује денивелацијом унутар објекта. 
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На грађевинским парцелама се могу градити један нови објекат и помоћни објекти – 
гаража, једна остава, надстрешница или трем, који могу појединачно бити корисне 
површине до 30,0m2. Само  подземне гараже се не обрачунавају у индексе. Под 
помоћним објектима не може бити више од 10% површине грађевинске парцеле, а 
њихова висина не може да буде већа од 5,0m до слемена.  
 
Потребе за паркирањем решити по правилу у оквиру грађевинске парцеле, у гаражи у 
објекту или на грађевинској парцели. За паркирање обезбедити 1ПМ/ за 1 стан и 
1ПМ/80,0m 2 пословног простора. 
 
Грађевинску парцелу оградити искључиво транспарентном оградом највеће висине 
1,5m, тако да висина зиданог дела може бити највише 1,0m. Изузетак представљају 
објекти у отвореним блоковима – ТЦ5, где се не предвиђа ограђивање изузев 
постављања живе ограде висине до 0,9m на регулацију блока и по ободу заједничких 
паркинг простора.  
 
На теренима који су идентификовани као неповољни неподобни за узбанизацију 
(Елаборат "Инжењерскогеолошка истраживања са сеизмичком микрорејонизацијом 
терена за ниво ГУП-а Александровца" РО "Геозавод", Београд, 1988. године) нову 
изградњу у потпуности ускладити са условима из поглавља 4.6. ИНЖЕЊЕРСКО 
ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА из поменутог елабората.    
 
3.3.3.  Општа правила за постојеће објекте 
 
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција, доградња и надзиђивање у 
складу са параметрима и правилима овог Плана за нову изградњу, уколико постојећи 
објекти не прелазе планирану грађевинску и регулациону линију и планиране 
урбанистичке параметре, односно уколико постоје технички услови. Радови на 
постојећем објекту, што важи и за изградњу нових објеката не смеју: 

� угрозити начин коришћења предметног и суседних објеката, 
� угрозити стабилност објекта на коме се изводе радови, као ни суседних објеката, 

са аспекта геотехничких, геолошких и сеизмичких карактеристика тла и статичких 
и конструктивних карактеристика објекта, у свему према прописима за изградњу 
објаката, 

� угрозити животну средину, природна и културна добра. 
 
Услови за све интервенције на угаоним објектима и објектима који су репери у 
простору морају бити високог стандарда у погледу обликовања, волумена, садржаја и 
материјализације. Одговарајућим интервенцијама на новим и постојећим објектима 
треба обезбедити да се атмосферске падавине одводе са зграде и других непропусних 
површина на сопствену или јавну грађевинску парцелу, а не на суседне грађевинске 
парцеле. У случају нове изградње или интервенција на постојећим објектима 
максималне урбанистичке параметре ускладити са параметрима дефинисаним овим 
Планом. 
 
На грађевинској парцели где постоје изграђена два објекта, за сваки појединачни 
објекат важе сви услови за дату зону градње, а односе се на урбанистичке параметре 
(укупно за оба објекта на грађевинској парцели) и међусобну удаљеност објеката.  
Надзиђивање и доградња објеката 
 
Сви објекти се могу надзиђивати и дограђивати у складу са правилима датим за нове 
објекте у конкретним зонама и целинама. Није дозвољено, надзиђивањем постојећег 
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или изградњом новог крова, формирање поткровља у више нивоа. Максимална висина 
надзитка поткровне етаже при изградњи класичног крова је 1,6m, односно 2,2m од коте 
пода поткровља до прелома косине мансардног крова. За осветљење новог корисног 
простора у таванима или поткровљима користити прозоре постављене у равни крова, 
или постављањем вертикалних кровних прозора – кровних "баџа" и то тако да на 
једном објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини. Максимална 
дозвољена чиста висина кровне "баџе" је 2,60m од коте пода. Највећа дозвољена 
укупна површина основе кровних "баџа" је 30% површине основе крова. Облик и 
ширина "баџе" морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора 
на доњим етажама. 
 
За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте. Доградња условљава 
обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете (стамбене 
јединице) према овим правилима. Дограђени део објекта не сме да представља 
сметњу у функционисању постојећег дела објекта, као и објеката на суседним 
грађевинским парцелама. 
 
На теренима који су идентификовани као неповољни за узбанизацију 
("Инжењерскогеолошка истраживања са сеизмичком микрорејонизацијом терена за 
ниво ГУП-а Александровца" РО "Геозавод", Београд, 1988. године) надзиђивање и 
доградњу постојећих објеката у потпуности ускладити са условима из поглавља 4.6. 
ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА из поменутог Елабората.   
 
3.3.4.  Општа правила за изградњу интерних саобраћајница – колских 

приступа 
 
У оквиру површина и блокова на осталом грађевинском земљишту, за грађевинске 
парцеле које немају директну везу са јавном саобраћајницом, предвиђена је изградња 
приступних колско пешачких саобраћајница. Мимимална ширина ових саобраћајница 
износи 4,5m – (3,0m коловоз и 1,5m за пешаке) у јединственом профилу (профил бр. 
11), са проширењем коловоза за потребе мимоилажења на минималном растојању од 
100 m. Уколико су ове саобраћајнице "слепе" предвидети окретницу на крају чије 
димензије обезбеђују несметано кретање интервентних возила у складу са 
противпожарним условима (минималне димензије: дужина 25,0m, ширина 4,0m, 
радијус кривине 7,0m). Поменуте саобраћајнице градити на посебној грађевинској 
парцели. Колске приступе за директан приступ појединачним парцелама са јавног пута 
предвидети са минималном ширином од 2,5 m.   
 
3.3.5. Правила грађења за типичне целине 
 
3.3.5.1.  Типична целина 1 (ТЦ-1) - породично становање у централној зони (зона 1) 
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Типична целина 1 (ТЦ-1) намењена је претежно изградњи објеката породичног 
становања у централној зони града. Дозвољене су и све компатибилне намене. Однос 
становања и делатности за типичну целину и појединачне грађевинске парцеле је 
становање 70-100% : делатности 0-30%. За парцеле у пешачкој зони у улици 29. 
новембар дозвољен је однос становање 51-100% : делатности 0-49%. 
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Урбанистички параметри 
спратност слободне и 

зел. површине 
индекс 
изграђености 

индекс заузетости типологија  
објеката 

паркирање на 
сопств. грађ. 
парцели 

П+2+Пк** 
(11,5m до коте 
венца,  
15,0m до коте 
слемена*) 

мин. 30% макс. 2,0 
(за угаоне 
парцеле до 
2,2) 

макс. 70%  
(за угаоне 
парцеле 75%) 
 

а) слободностојећи б) 
двојни (једнострано 
узидани) 
в) у низу (двострано 
узидани) у зони 
реконструкције и 
обнове  

1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања, 
1ПМ/80m2 БГП 
трговине 

*  Максимални нагиб кровних равни 33о. 
** П+3(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),      
висина објекта 14,5m) 
 
Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 
за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 
површину:  

� 200m2 за слободностојеће објекте 
� 150m2 

за једнострано узидани (двојни) објекти 
Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

� 10,0m за слободностојеће објекте 
� 8,0m 

за једнострано узидане (двојне) објекте. 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање најистуренијег 
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
� Удаљеност објекта од објекта на суседној грађевинској парцели износи најмање 

4,0m. Уколико је међусобна удаљеност објеката мања од 4,0m, није дозвољено 
постављање отвора стамбених просторија на бочним фасадама.  

� Удаљеност објекта од бочних граница суседне грађевинске парцеле: 
- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - најмање 

1,5m, 
- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - најмање 2,5m, 
- за двојне (једнострано узидане) објекте – 2,5m за оба објекта; 

� За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 
парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, отвори 
стамбених просторија морају имати парапет мин. висине 1,8m. 

� Удаљеност објекта од дворишних (задњих) граница суседне грађевинске парцеле: 
- удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине објекта, 
- најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је 5,0m, уколико је 

објекат нижи од 10,0m. 
� За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и 

за главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу 
суседних грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
На парцелама чија је површина мања од Планом дефинисане за ову зону, до 
привођења простора немени, дозвољена је могућност санације или реконструкције 
постојећег објекта до максималних параметара на парцели: индекс изграђености до 0,8 
и проценат заузетости до 60% (уз могуће корекције +/- 15%). Поменуте интервенције 
могу обухватити и побољшење техничке опремљености објекта (термичка и звучна 
изолација), недостајуће прикључке на градске комуналне системе, промену кровног 
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покривача, доградњу мокрог чвора, опремање потребним инсталацијама и доградњу 
(адаптацију) поткровне етаже искључиво у границама габарита објекта. У оквиру 
доградње (адаптације) поткровља дозвољава се изградња надзитка максималне 
висине 1,6m. 
 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, Тк 
инсталације, водовод и канализација. 
 
3.3.5.2. Типична целина 2 (ТЦ-2) - породично становање у ширем центру (зона 2) 
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
Типична целина 2 (ТЦ-2) намењена је изградњи објеката индивидуалног становања. 
Дозвољене су и све компатибилне намене. Однос становања и делатности за типичну 
целину и појединачне грађевинске парцеле је становање 70-100% : делатности 0-30%. 
За парцеле у Крушевачкој улици дозвољен је однос становање 51-100% : делатности 
0-49%, ради формирања пословно стамбене зоне уз главни приступни правац у 
насеље. 
 
Урбанистички параметри 
спратност слободне и 

зел. површине 
индекс 
изграђености 

индекс  
заузетости 

типологија  
објеката 

паркирање на 
сопств. грађ. 
парцели 

П+2+Пк** 
(11,5m до коте 
венца,  
15,0m до коте 
слемена)* 

мин. 30% макс. 1,8 макс. 55% 
 

а) слободностојећи б) 
двојни     (једнострано         
узидани) 

1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања, 
1ПМ/80m2 БГП 
трговине 

*  Максимални нагиб кровних равни 33о. 
** П+3(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),        

висина објекта 14,5m) 
 
Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 
за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну површину:  

� 250m2 за слободностојеће објекте 
� 200m2 за једнострано узидани (двојни) објекте 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минмалну ширину фронта 
грађевинске парцеле: 

� 12,0m за слободностојеће објекте 
� 10,0m за једнострано узидане (двојне) објекте 

 
Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање најистуренијег 
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
� Удаљеност објекта од бочних граница суседне грађевинске парцеле: 

- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 
најмање 1,5m, 

- за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 
најмање 2,5m, 

- за двојне (једнострано узидане) објекте – 2,5m за оба објекта; 
� За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 

парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, није дозвољено 
постављање отвора стамбених просторија на бочним фасадама. 
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� Удаљеност објекта од дворишних (задњих) граница суседне грађевинске парцеле: 
- удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине   

објекта, 
- најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинскe парцеле је 5,0m, 

уколико је објекат нижи од 10,0m. 
 
За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 
 
На парцелама чија је површина мања од Планом дефинисане за ову зону, до 
привођења простора немени, дозвољена је могућност санације или реконструкције 
постојећег објекта до максималних параметара на парцели: индекс изграђености до 0,6 
и проценат заузетости до 40% (уз могуће корекције +/- 15%). Поменуте интервенције 
могу обухватити и побољшење техничке опремљености објекта (термичка и звучна 
изолација), недостајуће прикључке на градске комуналне системе, промену кровног 
покривача, доградњу мокрог чвора, опремање потребним инсталацијама и доградњу 
(адаптацију) поткровне етаже искључиво у границама габарита објекта. У оквиру 
доградње (адаптације) поткровља дозвољава се изградња надзитка максималне 
висине 1,6m. 

 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, Тк 
инсталације, водовод и канализација. 

 
     

3.3.5.3. Типична целина 3 (ТЦ-3) - породично становање руралног карактера  
  (зона 5) 
 
Поред општих правила регулације и парцелације, дефинисана су појединачна правила 
која су карактеристична за породично становање руралног карактера. Објекти су 
стамбене намене са једним или више станова и елементима пољопривредног 
домаћинства. На парцелама могу бити заступљене и друге компатибилне намене: 
трговина, пословање, производња, услуге и др, које се претежно развијају у 
приземљима објеката.  
 
Правила парцелације 
Породични објекти се граде на стамбеном односно грађевинском делу парцела, 
односно делу који има директан приступ на саобраћајницу. Стамбени део односно 
стамбено двориште парцеле је део постојеће катастарске парцеле од улице до 
изграђених или планираних објеката у економском дворишту. Изградња другог објекта 
(стамбеног, пословног, привредног, пољопривредног и др.) на истој парцели (уз 
обезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се на парцелама на којима је 
стамбено двориште веће од 600m². 
 
Минимална величина парцеле и ширина фронта према улици за породичне стамбене 
објекте дефинисани су према типологији градње и то за слободностојеће 12,0m, а за 
једнострано узидане 10,0m. 
 
Организација сеоског дворишта 
Стамбено двориште је ограђени део парцеле према јавној саобраћајници на коме је 
дозвољена изградња објекта за становање и помоћних објеката у функцији стамбеног 
објекта. Оно садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат 
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(летња кухиња, гаража, остава, надстрешница и слично). Дозвољена је организација 
пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и 
воћарства.  
 
Економско двориште садржи економске и помоћне објекте. Економски објекти су 
објекти за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних 
производа, објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за 
пољопривредну механизацију, машине и возила. 
 

Урбанистички показатељи за стамбено двориште 
Породично рурално 
становање 

спратност индекс 
грађености 

индекс  
заузетости 

типологија мин.% 
зелених 
површина 

Стамбено 
двориште < 600m2 П+1+Пк макс. 1,0 макс. 40% 30% 

Стамбено 
двориште > 600m2 П+1+Пк макс 0,8 макс. 30% 

а) слободностојећи 
б) двојни или       
једнострано         
узидани 40% 

 
Типологија објеката 
Породични стамбени објекти у стамбеном дворишту према типологији градње могу бити 
слободностојећи или у прекинутом низу (једнострано узидани тј. последњи у низу или 
двојни).  
 
Положај објекта на парцели 
За позиционирање објеката становања на парцели поред општих важе и следећи услови: 
удаљеност између грађевинске и регулационе линије за нове објекте одређује се према 
постојећој регулацији осим за објекте који су постављени у регулисаном делу улице у 
коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.  
 
Препорука за удаљење грађевинске од регулационе линије нових објеката у зонама где 
нема формиране регулације је 5,0m. Позиција породичних стамбених објеката на парцели 
дефинисана је у складу са типологијом објеката: минимална удаљеност грађевинске 
линије слободностојећег објекта од бочне границе парцеле на делу бочног дворишта 
северне оријентације 1,5m (у том случају на калканском зиду дозвољени су само отвори 
помоћних просторија и степеништа, са минималним парапетом 1,8m), а на делу бочног 
дворишта јужне оријентације 2,5m, минимална удаљеност грађевинске линије двојног 
објекта од бочне границе парцеле 4,0m. 
 
Правила за помоћне објекте на парцели 
На парцелама у зони 5 и ТЦ3 могу се градити и помоћни објекти као и елементи 
пољопривредног домаћинства, odnosno економског дворишта: гараже, оставе, радионице, 
летње кухиње, магацини хране за сопствену употребу, мањи објекти за смештај стоке, 
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производњу, прераду и складиштење пољопривредних производа и слично. Наведене 
објекте могуће је планирати под условима задовољења свих хигијенских захтева и 
прописа, и то изван грађевинског подручја градског насеља. 
 
Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, али 
се обрачунавају при прорачуну индекса заузетости. Максимална висина помоћних 
објеката износи 5,0m. Међусобне удаљености помоћних објеката зависе од организације 
дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само "низ ветар" у односу на 
"чисте објекте".  
 
Минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за смештај стоке  је 15,0m. 
Минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6,0m, а од границе суседне 
парцеле 3,0m. Простор за одлагање смећа и пољски WC морају бити удаљени од 
стамбеног објекта, бунара, односно "живог" извора воде најмање 20,0m и то само на 
нижој коти. 

 
Правила за економско двориште 
Економско двориште садржи економске и помоћне објекте. Економски објекти су објекти 
за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа, 
објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну 
механизацију, машине и возила и слично. Неопходно је обезбедити директан колски 
приступ економском дворишту са јавне саобраћјнице, најмање ширине 2,5m. Највећа 
укупна површина економских објеката може износити до 30% површине парцеле.  
 
Поред општих правила потребно је поштовати и посебна правила везана за помоћне 
објекте: отпадне воде и ђубре из објеката за смештај стоке треба да отичу у затворену 
септичку јаму у складу са прописима о заштити животне средине. Ако се економски 
делови суседних парцела непосредно граниче, удаљеност нових економских објеката од 
границе парцеле не може бити мања од 1,0m. 
 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, ТК 
инсталације, водовод. До изградње канализационе мреже могућа је изградња септичких 
јама у складу са прописима за ову врсту објеката. 
 
 
3.3.5.4. Типична целина 4 (ТЦ-4) - вишепородично становање у центру (зона 1) 
 
Намена и начин коришћења парцеле 
� Типична целина 4 (ТЦ-4) намењена је изградњи објеката вишепородичног становања у 

централној зони, по типологији затворени блок – вишеспратни објекти на појединачним 
грађевинским парцелама.  

� Поред основне намене дозвољене су и комерцијалне делатности као компатибилне 
намене (пословање, услужне делатности, трговина) које не угрожавају становање. 
Однос становања и делатности у овој целини је становање 70-100% : делатности 0-
30%. За парцеле у пешачкој зони у улици 29. новембар дозвољен је однос становање 
51-100% : делатности 0-49%. 

� Дозвољене интервенције: надзиђивање, реконструкција, нова изградња.  
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Урбанистички параметри 
спратност слободне и зел. 

површине 
индекс 
изграђености  

индекс 
заузетости  

типологија  
објеката 

паркирање * 

П+4+Пк*** 
(18,5m  до коте 
венца,,  
22,0m до коте 
слемена)** 

мин. 15% макс. 4,0 
макс. 4,2 (за 
угаоне парцеле)  

макс.80% 
макс. 85% (за 
угаоне пареле  
 

а)слободностојећи  
б) двојни (једнострано 
узидани) 
в) у низу (двострано 
узидани) у зони 
реконструкције и 
обнове 

на парцели 
1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања и 
трговине 

*  Потребе за паркирањем могу се решити на заједничком паркингу у оквиру блока или у блоковској гаражи.    
Због специфичности зоне и реалног стања не терену, неопходно је обезбедити најмање 75% потреба за 
паркирањем на парцели, уз обавезу уплате доприноса за преостали део потребних паркинг места. 

**   Максимални нагиб кровних равни 33о. 
*** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),      

висина објекта 21,5m) 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
� Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према 

површини за јавне намене и према границама суседних грађевинских парцела.  
� Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 

јавној саобраћајној површини 
� Подземна грађевинска линија се може поклапати са границама парцеле, али је 

пожељно да површина подземних етажа не буде већа од 90% површине парцеле. 
� Подземна грађевинска линија може прећи надземну односно регулациону линију – 

0,15m за стопе темеља и подрумске зидове на дубини до 2,60m испод површине 
тротоара односно 0,50m испод те дубине као и -1,0m шахтови подрумских просторија 
до нивоа коте тротоара 

� Удаљеност објекта од бочних граница парцеле, односно бочног суседног објекта у 
непрекинутим низу (двострано узидани објекат) износи 0,0m, а за слободностојеће 
објекте или објекте у прекинутом низу 4,0м. 

� Удаљеност објекта од задње границе парцеле – најмање 1/3h, (али не мања од 5,0m).  
� Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 

стубова, надстрешница и сл.) на уличној фасади могу да пређу грађевинску односно 
регулациону линију за 1,0m, тако што укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде и на минималној висини од 4,0m изнад тротоара.  

� За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Урбанистички показатељи за парцеле за нове објекте на парцели: 

� Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину - 600 m2 и 
� Најмању ширину фронта грађевинске парцеле -15,0m,  
� Могуће корекције датих вредности +/- 15%. 

 
На парцелама чија је површина мања од Планом дефинисане за ову зону, до привођења 
простора немени, дозвољена је могућност санације или реконструкције постојећег објекта 
до максималних параметара на парцели: индекс изграђености до 0,8 и проценат 
заузетости до 60% (уз могуће корекције +/- 15%). Поменуте интервенције могу обухватити 
и побољшење техничке опремљености објекта (термичка и звучна изолација), 
недостајуће прикључке на градске комуналне системе, промену кровног покривача, 
доградњу мокрог чвора, опремање потребним инсталацијама и доградњу (адаптацију) 
поткровне етаже искључиво у границама габарита објекта. У оквиру доградње 
(адаптације) поткровља дозвољава се изградња надзитка максималне висине 1,6m.  
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Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација и централно грејање. 
  
3.3.5.5. Типична целина 5 (ТЦ-5) - вишепородично становање у отвореном блоку у 

централној зони и ширем центру ( зоне 1 и 2 ) 
 
Намена и начин коришћења парцеле 
� Становање у вишеспратним стамбеним објектима на заједничким парцелама са 

заједничким зеленим површинама и просторима за паркирање – отворени градски 
блок.  

� Поред основне намене дозвољене су и комерцијалне делатности као и компатибилне 
намене (пословање, услужне делатности, трговина и сл).  

� Однос становања и делатности у овој целини је становање 70-100% : делатности 0-
30%. 

 
Урбанистички параметри (за ниво блока) 
спратност слободне и зел. 

површине* 
индекс 
изграђености 

индекс заузетости типологија  
објеката 

паркирање ** 

П+4+Пк**** 
(18,5m  до коте 
венца,,  
22,0m до коте 
слемена)*** 

мин. 30% макс. 3,0 
макс. 3,2 (за 
угаоне 
парцеле)  

макс. 50% 
макс. 60% (за 
угаоне пареле)  
 

слободностојећи,  
и  

на парцели 
1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања и 
трговине 

*  У оквиру слободних површина планирати дечија игралишта – 1m2/стану (најмање 150,0 m2) 
**Потребе за паркирањем могу се решити на заједничком паркингу у оквиру блока или у блоковској гаражи. 
*** Максимални нагиб кровних равни 33о. 
**** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),    

висина објекта 21,5m) 
 
Правила парцелације 
� Положај парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама за јавне 

намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
� Цела површина типичне целине је планирана као јединствена грађевинска парцела. 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
� Предиђају се слободнопостављени објекти на парцели, изграђени на јединственој 

заједничкој површини без парцелације, повучени у односу на регулациону линију. 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене. Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију 
према јавној саобраћајној површини. 

� Удаљеност објекта од суседних објеката износи мин. 1/2 висина вишег објекта у односу 
на фасаду са стамбеним просторијама, односно 1/3 висине вишег објекта у односу на 
фасаду са помоћним просторијама.  

� За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске 
парцеле мања од минималних вредности, у случају реконструкције, дозвољено је 
постављање отвора стамбених просторија са парапетом мин. 1,8m. 

� За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
� Слободне блоковске површине, поред паркинг простора, организовати као заједничке 

зелене површине (предбаште и задња дворишта) са уређеним простором за игру деце.  
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� Није дозвољено ограђивање унутар блока. Дозвољено је постављање живе ограде 
висине највише 0,9m на регулацију блока и по ободу заједничких паркинг простора. 

� У оквиру реконструкције блока предвидети уклањање свих постојећих помоћних 
објеката (шупе, оставе и сл) и оних појединачних гаража које није могуће уклопити у 
концепт заједничког паркирања у блоку. 

 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација и централно грајање. 
 
 
3.3.5.6.  Типична целина 6 (ТЦ-6)   пословни и комерцијални објекти 
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
� Дозвољена намена у овој типичној целини су компатибилне намене, комерцијалне 

делатности трговине и продаје, угоститељства и административног пословања, остале 
делатности који пружају савремене услуге за потребе становника насеља у функцији 
снабдевања, слободног времена, културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају 
животну средину. 

� Такође је дозвољена и намена становање као компатибилна намена. Однос становања 
и делатности за  грађевинске парцеле је становање 0-20% : делатности 80-100%. 

� У оквиру волумена постојећих стамбених објеката дозвољена је реконструкција са 
циљем побољшавања услова функционисања објекта. Могућа је пренамена свих 
постојећих стамбених објеката из становања у делатности. 

 
Урбанистички параметри 
 
a) Пословне и комерцијалне делатности у централној градској зони  
      и у стамбеном ткиву 
 
а.1. Пословне и комерцијалне делатности у централној градској зони (зона 1) 

*  Максимални нагиб кровних равни 33о. 
** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),    

висина објекта 21,5m) 
 
а.2. Пословне и комерцијалне делатности у стамбеном ткиву (зоне 2, 3 и 4) 

*  Максимални нагиб кровних равни 33о. 
** П+3(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),      

висина објекта 14,5m)  
 

спратност слободне и зел. 
површине 

индекс 
изграђености 

индекс 
заузетости 

типологија  
објеката 

паркирање 

П+4+Пк** 
(18,5m  до коте 
венца,,  
22,0m до коте 
слемена)* 

мин. 20% 
без паркинга 

макс. 3,2 
макс. 3,4 (за 
угаоне парцеле)  

макс. 60% 
макс. 70% (за  
угаоне парцеле  

слободностојећи,  
двојни  

1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања и 
трговине 

спратност слободне и зел. 
површине 

индекс 
изграђености 

индекс 
заузетости 

типологија  
објеката 

паркирање 

П+2+Пк** 
(11,5m до коте 
венца,  
15,0m до коте 
слемена)* 

мин. 30% без 
паркинга 

макс. 2,0 
макс. 2,2 (за 
угаоне парцеле) 

макс. 60%  
(за угаоне 
парцеле 70%) 
 

а) слободностојећи  
б) у низу  

1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања и 
трговине 
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Положај објекта на грађевинској парцели 
� Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према 

површини за јавне намене и према границама суседних грађевинских парцела. 
Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 
јавној саобраћајној површини. 

� Кота приземља највише 0,2m виша од коте тротоара, 
� Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према 

јавној саобраћајној површини 
� Подземна грађевинска линија се може поклапати са границама парцеле, али је 

пожељно да површина подземних етажа не буде већа од 90% површине парцеле, 
односно да минимално 10% површине парцеле буде незастрто.  

� Подземна грађевинска линија може прећи надземну односно регулациону линију – 
0,15m за стопе темеља и подрумске зидове на дубини до 2,6m испод површине 
тротоара односно 0,50m испод те дубине као и -1,0m шахтови подрумских просторија 
до нивоа коте тротоара 

� Удаљеност објекта од бочних граница парцеле, односно бочног суседног објекта у 
непрекинутим низу износи 0,0m, 

� Удаљеност објекта од задње граница парцеле – најмање 1/3h, (али не мања од 5,0m, 
уколико је 1/3h мања од 5,0m ).  

� Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешница и сл.) на уличној фасади могу да пређу грађевинску односно 
регулациону линију за 1,0m, тако што укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде и на минималној висини од 4,0m изнад тротоара.  

� Двострано узидани објекат  мора да се наслања на калкан суседног објекта у пуној 
ширини калкана и не сме бити већи од постојећег габарита калкана, а изузетно ова 
ширина може бити већа уз сагласност власника постојећег објекта. 

� За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Урбанистички показатељи за парцеле за нове објекте на парцели: 
� Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину - 600m2 и 
� Најмање ширине фронта грађевинске парцеле -15,0m 
� Могуће корекције датих вредности +/- 15%. 
 
Интервенције на постојећим објектима: 
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција и надоградња у складу са 
параметрима и правилима овог плана за ову типичну целину. У случају претварања 
подрумских просторија у пословни простор, стапеништа за приступ пословним 
просторијама организовати искључиво изван регулације саобраћајнице. Постојећи објекти 
који поседују грађевинску дозволу која није привремена чији су параметри већи од 
параметара дефинисаних овим планом, задржавају постојеће параметре.  
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
� Пословно - комерцијални садржаји различите величине комплекса са доминантном 

комерцијалном наменом: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, сервиси 
итд, су предвиђени као зоне дуж примарних саобраћајница, у оквиру осталих 
компатибилних намена, али и у склопу привредне зоне. У привредној зони се могу 
организовати вишефункционални мешовити производно-комерцијални садржаји и 
комплекси посебне намене. Дозвољене су све групе делатности осим оних које 
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угрожавају људе и животну средину (земљиште, ваздух и воду). Дозвољено је 
организовати становање на парцели, однос делатности : становање:  80% : 20%. 

 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација и централно грајање (за а.1), односно електричка 
енергија, ТК инсталације, водовод и канализација (за а.2).  
 

б) Пословне и комерцијалне делатности у привредним целинама и у посебним новим 
комерцијалним комплексима  

 
б.1. Пословне и комерцијалне делатности у привредним целинама и посебним новим 

комерцијалним комплексима (зона 3)  
 
Урбанистички параметри 
спратност слободне и зел. 

површине 
индекс 
изграђености 

индекс 
заузетости 

типологија  
објеката 

паркирање на 
сопств. грађ. 
парцели 

П+3+Пк** 
(15,5m  до коте 
венца,  
19,0m до коте 
слемена)* 

мин. 20% 
без паркинга 

макс. 2,5 
макс. 2,8 (за 
угаоне парцеле)  

макс. 60% 
макс. 70% (за  
угаоне парцеле  

слободностојећи,  
двојни, у низу  

1ПМ/1 стан, 
1ПМ/80m2 БГП 
пословања и 
трговине 

*   Максимални нагиб кровних равни 33о. 
** П+4(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),  

висина објекта 17,5m) 
  
б.2)  Пословне и комерцијалне делатности у новим комерцијалним комплексима  (зона 4) 
 
Урбанистички параметри 
спратност слободне и зел. 

површине 
индекс 
изграђености 

индекс 
заузетости 

типологија  
објеката 

паркирање на 
сопств. грађ. 
парцели 

П+2 
3 надземне 
етаже (или 13,0m 
до слемена)* у 
зависноси од 
технологије 

мин. 20% без 
паркинга и 
манипулативних 
површина 

макс. 1,5 
 

макс. 60%  
 

а) слободностојећи  
б) у низу  

1ПМ/100m2 БГП  

* Максимални нагиб кровних равни 33о. 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
� Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према 

површини за јавне намене и према границама суседних грађевинских парцела.  
� Објекти могу бити слободностојећи, груписани на различите начине у јединствени 

комерцијално-пословни комплекс. 
� Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса. 
� Комерцијалне објекте, административну или управну зграду или садржаје којима 

приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирати 
према јавној саобраћајници, а производне објекте (производне хале, магацине, 
складишта и сл.) у залеђу парцеле. 

� Минимална удаљеност између грађевинске и регулационе линије износи  5,0m. На 
простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само 
портирница - информациони и контролни пункт комплекса). 

� Минимална удаљеност од бочних и задње границе парцеле је ½ висине вишег 
објекта, а не мање од 5,0m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда. 
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� Међусобна удаљенот између објеката је најмање 1/3 висине вишег објекта, али не 
мање од 4,0m  

� Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, може имати 
колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 3,50m.  

� Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су: 
- 2,0m од бочних и задње границе парцеле и  
- 6,0m према саобраћајници. 

� Дозвољава се изградња посебних објеката рекламних стубова који морају бити 
позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру грађевинских линија. Дозвољена 
висина за рекламне стубове је 30m.  

 
Урбанистички показатељи за парцеле за нове објекте на парцели 
Минимална величина парцеле (комплекса) и ширина фронта према улици: 
� минимална величина парцеле = 1.000,0m2 
� минимална ширина фронта парцеле = 30,0m, 
� могуће корекције датих вредности +/- 15%. 
 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација и централно грајање. 
 
3.3.5.7.  Типична целина 7 (ТЦ-7) - верски објекти и комплекси 
 
Уређење комплекса и урбанистичке параметре ускладити са специфичним 
карактеристикама ове намене, у складу са параметрима за зону односно блок у коме су 
лоцирани. Спратност објеката ускладити са суседним објектима претеже намене у 
блоку.Поред верских објеката као и објекта цркве на парцели могу се градити и пратећи 
садржаји, као што је парохијски дом, канцеларије, стан свештеника, у складу са задатим 
параметрима за околну зону. Слободне површине унутар комплекса уредити као 
озелењене и поплочане. При прорачуну индекса заузетости у обзир се узимају сви објекти 
на парцели. Комплекс је обавезно оградити оградом највеће висине 1,5m, Зидани 
парапетни део може бити максимално висок 1,0m, а остатак мора бити транспарентан. 
Могућа је комбинација зелене – живе ограде и транспарентне, према истим условима. 
Пешачке и колске капије су у складу са општим изгледом ограде морају да се отварају ка 
унутрашњости комплекса. 
 
Правила парцелације 
Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама за 
јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима.  
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 
намене и према границама суседних парцела. Удаљеност објекта од задње границе 
грађевинскe парцеле је мин. 1/2 висине објекта. Најмања удаљеност објекта од задње 
границе грађевинскe парцеле је 5,0m, уколико је објекат нижи од 10,0m За удаљеност 
објеката пратећих садржаја и помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста 
правила као и за главне објекте. Постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела је дозвољено уз обавезну претходну сагласност суседа. 
 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација. 
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3.3.5.8. Типична целина 8 (ТЦ-8) - привредне зоне, комплекси и објекти (зона 3) 
 
Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 
� На парцелама производних комплекса је предвиђена организација нових и 

реконструкција постојећих производних погона у складу са дозвољеним параметрима 
за одређене врсте делатности, уклађеним са Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" број 50/2011).   

� Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња, надзиђивање, 
реконструкција, адаптација, санација, промена врсте делатности под условом да се не 
деградира постојеће стање животне средине, што ће се ближе дефинисати израдом 
Процене утицаја пројекта на животну средину (у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину, "Сл.гласник РС", бр. 135/04) која садржи неопходне мере и услове 
заштите животне средине. 

� Густина запослених: 50-200/ ha 
 
Урбанистички параметри 
спратност слободне и зел. 

површине 
индекс 
изграђености 

индекс 
заузетости 

типологија  
објеката 

паркирање на 
сопств. грађ. 
парцели 

П+3+Пк  
4 надземне етаже 
или16,0m до слемена 
(у зависноси од 
технологије) 

мин. 20% без 
паркинга и 
манипулативних 
површина 

макс. 1,0 
 

макс. 60%  
 

а) 
слободностојећи  
б) у низу  

1ПМ/100m2 БГП  

* Максимални нагиб кровних равни 33о. 
 
Правила парцелације 
� Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама 

за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
� озвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. површину 800m2. 
� Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. ширину фронта 40,0m. 
 
Положај објекта на грађевинској парцели 
� Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне 

намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање најистуренијег 
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 

� Најмања удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 5,0m. 
� Удаљеност објекта од бочних и задњих граница суседне грађевинске парцеле износи 

1/2h (висине вишег објекта). Уз бочне ивице комплекса обавезно је уредити појас 
зеленила са најмање једним дрворедом. 

� Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. Међусобнa удаљеност 
износи 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8,0m не може бити мања од 4,0m 
за потребе извођења противпожарног пута. 

� За изграђене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске парцеле мања 
од минималних вредности, у случају реконструкције, није дозвољено постављање 
отвора на бочним фасадама.  

� За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за 
главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа. 

 
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електричка енергија, Тк 
инсталације, водовод, канализација и централно грајање. 
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3.3.5.9. Типична целина 9 (ТЦ-9) - посебни зелени комплекси 
 
Планом је предвиђено задржавање постојећег винограда у непосредној близини Мизеја 
винарства, у функцији научно образовне намеме. На овом простору је могућа изградња 
мањих пратећих објеката у функцији основне делатности. Комплекс опремити 
стандардном инфраструктуром. 
 
3.3.6.  Забрањена градња 
 
На подручју Плана није дозвољено следеће: 
� изградња, односно промена у простору која би могла да наруши стање животне 

средине; 
� изградња објеката и намена који ометају обављање јавног саобраћаја и приступ 

објектима и грађевинским парцелама, 
� изградња отворених складишта секундарних сировина, изградња складишта за 

отпадне материјале, стара возила и слично,  
� складиштење отровних и запаљивих материјала, 
� изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живота суседа или 

сигурност суседних објеката.  
� изградња објеката на јавним површинама.  
 
 
3.3.7.  Правила за озелењавање на грађевинском земљишту остале намене 
 
3.3.7.1. Зелене површине на парцелама и у стамбеним зонама у блоковима   

затворени   блок  
   
Ове површине се деле на зелене површине блоковског типа и оне око кућа за 
индивидуално становање (предбаште, дворишта и баште).  
� блоковсо зеленило, ако то простор дозвољава,добром организацијон уцинити 

пријатним мјестом  за игру дјеце, и миран одмор одраслих; 
� приликом пројектовања водити рачуна о избору врста, осунчаности и полозају дрвећа 

у односу на објекте и инсталације и избору мобилијара и застора; 
 
Зелене површине око кућа за индивидуално становање, без обзира на разноликост по 
квалитету и  декоративно-естетској вредности, заузимају значајно место у целокупном 
фонду градског зеленила. Како се ради о приватном власништву, ради подизања 
квалитета свеукупног градског зеленила, едуковати власнике и разним видовима 
такмицења, утицати на стварање вредних амбијенталних цјелина; 
 
3.3.7.2. Зелене површине у блоковима за вишепородично становање – отворени 

блок 
 
Поред становања у блоковима се често налазе објекти административног, културно-
просветног и услужног карактера. Ове површине имају огроман социјални значај јер 
њихов квалитет одређује не само комфорне услове становништва, већ и санитарно-
хигијенске и микроклиматске услове животне средине. Посебну пажњу посветити 
организацији простора како би се формирале целине за игру деце, спортске активности и 
миран одмор. 
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3.3.7.3. Зелене површине у оквиру комерцијалних и привредних комплекса 
 
� Сваки од ових комплекса захтева озбиљан приступ,сагледавање специфичности и 

подизање или реконструкцију постојећих зелених површина, како би у потпуности биле 
у функцији објекта; 

� Добро компонованим заштитним зеленилом, тежити ка сто већој изолацији комплекса 
од околине; 

� Формирати слободне просторе у зеленилу за краћи одмор, освежење и спортске 
активности запослених; 

� Приликом формирања заститних појасева у границама комплекса, обратити пазњу и 
на декоративно-естетску вредност компонованих група, које се налазе по ободу 
масива 

 
3.4.  ОПШТИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
На основу документације Завода за заштиту природе Србије, као и увидом у Централни 
регистар заштићених природних добара, констатовано је да на територији која је 
обухваћена границама Плана генералне регулације Александровац нема заштићених 
природних добара. Планом генералне регулације мора се: 
� утврдити постојеће стање грађевинског фонда и комуналне инфраструктуре, 

предвидети одговарајућа решења за санацију (реконструкција, адаптација, 
ревитализација и тсл.) и унапређење простора новим, одговарајућим садржајима; 

� утврдити капацитети новопланираних објеката у односу на капацитете постојеће 
инфраструктуре (пре свега саобраћајне, комуналне, енергетске и др), обезбедити 
прикључак свих објеката на водоводну и канализациону мрежу, омогућити да 
инфраструктура у што већој мери буде каблирана - енергетска, ПТТ и др; 

� планирати изградњу неопходних инфраструктурних објеката за евакуацију и 
пречишћавање отпадних вода, а уколико се изградња уређаја за пречишћавање 
отпадних вода предвиђа у оквиру планског подручја, резервисати локацију за ту 
намену; 

� дефинисати однос према вреднијим природним елементима простора (појединачна 
стабла, групе стабала или делови шума и слично), посебно изузети из грађевинских 
површина комплексе шума које имају, или могу имати заштитну, туристичку, 
рекреативну и еколошку функцију; 

 

� утврдити смернице за обнову и уређење постојећих објеката, посебно објеката јавног 
карактера и оних атрактивних за посетиоце; 

� дефинисати ближе критеријуме за легализацију објеката. Сматрамо да се не могу 
легализовати објекти изграђени на јавном или државном земљишту и на локацијама 
које су планом вишег реда предвиђене за јавну намену, односно уколико су драстично 
прекршени прописани урбанистички параметри и правила грађења; 

� утврдити смернице и параметре за градњу и архитектонско обликовање насеља и 
појединачних јавних, стамбених и других објеката, поштовање урбанистичких и 
грађевинских параметара (минималну величину катастарских парцела предвиђених 
за изградњу, грађевинску линију, одстојање између објеката, максимални индекс 
изграђености, висину и спољни изглед објеката, ширину улица, тротоара итд); 

� спречити градња објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно који 
користе токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и неугодне мирисе, а 
ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта; 

� утврдити обавеза постављања филтера у објектима у којима се врши термичка 
обрада хране (маркет) ради елиминације непожељних мириса; 

� очувати и подизати засади високе вегетације, формирати уређене зелене површине: 
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- дуж саобраћајница - планирати подизање континуалног ивичног линеарног 
зеленила састављеног од обостраних дрвореда високих лишћара, уз могућност 
формирања линеарних ивичних травњака; 

- озеленити раскрснице - чиме би се омогућила визуелна заштита контактних зона 
и естетско обликовање простора; 

- ободно, дуж граница комплекса школа и вртића, оформити појас заштитног 
зеленила како би био у функцију изолације од околног 

- саобраћаја. Појас зеленила треба да буде довољно густ и широк, састављен од 
четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне 
микроклиматске услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину и 
повећао естетски квалитет простора; 

- очувати живице на пољопривредним површинама у што већој мери, вегетацију уз 
путеве и сл. 

� при избору врста за озелењавање треба се определити за оне које су отпорне на 
издувне гасове. Како зеленило треба да има заштитну функцију током целе године, 
при избору користити и лишћарске и зимзелене врсте; 

� планирати несметано кретање хендикепираних лица на свим пешачким стазама и 
пролазима; 

� предвидети изградњу бициклистичких и пешачких стаза, посебно због стварања 
услова за безбедније и брже одвијање саобраћаја, али и због формирања зелених 
појасева између наведених стаза и улица; 

� обезбедити да се грејање објеката обавља на начин којим се неће у већој мери 
погоршати постојећи квалитет ваздуха (прелазак на даљински систем грејања); 

� за власнике индивидуалних парцела, предвидети обавезу изградње паркинг места у 
оквиру саме локације. Ово се односи и на друге инвеститоре и власнике пословних, 
услужних и других објеката; 

� предвидети проширење мреже јавне расвете и побољшање постојеће; 
� утврдити забрану постављања привремених објеката као што су киосци, металне 

гараже и сл. на јавним зеленим површинама; 
� обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног 

депоновања отпада и формирања дивљих депонија. Предвидети постављање 
специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама; 

� решити проблем постојећих и могућих дивљих депонија, комуналног или 
грађевинског отпада и предвидети њихову санацију. 

 
 
3.5.   УСЛОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 
Унапређење енергетске ефикасности подразумева низ делатности које имају за циљ 
смањење потрошње свих врста енергије, уз максимално очување постојећих, или 
стварање бољих услова боравка у објектима. Основни циљ је свести потрошњу енергије 
на минимум, а задржати или повећати ниво удобности и комфора у објектима. 
 
Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају 
мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области 
енергетске ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, 
односно они извори који се не прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, а 
користе се у сектору зградарства (биомаса,  енергија ветра и сунчева енергија). То се пре 
свега односи на системе грејања и хлађења простора, као и загреавање санитарне воде. 
Основне мере за повећање о обезбеђење енергетске ефикасности се односе на правилан 
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избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница, подстаница), 
регулацију-положај објекта и осветљење и слично. 
 
Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу утврђене 
разлике између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и треба да се 
односе на следеће интервенције: 
� побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и 

заменом прозора, врата,  
� замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање и 

употребу у домаћинству и пословним просторима),  
� побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати),  
� употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње. 
 
Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за циљ потпуни 
увид у стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних енергетских потреба 
објекта на основу прикупљених података и обрађених параметара. 
 
За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и 
изградње објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв. нискоенергетске и 
"пасивне куће". Основу ове архитектуре представља употреба обновљивих врста енергије 
(сунчева енергије, био маса, енергија ветра) за грејање објеката у зимском периоду, 
односно смањење потребе за хлађењем просторија током лета спречавањем упада 
сунчевог зрачења. Нискоенергетске грађевине, а потом и такозване "пасивне куће" 
представљају објекте у којима је обезбеђена пријатна температура, без обзира на 
годишње доба и спољашње климатске услове без уградње засебног система грејања, 
односно климатизације. Код градње нових објеката је неопходно већ у фази идејног 
пројекта предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан 
енергетски ефикасан објекат:  
� анализирати локацију, оријентацију и облик објекта, 
� применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача објекта, 
� искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног осунчања;  
� користити енергетски ефикасне системе гријања, хлађења и вентилације и 

комбиновати их са обновљивим изворима енергије. 
 
Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати место 
изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких ветрова. 
Објекте орјентисати према југу, а затворити према северу, ограничити дубину објекта и 
омогућити ниском зимском сунцу да продре у његову унутрашњост. Оредити оптималан 
волумен објекта због смањења топлотних губитака. Приликом пројектовања је такође 
груписати просторије сличних функционалних захтева и унутрашње температуре, 
односно помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу. Оптимална топлотна 
заштита је једно од основних начела енергетски ефикасне градње: правилан избор 
спољашњег омотача објекта, обавезна топлотна изолација крова,односно плафона према 
негријаном таванском простору и пода према терену, правилан положај отвора у 
спољашњим зидовима, чиме се у великој мери спречавају топлотни губици у току ниских 
спољашнијх температура.  
 
Топлотни добици од сунца са знатним процентом учествују у укупном енергетском 
билансу објеката. Приликом пројектовања потребно је посебну пажњу посветити заштити 
од претераног осунчања, као и прихвату сунца. Топлотна маса зида или пода у јужно 
оријентисаним просторијама може акумулирати топлотну енергију током дана и 
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дистрибуирати је у околне просторије током ноћи. Претерано загреавање током лета се 
може спречити средствима за заштиту од сунца, усмеравањем дневног светла, 
зеленилом, природним проветравањем и слично. Решења која треба примењивати са 
циљем заштите од претераног осветљења су следећа:  
� архитектонска геометрија: зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и др;  
� елементи спољашње заштите од сунца: покретни и непокретни брисолеји, спољашње 

жалузине, ролетне, тенде итд,  
� елементи унутрашње заштите од сунца: ролетне, жалузине, завесе;  
� елементи унутар стакла за заштиту од сунца и усмеравања светла: холографски 

елементи, рефлектујућа стакла и фолије, стакло које усмерава - светло, стаклене 
призме и др. 

 
Из претходно наведеног следи закључак: да би се реализовало енергетски и еколошки 
одрживо грађење неопходно је тежити смањењу губитака топлоте из објеката, 
побољшањем топлотне заштите спољашњих елемената и повољнијем односу површине 
и запремине објекта, повећању топлотних добитака у згради повољнијом оријентацијом 
зграде и коришћењем сунчеве енергије, применом обновљивих извора енергије у 
зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем енергетске ефикасности термоенергетских 
система.  
 
Планирану изградњу, односно реконструкцију и санацију постојећих објеката, 
реализовати у свему у складу са нормативима датим у Правилнику о условима, садржини 
и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС" број 
61/11) и Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11).  
 
 

4.0.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 
Увидом у планску документацију и анализом стања на терену, дошло се до закључка да је 
дошло до одређених одступања од планских решења датих ГУП Александровца тако да је 
овај план стављен ван снаге. Такође је у међувремену дошло до потребе за 
преиспитиванем, а потом и корекцијом одређених решења и параметара из Регулационог 
плана централне зоне Александровца (из 2002. године) и Плана детаљне регулације 
"Расадник" у Александровцу. Овим планом генералне регулације се знатно мења граница 
важећег ГУП-а, како би биле обухваћене све зоне на којима је утврђена нова изградња 
или за које постоје потребе за планским дефинисањем поједни намена, саобраћајне и 
комуналне ихфраструктуре и урбанистичких параметара.   
 
4.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ ДЕТАЉНУ РАЗРАДУ  
 
На територији Плана, није предвиђена даља урбанитичка разрада, већ спровођење 
вршити директно на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС", број  31/2010, 69/2010 и 16/2011) и правила уређења и 
грађења датих у овом плану. У оквиру парцела пословних и комерцијалних садржаја, где 
је потребна препарцелација, односно промена постојећих граница парцела и планирана 
нова изградња и реконструкција постојећих објеката, неопходна је израда урбанистичких 
пројекта, којима ће бити сагледано оптимално решење - веза са јавним простором, однос 
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и усклађеност са околним простором и дефинисани услови за формирање грађевинске 
парцеле. Динамика израде ће бити условљена потребама становника, локалне 
самоуправе и појединих инвеститора и пословних субјеката.  
 
4.3.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Овај План представља правни и плански основ за издавање Информације о локацији, 
Локацијске дозволе, за израду пројеката парцелације и препарцелације, израду 
урбанистичких пројеката за комплексе комерцијалне и производне намене, у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник 
РС", број  31/2010, 69/2010 и 16/2011). 
 
У обухвату зоне заштите далековода обавезно је прибављање сагласности при изради 
техничке (пројектне) документације пре издавања одобрења за изградњу од стране 
надлежне институције или предузећа. Прибављање сагласности је обавезно и за осталу 
постојећу и планирану инфраструктуру, као и за деоницу Државног пута у обухвату Плана. 
 
За комплексе на којима се планира изградња производних делатности неопходно је пре 
прибављања одобрења за изградњу поднети захтев за одлучивање о потреби процене 
утицаја пројекта на животну средину надлежном органу, у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину, "Сл.гласник РС", бр. 135/04) која садржи неопходне мере и 
услове заштите животне средине. 
 
За локације које се налазе на теренима неповољним за градњу IV реон - терени 
неподобни за урбанизацију, (свака интервенција у тлу веома сложена и финансијски 
неисплатива, "Инженерско геолошка истраживања са сеизмичком рејонизацијом 
терена за ниво ГУП-а Александровца" РО "Геозавод", Београд, 1988.), пре прибављања 
одобрања за изградњу урадити елаборат о геоплошким истраживањима за предметну 
парцелу, који мора бити оверен у надлежној институцији.  Урбанистичке параметре за 
планирану изградњу у потпуности ускладити са условима из поменутог елабората.  
 
За локације станица за снабдевање горивом неопходно је прибављање сагласности при 
изради техничке (пројектне) документације пре издавања одобрења за изградњу од 
стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање. 
 
За зону 1 (центар) која је јединствена градска урбанистичка целина, за пословне, 
комерцијалне и објекте јавне намене, пре издавања грађевинске дозволе обавезна је 
верификација идејног решења на Комисији за планове Општине. 
 
За све целине или делове целина, у којима се постојећа катастарска парцелација мења, 
односно код оних грађевинских парцела у чијем формирању учествује више или мање од 
једне катастарске парцеле предвиђа се обавезнa израдa пројекта парцелације и 
препарцелације. 
 
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа могућа је примена 
техничких решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних 
институција и предузећа пре издавања Извода из Плана.  
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Поред текстуалног дела саставни део овог Плана чине и: 
 
 

ГРАФИЧКИ ДЕО 
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  ....................................................................... 1: 2500 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА ........................................................................ 1: 2500 
3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ ...................................................................... 1: 2500 
4. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ са регулационим линијама улица 
 и нивелационим котама раскрсница ........................................................................ 1: 2500 
5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  ................. 1: 2500 
6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ТК И  
 ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ  ............................................................................................... 1: 2500 
7. ПЛАН ОЗЕЛЕЊАВЊА ..............................................................................................  1: 2500 
8. ПРЕГЛЕДНА КАРТА  .................................................................................................  1: 5000 
9. КАРТА СПРОВОЂЕЊА ............................................................................................  1: 2500 
  
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

� Одлука о приступању изради ПГР  
� Програмски задатак 
� Услови ЈКП и осталих институција 
� Концепт плана генералне регулације Александровац 
� Мишљење Одељења за развој и инфраструктуру у вези са Концептом ПГР 
� Записник са пете седнице Комисије за планове – стручна контрола Концепта ПГР 
� Записник са осме седнице Комисије за планове – стручна контрола Нацрта ПГР 
� Примедбе достављене у току Јавног увида у Нацрт ПГР, 
� Одговори на примедбе пристиге у току јавног увида у ПГР, 
� Записник са девете седнице Комисије за планове – разматрање примедби 

достављених у току Јавног увида у Нацрт ПГР 
� Записник са десете (затворене) седнице Комисије за планове – разматрање 

примедби достављених у току Јавног увида у Нацрт ПГР 
� Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт ПГР 
� Регистрација ЈУГИНУС-а и Лиценца одговорног урбанисте  

Д1 КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА .............................................. 1: 1000 
  Д2 KАРТA СЕИЗМИЧКЕ МИКРОРЕЈОНИЗАЦИЈЕ извод из eлабората  
       "ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА СЕИЗМИЧКОМ  
        МИКРОРЕЈОНИЗАЦИЈОМ ТЕРЕНА  ЗА НИВО ГУП АЛЕКСАНДРОВЦА ", 
        РО "ГЕОЗАВОД" – Београд, 1988.год. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 
Председник Скупштине 

мр Тома Савковић 
 

Александровац, 10. фебруар 2012. године 
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