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1.0 Полазне основе
1.1 Повод и циљ израде Плана
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009
- испр., 64/2010 – одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон) Одлуке о распуштању
Скупштине општине Пећинци и образовању привременог органа општине Пећинци („Сл. лист
општина Срема“, бр. 96/17) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута општине Пећинци („Сл. лист
општина Срема“, бр. 29/08, 34/08 и 19/15), Привремени орган општине Пећинци, на седници
одржаној дана 10.01.2018. године донео је Одлуку о изради Плана детаљне регулације блока Б-213 у радној зони насеља Шимановци у КО Шимановци.
Општи циљеви израде плана
Општи циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су:
 спровођење одредби Плана генералне регулације, као плана вишег реда, којим је
дефинисана намена простора;
 дефинисање регулационе линије и површина за јавне намене, у складу са Законом и
прописима;
 утврђивање планских решења коришћења, уређења и заштите простора;
 усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену;
 дефинисање правила уређења и правила грађења;
 дефинисање и спровођење мера заштите животне средине;
 повећање приступачности територије Плана;
 подизање укупног нивоа инфраструктурне опремљености територије Плана;
 формирање понуда локација различитих величина, структуре и услова ради

рационалнијег коришћења земљишта
Посебни циљеви израде плана
Као посебни циљеви израде Плана могу се издвојити следећи:
 унапређивање просторних квалитета и функција насеља;
 очување историјских и природних вредности и унапређење управљања насељским
простором и укупним урбаним развојем;
 заштита животне средине и одрживо управљање природним ресурсима;
 инфраструктурно опремање грађевинског земљишта дефинисањем траса, коридора и
капацитета за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру;
 дефинисање претежне планиране намене површина: за јавне потребе;
 дефинисање комуналне инфраструктуре, на начин који истовремено обезбеђује јавни
интерес и одрживи економски и демографски развој;
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уређивање простора тако да се унапреди опште стање окружења кроз амбијент,
саобраћајно решење и пејзажно уређење, како би се омогућио што бољи простор у коме
човек живи, ради и ствара.

1.2 Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана представља:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члан 25;
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015);
 Одлука о изради Плана детаљне регулације блока Б-2-13 у радној зони насеља Шимановци
КО Шимановци („Службени лист општина Срема“ ,број 13/2018 од 10.04.2018. године);
 Други законски и подзаконски акти који регулишу услове уређења, грађења и заштите у
оквиру обухвата Плана.
Плански основ за израду Плана представља:
 Просторни план општине Пећинци („Сл. лист општина Срема“ бр. 7/2007 и 37/2013);
 План генералне регулације насеља Шимановци („Сл. лист општина Срема“ бр. 31/2015 и
1/2018).

1.3 Извод из плана вишег реда
Извод из Просторног плана општине Пећинци
У односу на наведено, циљ планирања инфраструктуре односи се на: повећање саобраћајне
сигурности и фаворизовање јавног у односу на индивидуални саобраћај. Правилима за уређење и
изградњу саобраћајних система дати су услови и мере који се односе на све врсте путева, од којих
се на предметни план у изради могу применити:
 укрштање јавних путева са осталим инфраструктурним објектима треба вршити тако да се
не омета одвијање саобраћаја, не угрожава стабилност путева, безбедност и режим
саобраћаја на путевима;
 на местима међусобног укрштања јавних путева или прикључења јавног пута на други пут,
обезбеђују се зоне потребне прегледности у складу са прописима;
 у зонама потребне прегледности не смеју се подизати засади, ограде и дрвеће, остављати
предмети и материјали, постављати постројења и уређаји и градити објекти, односно
вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута;
 ограде и дрвеће поред јавних путева могу се подизати тако да не ометају прегледност
јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
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Извод из Плана генералне регулације насеља Шимановци
Према овом Плану насељску саобраћајну мрежу чине како постојећи улични коридори, тако и
планирани, било да се налазе у ужем насељском подручју (становање), било у радним зонама.
Према категоризацији насељских саобраћајница деле се на примарне и секундарне.
Примарне насељске саобраћајнице чине кичму саобраћајног насељског система (трасa државног
пута и трасе општинских путева; траса обилазнице Шимановаца; трасе повезних коридора зоне
становања и радних зона; повезнице стамбених/радних зона са капиталним комуналним
објектима...)
Секундарне насељске саобраћајнице опслужују поједине радне и стамбене зоне.
Улични коридори представљају јавно земљиште и прихватају, сем коловоза саобраћајница,
бицилистичких и пешачких стаза, и сву осталу јавну комуналну инфраструктуру. Планиране
ширине улица зависе од претежне намене простора. У радној зони минимална ширина улице је
20m, док у стамбеној зони она износи 15 - 20m.
Задржава се регулација постојећих улица, а планирани капацитети остале инфраструктуре, који се
смештају у оквиру уличног профила прилагодиће се захтеваним техничким стандардима.
Овим Планом се третирају само примарне саобраћајнице, док ће се секундарне дефинисати кроз
планове разраде.
У свим улицама предвиђена је изградња тротоара минималне ширине 1,2 - 1,5m. Уређење и
изградња површина за пешачки саобраћај усклађује се са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени гласник
РС”, бр. 22/2015).
Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре
Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене примењују се пре свега за
уличне коридоре, каналску мрежу, зелене и парковске површине, површине за спорт и
рекреацију, гробље, водозахват, као и за делове централне зоне у којој се налазе постојећи и где
је могућа изградња нових објеката јавне намене.
У уличним коридорима смештени су: саобраћајнице за колски саобраћај, путни канали, тротоари,
бициклистичке стазе, зелене површине као и комунална инфраструктура.
 Јавно и заштитно зеленило
Насељско зеленило чини целокупна вегатација на приватним парцелама (вртови, баште) и
вегетација на јавним површинама (дрвореди, паркови, заштитно зеленило, ветрозаштитни појас,
зеленило у оквиру објеката спорта и рекреације и зеленило око јавних објеката и сл.). У оквиру
зеленила у насељу јасно се издвајају следеће категорије:
Паркови - Парковске површине пожељно је формирати и на другим местима што ће се установити
приликом израде планова разраде.
Скверови - У ову категорију спадају зеленило тргова и поплочаних површина, скверови дуж улица
и скверови на пресецима улица. Постојеће површине из ове категорије се задржавају и у плану је
да се озелене нови простори.
Улично зеленило - Свака улица треба да је озелењена како би обезбедило повезивање свих
зелених површина у насељу и изван њега у јединствен целовит систем. Потребна је
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реконструкција постојећих дрвореда и подизање нових. Улице ужих профила садржаће дрвеће
мањих и ужих крошњи или пак шибље обликовано као високостаблашице.
Зеленило осталих намена - обухвата поред радних зона које су овде доминантне, школске
објекте, дом здравља, дечију установу, спортско-рекреативне површине и гробље. У зони радних
комплекса (пословној зони) тежити ће се што компактнијој зони изолације у циљу спречавања
загађења осталог простора. Минимална површина зеленила у овој зони је 25% од величине
комплекса. У школама, дечјим установама и домовима здравља зеленило има поред свих других
функција и васпитни значај, те ће се садржај зелених површина у том смислу обликовати.
Спортско-рекреативне површине ће бити озелењене у мери у којој би пружиле повољне услове за
бављење спортом и рекреацијом. Овде ће се посебна пажња поклонити травнатим површинама.
Проценат зелених површина у овој намени као и у школама и дечијим установама треба да се
креће око 50%.
Баште - су површине око кућа породичног становања као категорија зелених површина не
сврставају се у општи фонд насељског зеленила, али заузимају видно место у укупном фонду
зеленила насеља.
 Саобраћајне површине
Коловозе изводити као двосмерне најмање ширине 5,0-7,0m са једно/двостраним попречним
нагибом од 2,5% зависно од ранга саобраћајнице. Коловозну конструкцију димензионисати према
меродавном оптерећењу, изводити од квалитетних материјала са отпорношћу на проклизавање.
У оквиру уличног коридора планирати јавне паркинге (подужне, косе, попречне зависно од
просторних могућности.
Паркирање за објекте јавне намене планирати у оквиру парцеле то, где за то има услова.
Посебни услови за мирујући саобраћај:
 димензије једног паркинг места се утврђују применом одговарајућих техничких норми;
 на паркиралиштима уз пословање планирати према закону и правилнику одређен број
паркинг места за инвалидна лица;
 најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи
350cm;
 уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене зграде, планирати најмање 5% места од
укупног броја места за паркирање за инвалидна лица;
на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз апотеку, продавницу прехрамбених
производа обезбедити најмање једно место за паркирање инвалидних лица.
 Спровођење плана
За предметно подручје Плана детаљне регулације предвиђена је даља разрада овим видом,
планом вишег реда. Кроз графички прилог плана вишег реда бр. 5 Основи за уређење и изградњу
у блоковима приказана су подручја за која се предвиђа даља разрада кроз урбанистичке пројекте
или урбанистичке планове. Извод из овог графичког прилога приказан је и на графичком прилогу
2.1.2. Извод из плана вишег реда – Основи за уређење и изградњу у блоковима, у оквиру овог
планског документа. За зоне за које су предвиђене за даљу урбанистичку разраду плановима
детаљне регулације уводи се забрана градње нових објеката и доградња постојећих објеката до
доношења ових планова, осим реконструкције постојећих објеката ради побољшања услова
становања.
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1.4 Граница обухвата плана
Опис границе Плана дефинисана је Одлуком о изради Плана, и она обухвата Блок Б-2-13 формиран
у Плану генералне регулације насеља Шимановци, тј. саобраћајнице С-9, С-12 и С-12/Б према
Плану генералне регулације насеља Шимановци. Граница према Обулци обухвата следеће
катастарске парцеле:
Целе катастарске парцеле:
Делови катастарских парцела:

408, 392, 389, 367/1, 335/2
3771, 1750/20, 1750/18, 1523, 1508, 429/12, 426/1, 425/1, 424/4,
423, 421, 420, 419, 418, 397/2, 395/2, 391, 386, 381, 379, 375, 373,
371/2, 369, 367/2, 365, 362/1, 359, 356, 353, 350, 347, 342, 340,
335/1, 332, 318, 316, 313, 310, 307, 304, 301/2, 301/1, 298/4
Табела 1. Катастарске парцеле које припадају обухвату плана

Граница Плана обухвата површину од 4ha 76a 98m2.
Детаљна граница обухвата плана приказана је на графичком прилогу 1.0 Граница обухвата Плана.

2.0 Опис постојећег стања
Постојећим стањем може се сматрати, према намени, намена из плана вишег реда, и то је јавна
саобраћајна површина. Док је саобраћајно решење на терену и у планском документу вишег реда
другачије. Постојеће стање приказано је на графичком прилогу 2.2 Постојећа намена површина.
Према постојећем стању и плану вишег реда целокупно подручје планског документа припада
површинама јавне намене, омеђано регулационом линијом која је задржана и приказана на свим
графичким прилозима, која је уједно и граница обухвата планског документа у оквиру којих се
даље детаљније дефинишу коридори саобраћајница и друге намене.
Стање на терену је следеће:
 саобраћајнице на терену су претежно неуређени некатегорисани путеви;
 пешачке стазе и тротоари уз саобраћајнице нису присутне, већ се за кретање пешака
користи сама коловозна површина или утабана земљана подлога уз коловоз;
 зелене површине које су присутне око саобраћајница су запуштене, неуређене и иако
имају изузетан потенцијал за развој и оплемењивање окружења, немају тренутно
никакаву назнаку истог;
 неопстоји дефинисан паркинг простоп, па је с тога у великој мери је заступљено
непрописно паркирање;
 коловози су јако лошег квалитета, неадекватне регулације, саобраћајне сигнализације и
обележја.
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3.0 Правила уређења
3.1 Подела простора на карактеристичне урбанистичке целине и подцелине
Обухват Плана подељен је на карактеристичне урбанистичке целине и подцелине. Подела је
извршена према намени одређене целине, тј. подцелине, као и могућем садржају у оквиру њих.
План је првенствено подељен на целину саобраћајница (коловоз+тротоар) и целину под коју
спада површина уличног коридора.
У приложеној табели приказана је подела на целине и подцелине у оквиру њих са својим
површинама и процентима заузетости у односу на целокупно подручје обухвата Плана.
Ознака
Целина
Подцелина
Површина
Проценат
2
целине
заузетости
ha
a
m
I
Саобраћајнице
1
1
40
61
30%
II
Површина уличног коридора
1
1
29
56
27%
II
Површина уличног коридора
2
1
9
39
23%
II
Површина уличног коридора
3
0
97
42
20%
УКУПНА ПОВРШИНА ОБУХВАТА ПЛАНА
4
76
98
100
Табела 2. Карактеристичне урбанистичке целине и подцелине

3.2 Планирана намена површина
Планирана намена површина може се посматрати као унапређење постојеће намене која је јавно
саобраћајно земљиште. Наиме, претежна намена остаје иста уз употпуњавање кроз пратећи
садржај. Детаљан преглед планираних намена површина приказан је и на графичком прилогу 3.0
Планирана намена површина.
Планирана намена површина целокупна припада површинама јавне намене.
У приложеној табели приказане су све планиране намене површина.
Намена површина
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајне површине
Површина уличног коридора
УКУПНА ПОВРШИНА ОБУХВАТА ПЛАНА
Табела 3. Планирана намена површина

Ha

Површина
a

1
3
4

40
36
76

m

2

61
37
98

Проценат заузетости
(%)
30%
70%
100

3.3 Фунционална организација простора – претежне, пратеће и допунске намене
Како би се што успешније одговорило на задатак формирања адекватних намена, односно
функција, садржаја и активности, формирана је листа свих примерених, адекватних и пожељних
садржаја, који се везују за обухват Плана. Такође, у оквиру постојећег стања, анализирани ресурси
и уочени потенцијали за предметно подручје утицали су на формирање матрице планираних
намена.
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Планиране намене, функције и садржаји простора подељени су у три категорије у зависности од
њихове доминације и значаја у простору и интеракције са другим садржајима, и то на:
• претежне (основне) намене,
• допунске намене и
• пратеће намене.
Намене су приказане табеларно, а у зависности од целине према ком се дефинишу могуће је
вршити комбинацију више различитих функција, садржаја и активности. Поред претежне намене,
намена у оквиру Плана дефинисана је и као пратећа и допунска. Један од критеријума за
дефинисање пратећих и допунских намена јесте компатибилност намена. Тако се пратеће и
допунске намене дефинишу као функције које нису неопходне да се нађу у простору уз претежну
намену, али је пожељно да се оне ипак десе ради реализације већег броја интереса и укупног
квалитета простора. У даљој разради за сваку основну намену врши одабир садржаја и функција
који је ближе одређују и дефинишу. Табеларним приказом се свака претежна намена рашчлањује
на примарну и секундарну поделу према функцији односно садржају. На такав начин се добија
шема из које је могуће касније одредити и применити претежне, пратеће и допунске намене на
нивоу урбанистичких блокова.

Табела 4. Табела планираних намена, функција и садржаја простора
Урб.
Планирана намена површина
подцелина
Претежна
Пратећа
Допунска
I.1
Саобраћајне површине
II.1
Зеленило и рекреација
Комуналне површ. и обј.
Делатности
II.2
Зеленило и рекреација
Делатности
Комуналне површ. и обј.
II.3
Зеленило и рекреација
Комуналне површ. и обј.
Табела 5. Табела планираних намена, функција и садржаја простора према просторној
урбанистичкој подели на целине и подцелине
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3.4 Површине јавних намена
Целокупна површина подручја плана припада површинама јавне намене. У односу на план вишег
реда, којим је ово подручје предвиђено целокупно као саобраћајна површина и површина
уличног коридора.
Предвиђене планиране намене јавних површина су:
 саобраћајне површине; и
 површине уличног коридора.
3.5 Мрежа и објекти инфраструктуре
3.5.1 Саобраћајна инфраструктура
Планирано саобраћајно решење предвиђа тачније дефинисање и уређивање постојећих
саобраћајница, као и увођење нових које за циљ имају бољу повезаност у оквиру ближег
окружења, али и његово повезивање шире, са другим деловима насеља. Попречни профил
саобраћајница износи 10m, од тога је 6m намењено за колски саобраћај (две траке по 3m) и по 2m
за тротоар, углавном са обе стране коловоза. Уз саобраћајнице предвиђа се и увођење дрвореда
са једне или обе стране, како то дозвољавају услови на терену.
Када је у питању мирујући саобраћај, у подцелинама II.1, III.2 и II.3 могућа је изградња паркинг
простора, али не и на целокупној површини ових подцелина, већ као синтеза паркинг простора и
зелених површина. Уз неопходан дрворед, након (најмање) сваког трећег паркинг места.

3.5.2 Водовод и канализација
Прикључење будућих корисника на мрежу водовода, ће се извршити на постојеће цевоводе, тамо
где је то могуће. Уколико нема могућности за прикључак, неопходно је изградити делове
водоводне мреже и на њих извести прикључак према условима надлежног предузећа.
У новим улицама, или постојећим улицама где није изведена водоводна мрежа, потребно је
обострано положити цеви одговарајућег профила. Цевоводе полагати ближе тротоару, а у
зеленом појасу.
У насељу Шимановци постоји изведена фекална канализација. Цевоводи канализације су
изведени једнострано. Фекална канализација углавном заузима најнижи ниво испод
саобраћајнице - испод нивоа подрума, а најмање 0,8m од пута.
Прикључења будућих корисника на канализацију отпадних вода насеља Шимановци се може
вршити тек када постојећа мрежа канализације насеља Шимановци буде стављена у функцију, а
након изградње постројења за пречишћавање отпадних вода (УПОВ) насеља Шимановци. До тада,
да би се обезбедила заштита подземних и површинских вода од загађивања, отпадне воде треба
сакупљати у водонепропусне септичке јаме, одговарајуће запремине, без упојног бунара, које ће
се по потреби празнити цистернама надлежног комуналног предузећа.
Мрежа атмосферске канализације предвиђа се у оквиру траса коридора планираних
саобраћајница. Предвиђа се одвођење атмосферских вода путем сливника, дуж обе крајње ивице
12

План детаљне регулације блока Б-2-13
у радној зони насеља Шимановци у КО Шимановци
коловоза. Траса сливника приказана је на графичком прилогу 8.0 План мреже и објеката
инфраструктуре. Коловозне траке су под падом од 2% ка поменутим сливницима.

3.5.3 Електроенергетска инфраструктура
Постојећи потрошачи који се налазе у предметној зони напајају се из дистрибутивних
трансформаторских станица СТС 10/0,4kV „Обрадовић сокак 2“ инсталиснеснаге до 250kVA, CTC
20/0,4 kV „Голубиначка“ инсталисне снаге до 400kVA и CTC 20/0,4kV „Центар“ инсталисне снаге до
400kVA. Постојећа НН (0,4kV) мрежа у прадметној зони је изведена надземно у улици Обрадовић
сокак у улици Голубиначка. Постојећа ВН (20kV) мрежа предметног подручја је изведена
кабловски.
У предметној зони планирана је изградња електроенергетске инфраструктуре, односно
дистрибутивних трансформаторских станица 20/0,4kV и нисконапонске 0,4kV мреже.

3.5.4 Телекомуникациона инфраструктура
У насељу Шимановци телекомуникациона мрежа је децентрализована и чине је две
претплатничке мреже, а са надређеним централама су повезане оптичким каблом. Телефонска
централа постојећим капацитетом задовољава тренутне потребе корисника, са могучношћу њеног
проширења. Већи корисници су повезани оптичким кабловима, док рубни делови насеља и
индустријске зоне немају знатније резерве. Постојећа телекомуникациона мрежа изграђена је на
дрвеним стубовима.
Планира се осавремењавање телекомуникационе мреже у виду проширења капацитета и
извођења мреже у осталим деловима насеља, као и каблирање постојеће мреже. Трасе ТК мреже
изводити трасом надземне мреже, а разводне ормариће постављати поред тротоара, на зеленој
површини.
Проширење ТТ и КДС мреже планирати у јавном простору односно у уличном коридору обострано
и то полагањем у земљу-подземни водови.

3.5.5 Гасоводна инфраструктура
На простору катастарске општине Шимановци је изведен разводни гасовод из правца Пећинаца,
кроз насеље Прхово, са којег је могуће извршити прикључење потенцијалних потрошача.
Капацитети гасоводне мреже у потпуности задовољавају потребе домаћинстава и индустрије, као
и потребе планираних радних зона.
На предметном подручју нема постојеће инсталације гасовода.
Планира се надоградња гасоводне мреже на постојећу дистрибутивну мрежу која је изведена у
насељу и то у виду проширења мреже у коридорима планираних улица и изградњом мернорегулационих станица. Нове мерно - регулационе станице могуће је градити на јавном простору,
на парцели корисника, или на посебно формираним парцелама.
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3.7 Урбанистички услови и мере заштите
3.7.1 Мере и услови заштите животне средине и природних добара
Ради заштите биодиверзитета урбано-аграрних површина и очувања квалитета ваздуха,
неопходно је подизање заштитног зеленила ободним делом реадног комплекса према околним
(претежно обрадивим) површинама.
За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно је следеће:
 зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности
врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;
 смањити негативне утицаје вештачких површина на еко-климу локалитета озелењавањем
простора око објеката и засенчењем што већег дела бетонских (нпр. паркинг) површина;
 у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише
прилагођене локалним предолошким и климатским условима;
 избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста;
 на граници предметног простора са околним ораницама ибегавати врсте дрвећа и жбуња
које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или
воћака. То су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и
сл.
Озелењавање површина треба да фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте као и
примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине а, по
могућности, не спадају у категорију инвазивних. Паркинг просторе равномерно покрити високим
лишћарима.
Забрањено је упуштање непречишћених, односно недовољно пречишћених отпадних вода у
водопријемник. Обавезан је претретман процесних отпадних вода до нивоа квалитета
дозвољеног за упуштање у канализациони систем насеља или ибазбедити индивидуално
пречишћавање ефлуента за упуштање у крајњи рецепијент. Отпадне воде морају бити третиране у
складу са правилима одвођења и пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Потребно је обезбедити пречишћавање продуката емисије на свим местима потенцијалног ризика
од емисије загађујућих материја у спољашњу средину, сагласно Уредби о граничним вредностима
емисија загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања, осим постројећа за
сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/15) и Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздуху из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16). Правна лица и
предузетници дужни су да примењују техничке мере у циљу смањења емисије испарљивих
једињења из складишних и других објеката, а у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09 и 10/13).
Управљање опасним материјама вршити сагласно одредбама Правилника о садржини политике
превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од
удеса („Сл. глсник РС“, бр. 41/10). привремено складиштење евентуално присутног опасног отпада
вршити у складу са члановима 36. и 44. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,
88/10 и 14/16).
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3.7.2 Услови заштите културних добара
У предметном подручју нису констатовани археолошки локалитети стога су утврђени општи
услови и мере заштите.
 Обавезно привављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за изградњу;
 Обавезан повремен археолошки надзор од стране стручне службе надлежног Завода
приликом извођења земљаних радова у обухвату плана;
 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
о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да
предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у
коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. закона о културним добрима;
 Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;
 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за грађење, истраживање, заштиту и чување
пронађених остатака који уживају претходну заштиту;
 Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици.

3.7.3 Услови за сакупљање отпада
На целокупној територији Општине Пећинци врши се организовано одвожење комуналног отпада
у складу са Општинском Одлуком о одржавању чистоће, а услугу одвожења комуналног отпада
врши ЈКП „Сава“ Пећинци.
С тим у вези потребно је испунити одређене услове који се односе на обезбеђивање локације за
одлагање комуналног отпада ради одвожења, набавке довољног броја посуда за одлагање
комуналног отпада.

3.7.4 Услови за несметано кретање особа са инвалидитетом и мере и стандарди
приступачности
Обавезна је примена техничких мера и стандарда приступачности који омогућавају несметан
приступ и кретање на јавним површинама и објектима, особама са инвалидитетом, деци и старим
особама. Наведене услове спровести у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и у складу са
Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС”, бр. 46/2013).
Стандарди приступачности односе се на јавне саобраћајне и пешачке површине, пешачке прелазе,
места за паркирање, стајалишта јавног превоза, прилазе до објекта, рампе за пешаке и
инвалидска колица, степенице и степеништа, подизне платформе, улазе у зграде и др.
Ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза мора да износи 180cm, а
изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90cm. Урбану
опрему (клупе, стубове јавне расвете, телефонске говорнице, јавне тоалете, жардињере и сл.)
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поставити тако да омогућава слободан пролаз за све људе као и могућност коришћења од стране
људи са посебним потребама. Планирати рампе и њихову употребу где год степенице
онемогућавају слободан пролаз пешацима, особама у инвалидним колицима и особама са
тешкоћама у кретању.

3.7.6 Мере енергетске ефикасности
Енергетска ефикасност подразумева низ мера које се предузимају у циљу смањења потрошње
енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живота. Енергетска ефикасност се најчешће
дефинише кроз два могућа значења. Прво значење се односи на уређаје, а друго на мере у
погледу енергетске ефикасности. Енергетски ефикасним уређајем се најчешће сматра онај уређај
који има велики степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног вида
енергије у други. Мере у погледу енергетске ефикасности односе се на мере које се примењују у
циљу смањења потрошње енергије. Без обзира на то да ли су мере техничке природе или се оне
односе на промене у понашању, све мере подразумевају исти или виши степен оствареног
комфора и стандарда.
Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енерегетске
ефикасности су:
 замена необновљивих енергената обновљивим,
 замене енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим,
 изолација простора који се греје или хлади,
 замена дотрајале или неефикасне столарије просторија које се греју или хладе,
 уградња мерних и регулационих уређаја,
 замена или уградња ефикасних система за грејање, климатизацију или вентилацију.
Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову меру
изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, сунчево зрачење).
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као и одговарајућим избором
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи енергетска повољност објекта.
Енергетска ефикасност се постиже и коришћењем ефикасних система грејања, вентилације,
климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора
енергије. Да би се овај процес реализовао, неопходно је обезбедити интегрисани приступ у
испуњењу услова за постизање енергетске ефикасности у свим сегментима, затим утврдити све
битне елементе методологије за одређивање (израчунавање) енергетских индикатора у нашим
условима, и најзад припремити одговарајућа поџаконска акта којима се уређују питања
енергетске ефикасности. У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности.
Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске
сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској
ефикасности зградe („Службени гласник РС”, број 61/2011) и Правилником о условима, садржини
и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр.
69/2012).
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3.7.7 Правила за формирање и уређење јавних зелених површина
На планском подручју предвиђа се што већа концентрација зеленила и различитих врста растиња,
поготово на подручју намењеног за парковске површине, све у сврху оплемењивања ближег и
ширег окружења, претежно радних зона.
Потребно је формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, броја и
разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и државати га у блиско природном стању.
На местима уз јавне саобраћајне површине, где није могуће формирање дрвореда у оквиру
саобраћајних површина, озелењавање вршити у партеру, где то просторне и организационе
могућности дозвољавају, водећи рачуна о визурама и прегледности и безбедности саобраћаја.
Планира се садња високог зеленила у оквиру паркинг простора и то:
 код управног паркирања: на свака, минимум, три паркинг места по једно стабло,
 код косог паркирања, под углом 30°/45°/60°: на свака четири паркинг места по једно
стабло.
Формирање овакве врсте зеленила има за циљ заштиту од буке и аерозагађења према околним
наменама. Избор врста зеленила треба да буде такав да зеленило буде отпорно на штетне гасове.
Такође, препоручује се зеленило са широким крунама како би се обезбедио хлад за паркирана
возила.

4.0 Правила грађења
4.1 Правила парцелације и препарцелације
Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцела у
границама плана, планирана је у циљу обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних
коридора, као и других површина јавне намене.
На основу новоодређених регулационих линија, деобом или спајањем се од постојећих
катастарских парцела у обухвату плана образују нове парцеле које имају намену дефинисану овим
планским документом (претежну или комплементарне, пратеће и допуснке намене).
Графичким прилогом број 7.0 „Регулациони и нивелациони план са аналитичко-геодетским
елементима“ одређени су елементи пројекта препарцелације површина за јавне намене како би
се обезбедила рационална организација простора и одговарајући приступ појединим деловима
планског подручја.
Такође, на графичком прилогу 7.0 приказан је предлог формирања грађевинских парцела за
планиране саобраћајнице. Приликом будућег формирања парцела важе смернице и из графичког
и из текстуалног дела Плана.

Парцеле у оквиру површина јавне намене – правила за образовање грађевинских парцела јавних
намена
На графичком прилогу број 7.0 „Регулациони и нивелациони план са аналитичко-геодетским
елементима” приказанје предлог парцелације, намењене за површине јавне намене. Ова
парцелација није обавезујућа и служи само као предлог.

17

План детаљне регулације блока Б-2-13
у радној зони насеља Шимановци у КО Шимановци
Планом је одређена и дефинисана регулациона линија преузета из плана вишег реда која раздваја
површине остале намене од површине јавне намене, која је претежно и граница обухвата плана.
На графичком прилогу дати су и аналитичко-геодетски елементи регулационе линије.

4.2 Општа правила грађења на површинама јавне намене
Правила грађења на површинама јавне намане односе се на површине и објекте јавне намене, на
правила грађења саобраћајне мреже и мреже и објеката комуналне инфраструктуре (водовод,
одвођење отпадних и атмосферских вода, електроенергетика, телекомуникациона инсталација,
гасовод).
Сву инфраструктурну мрежу и објекте градити у складу са техничким условима и нормативима
који су прописани за сваку врсту инфраструктуре, у складу са прописима о паралелном вођењу и
укрштању водова инфраструктуре и према условима надлежних институција.
Планиране инфраструктурне водове, смештати у оквиру коридора постојећих и планираних
саобраћајница.
За инфраструктурне водове, изван коридора јавних саобраћајница, утврђују се заштитни појасеви
линијске инфраструктуре (према врсти инфраструктуре), у којима није дозвољена изградња
објеката или вршење других радова који могу угрозити инфраструктурни вод.
За грађевинске парцеле, у оквиру којих се налази заштитни појас инфраструктурног вода,
приликом издавања локацијске дозволе, примењиваће се посебна правила грађења, у складу са
условима надлежних институција.

4.3 Посебна правила грађења на површинама јавне намене
4.3.1 Правила грађења саобраћајне инфраструктуре
Колски саобраћај
Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз
поштовање одредби Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број
50/2011), техничким упутствима за пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким
прописима и нормативима, за путну и уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја.
Обавезна је примена одредби Правилника о техничким стандардима приступачности („Службени
гласник РС“, број 46/2013) и Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Сл. Гласник РС”, бр. 22/2015), а нарочито у следећем:
 тротоари и пешачки прелази треба да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12),
 попречни нагиб тротоара на правац кретања износи максимално 2%,
 за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб
закошеног дела износи 20% (1:5).
Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи дати су на
графичком прилогу број 6.0 „Планирано саобраћајно решење са аналитичко-геодетским
елементима“, а детаљно се утврђују при изради пројектне документације.
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Могуће су измене нивелационог решења, које је дато у оквиру плана, у циљу побољшања
техничког решења. Трасе новопројектованих саобраћајница у ситуационом и нивелационом плану
прилагодити терену и котама изведених саобраћајница са одговарајућим падовима.
Ширина коловоза
(m)
▲
▼
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Саобраћајница 1
Саобраћајница 2
Саобраћајница 3
Саобраћајница 4
Саобраћајница 5 до саоб. 4
Саобраћајница 5 после саоб. 4
Обрадовића сокак до саоб. 5
Обрадовића сокак од саоб. 5 до
саоб. 3
3,00
3,00
Обрадовића сокак после саоб.
3,00
3,00
3
Табела 6. Димензионисање планираних саобраћајница

Ширина тротоара
(m)
▲
▼
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
-

Укупно
(m)
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
10,00
8,00
10,00
8,00

Стационирани саобраћај
Паркинг простор се планира у оквиру карактеристичних урбанистичких подцелина II.1, II.2 и II.3.
Као што је већ напоменуто, паркинг простор се не предвиђа на целокупном делу поменутих
подцелина, већ само као синтеза са претежном наменом – слободним зеленим површинама.
Паркинг места се планирају са димензијама 2,50х5,00m са обавезним дрворедом након,
минимум, сваког трећег паркинг места. Паркинг простор обавезно је пријектовати у складу са
важећим прописима и стандардима.
У оквиру подцелинe II.1 предвиђа се већи паркинг простор, који би служио наменама суседних
парцела, у оквиру радне зоне и површина са наменом становање у оквиру радних зона, за
посетиоце и додатне потребе за паркинг местима, како би паркирање требало бити планирано у
оквиру самих парцела, ово би био паркинг простор за додатне потребе, које су примећене као
неопходне.
У оквиру подцелине II.2 и II.3 предвиђају се појединачна паркинг места, претежно линијски у
оквиру саобраћајнице (косо, паралелно или управно паркирање).
Правила градње коловоза, колско-пешачких стаза
Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице и потребном осовинском
оптерећењу и датим важећим стандардима и законима. Коловозну конструкцију за све
саобраћајнице срачунати на основу ранга саобраћајнице, односно претпостављеног саобраћајног
оптерећења за период од 20 година и геолошко-геомеханичког елабората из којег се види
носивост постељице природног терена.
Све елементе попречног профила који се међусобно функционално разликују одвојити
одговарајућим елементима, као и поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију
(хоризонтална и вертикална).
Изградњу коловоза планирати од савремених материјала и са савременим коловозним
конструкцијама према важећим стандардима.
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Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом од 2% (за коловоз у правцу). За
коловозе у кривини максимални попречни нагиб је 6%.
Тротоаре и пешачке стазе радити са застором од бетонских полигоналних плоча, камених плоча
или неког другог природног материјала по избору пројектанта. Тротоари и пешачке стазе, пешачки
прелази и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се
крећу и лица са посебним потребама у простору треба да су међусобно повезани и прилагођени
за неометано кретање. Нагиби не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). Највиши
попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.
Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не угрожава безбедност
саобраћаја. Власник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да, на
захтев управљача јавног пута, уклони засаде, дрвеће и ограде и тако обезбеди прегледност.
Формирати дрвореде у свим улицама у којима попречни профили и трасе подземних и надземних
инсталација то дозвољавају.

4.3.2 Правила грађења водоводне мреже
Трасе канализацине мреже дефинисане су на графичком прилогу 8.0. План мреже и објеката
инфраструктуре.
Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода
прописује надлежно јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“.

4.3.3 Правила грађења канализационе мреже
Трасе фекалне и атмосферске канализационе мреже дефинисане су на графичком прилогу 8.0.
План мреже и објеката инфраструктуре.
На делу укрштања предметних инсталација са уличним путевима потребно је извршити
подбушивање и поставити заштитну цев. Приликом укрштања, канализациона цев може да буде
положена испод или изнад енергетског кабла на растојању од најмање 3,0m. Такође, на местима
паралелног вођења или укрштања канализационе цеви са енергетским каблом, ров се копа ручно
(без механизације).
Све радове на пројектовању и извођењу извести према прописима, као и према условима датим
од надлежних јавних предузећа и установа.

4.3.4 Правила грађења електроенергетске инфраструктуре
Предвиђа се коридор ширине бар 1,50m за изградњу ел. Високонапонске 20kV и нисконапонске
0,4kV мреже, при чему се не сме дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима
укрштања и локације за будуће трафостанице.
Приликом прикључења са дистрибутивним системом електричне енергије објеката за породично
становање ормани мерног места се постављају на слободностојећа постоља на јавној површини
или на спољној фасади објекта који се налази на регулационој линији.
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Максимално дозвољена субтранзијентна (Sk“) снага трополног кратког споја на сабирницама 20kV
у ТС 110/20kV/kV износи 500MVA, време трајања кратког споја t=0,2s.
Вредност струје једнофазног земљоспоја у узмељеним мрежама 20kV напона је ограничена на
вредност 300А.
За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
 једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2s,
 земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
 на изводима 20kV у ТС 110/20kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са
два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) до
0,3сек. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске
паузе (трајање) до 3мин (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита
извршава трајно искључење 20kV извода, након чега се приступа локализацији квара и
његовом отклапању.
Услови испоруке и квалитет електричне енергије на месту прикључења су су складу са Законом о
енергетици, Уредбом о условима испоруке електричне енергије, Правилима о раду
дистрибутивног система и другим техничким прописима.
Тек по добијању захтева о потрбним капацитетима (снагама) за конкретне објекте и њиховим
конкретним локацијама издају се Услови за пројектовање и прикључење на основу одредби члана
140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14, у којем ће бити дефинисани остали услови, рок и трошкови прикључења
предметног објекта на дистрибутивни електроенергетски систем.
Није дозвољена изградња прикључака на дистрибутивни систем електричне енергије, кој је у
супротности са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног система и овим
Условима.
Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења
одговорности над објектима између Дистрибутера и Странке. Електроенергетски објекти до места
прикључења су власништво Дистрибутера, а објекти који се налазе иза места прикључења су
власништво Странке. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички
повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности
за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и
правно могуће, укључујући и мерни уређај.

4.3.5 Правила грађења телекомуникационе инфраструктуре
Телекомуникациону мрежу и КДС планирати у јавном простору односно у уличном коридору и то
полагањем у земљу - подземни водови. Водове мреже планирати паралелно са коловозом и то на
одстојању од коловоза најмање 1,0m.
Најмање хоризонтално одстојање од остале инфраструктуре :
 од водоводне мреже и објеката 1m;
 од фекалне канализације и објеката 0,5m;
 од електроенергетске мреже 0,5m за напоне 1kV, и 1m за веће напоне
 од гасовода притиска до 1,0bar најмање 0,5m и притиска више од 1,0bar најмање 1m.
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Објекти за смештај телекомуникационих уређаја, мобилне телекомуникационе мреже и опреме
за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радиорелејних станица, антене и
антенских носача, могу се поставити у зони привредне делатности у оквиру објекта или на
слободном простору.
Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидан или монтажни, или
смештен на стубу, постављен на јавном простору или у оквиру парцеле предвиђене за смештај
стамбених или пословних објеката, као и на другим слободним површинама.
Комплекс за смештај телекомуникационе опреме мора бити ограђен и имати приступни пут
ширине 3m који води до најближе јавне саобраћајнице.
Приликом постављања антенског стуба у оквиру парцеле која је намењена за становање, односно
пословање, водити рачуна о одстојању од објеката у ширини не мањој од зоне обрушавања.
Нова и постојећа мрежа КДС може се изводити на постојећим стубовима електроенергетске и
телекомуникационе мреже (уз одговарајућу сагласност власника постојеће мреже), или подземно,
према правилима која важе за телекомуникациону мрежу.
Телефонске говорнице могу се поставити на јавном простору, поред тротоара, или на објектима
(уз претходну сагласност власника).

4.3.6 Правила грађења гасоводне инфраструктуре
Најмање хоризонтално одстојање од остале инфраструктуре :
 од електроенергетске мреже и објеката 0,5m гасовода притиска до 1,0bar и 1,0m гасовода
притиска преко 1,0bar;
 од водоводне мреже и објеката 1,0m гасовода притиска до 1,0bar и 1,5m гасовода
притиска преко 1,0bar;
 од фекалне канализације објеката 1,0m гасовода притиска до 1,0bar и 1,5m гасовода
притиска преко 1,0bar;
 од телекомуникационе мреже објеката 0,5m гасовода притиска до 1,0bar и 1,5m гасовода
притиска преко 4,0bar;
 од топловода објеката 1,0m гасовода притиска до 1,0bar и 1,5m гасовода притиска преко
1,0bar;
 од других водова гасовода притиска 0,5m.
Водове гасовода полагати у земљу на дубину највише 1,40m и најмање 0,80m.
Прикључење на гасовод планирати преко једног или више прикључка (парцеле са заступљеним
пословањем).
Прикључење на гасовод извести у складу са претходно прибављеним условима и сагласностима
надлежног предузећа.
Будуће МРС, могуће је извести на јавном простору, на парцели потрошача, или на за то
формираним парцелама, водећи рачуна да парцеле површином и положајем обезбеђују приступ
објекту МРС и не угрожавају суседне објекте.
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4.4 Правила грађења на површинама уличног коридора
Подцелина (II.1)
Површина под целине II.1 налази се у непосредној близини радних зона, са којима се заправо
граничи на северу. На овој површини планирају се само травнате површине. Уколико за то постоји
потреба, на овим површинама могуће је увођење контролисаних паркинг простора, који би
првенстевно имали улогу задовољавања потреба корисника простора радних зона на северу.
Паркинг простори би требало да у најмањој могућој мери нарушавају амбијент и додатно отежају
изграђену структуру, тако да су смернице за извођење ових паркинг простора следеће:
 обавезно задржавање зеленог појаса око самог паркинг простора, ширине, минимум, 5m;
 предвиђање простора за пешачки пролаз, како се не би нарушавале зелене површине; и
 увођење дрвореда, и то тако што би се након (најмање) сваког трећег паркинг места
налазило дрво.
Такође, у оквиру ове подцелине предвиђа се и могућност увођења колских и пешачких прилаза
граничним катастарским парцелама.
Подцелина (II.2)
Урбанистичка подцелина II.2 намењена за коришћење у виду парковске површине. Постојеће
стање слободне зелене површине пожељно је задржати уз адекватна унапређења квалитета
простора. Уз развојну радну зону са којом се граничи и у чијем је непосредном окружењу,
неопходно је да ова површина остане без изграђене структуре (могући су привремени објекти, у
виду трафика, штандова и сл.) са циљем постојања зелене „оазе“ у оквиру радних активности.
Намењена унапређења односе се на:
 увођење адекватних пешачких стаза;
 опремање простора адекватним урбаним моблијарем (клупе, корпе за отпатке....);
 увођење адекватне расвете, осветљења простора;
 могући додатни садржај у виду дечјих игралишта, мањих тргова, надстрешница и клупа за
одмор и дужи дневни боравак, а све у циљу боравка радника (у оквиру дневних пауза или
после радног времена) или становника из зона предвиђених за становање;
 увођење новог високог и ниског растиња и цветних површина, у виду површинског или
линијског распореда уз поштовање безбедности и прегледности у саобраћају, и, у што
већој мери, задржавање постојећег растиња, као и;
 сви могући додатни елементи за унапређење квалитета амбијента за боравак људи
(фонтана, скулптура, атрактивне подне расвете...).
Све од планираног садржаја се предвиђа тако да обавезно буде у складу са правилницима и
прописима о безбедности у саобраћају.
Такође, у оквиру ове површине оставља се и могућност увођења колског и пешачког прилаза
граничним катастарским парцелама.
Подцелина (II.3)
Поцелина II.3 може се посматрати као прелазна зона између површина радних зона и зона
становања. У оквиру ових површина предвиђа се првенствено задржавање зелених површина, не
предвиђа се никаква изградња, осим, уколико се за то јави, изградња линијског паркинг простора,
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уз обавезно јасно дефинисање пешачких стаза и увођење дрвореда након (најмање) сваког трећег
паркинг места.
Такође, у оквиру ових површина оставља се и могућност увођења колског и пешачког прилаза
граничним катастарским парцелама.

5.0 Смернице за спровођење плана
Овај План представља основ за издавање и израду информације о локацији, локацијских услова,
пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и пројекта
исправке граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др.закон), тј. за непосредно спровођење Плана. За издавање или израду горе наведених
дозвола и радњи надлежан је општински орган у складу са одредбама Плана.
План садржи правила уређења и правила грађења за планом дефинисане урбанистичке целине и
подцелине у оквиру обухвата плана. Сва будућа изградња реализоваће се директним
спровођењем овог Плана у складу са правилима уређења и грађења дефинисаним овим Планом.
План детаљне регулације представља правни и плански основ за израду урбанистичких пројеката
и урбанистичко-архитектонског конкурса, у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења овог
плана израђује се пројекат парцелације/препарцелације за све парцеле које се из било ког
разлога формирају спајањем или деобом катастарских парцела. Пројектима парцелације и
препарцелације могуће је за потребе планираног јавног земљишта, формирање нових парцела и
решавање имовинских права.
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена техничких
(прелазних) решења уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институција и
предузећа, пре издавања локацијске дозволе.
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