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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2014 БРОЈ 20

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002,
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009,73/2010,93/2012,62/2013
63/2013, 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број
129/07,83/2014) и члана 41 Статута општине Kуршумлија(Службени лист Општине Куршумлија
бр.22/08, 8/09 и 7/011),а на предлог Општинског већа, Скупштина Општине Куршумлија је на
седници од 22.12.2014.године, донела:
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета општине Куршумлија за 2015. годину, задуживања и отплата
дуга, утврђени су у следећим износима и то:
БИЛАНС

Опис
1
I. УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.6. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега
- наплаћене камате
- приходи од игара на срећу
2.1. Приходи из буџета
3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ

Шифра
економске
класификације
2
7+8+9
7
71
711
711180
713
714
716+719
74
7411
7422
79
8
731+732
733

Средства из
буџета
3
657.000.000,00
648.000.000.00
290.580.000.00
223.080.000.00

37.000.000.00
21.500.000.00
10.000.000.00
31.420.000.00
17.100.000.00
14.320.000.00

1.300.000.00
330.700.000.00
657.000.000.00
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ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Права из социјалног осигурања
6. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (ИВ-В)
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ
1. Задуживање код домаћих кредитора
2. Задуживање код страних кредитора
VII. ОТПЛАТА ДУГА
1. Отплаћивање домаћег дуга
2. Отплаћивање страног дуга
3. Отплата по гаранцијама
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4651
5
4632+4642

543.443.358.00
154.139.830.00
159.008.158.00
60.000.000,00
55.471.000.00
38.267.400.00
84.056.970.00
156.008.158.00
2.000.000.00

92-62

91
911
912
61
611
612
613

XI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

3

XII. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
14)

3

Члан 2.
Буџет општине за 2015. годину састоји се од:
примања у износу од 657.000.000.00 динара
издатака у износу од 657.000.000.00 динара
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Средства буџета у износу од 657.000.000.00 динара и средства прихода из изворних
активности директних и индиректних корисника средства буџета у укупном износу од
14.198.551,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
ПРИХОДИ
Ек.класиф
икација

Назив конта

Плана 2015

711
711110

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде

200.000.000,00
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711120
711140
711160
711190
713
713120
713310
713420

714
714510
714540
714550
714560
716
716110
731
731200

733
733150
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Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Укупно 711
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на фин. и кап. трансакције (апсолутна права)

10.000.000,00
1.000.000,00
80.000,00
12.000.000,00
223,080,000,00

Укупно 713
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Порез на моторна возила
Накнада за коришћење добара од општег интереса
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (еколошки динар)
Укупно 714
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
Укупно 716
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
општина
Укупно 731

37,000,000,00

29.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00

10.000.000,00
500.000,00
7.000.000,00
4.000.000,00
21,500,000,00
10.000.000,00
10.000,000,00
1,300,000,00
1,300,000,00

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфери од других нивоа власти

310.700.000,00

Укупно 733

310.700.000,00

733
733250

КАПИТАЛНИ ТРАНСФ. ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општина
Укупно 733

20.000.000,00
20.000.000,00

741
741150
741520
741530
741560

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Сливна вода накнада од правних лица
Укупно 741

12.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
17,100.000,00

742
742150
742250
742350

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од давања у закуп
Накнада за уређење грађевинског земљиштс
Приходи општинских органа управе
Укупно 742

1.000.000,00
4.000.000,00
200.000,00
5,200.000,00

743
743320

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приход од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима

4.000.000,00
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о безбедности саобраћаја
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Остале новчане казне
Укупно 743
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
Укупно 745
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција
Укупно 921
Укупни приходи

Јед.бр.буџ.корисника

Функција

Ек.клаификација

Позиција

Програмска
класификација

5.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
657.000.000,00

РАСХОДИ

Главе

100.000,00
20,000,00
4.120.000,00

01.01.2014Опис

План за 2015.
годину

31.12.2014
Средства из
осталих
извора
средстава

Укупно

Глава 1.01

1,01

110

92380

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

00602
0602-0001

1

411100

Плате и додаци запослених

2

412100

Доприноси за ПИО

280.000,00

280.000,00

3

412200

Допринос за здрав. осигурање

120.000,00

120.000,00

4

412300

Допринос за незапосленост

20.000,00

20.000,00

5

413100

Накнада у натури

78.000,00

78.000,00

6

422100

Трошкови дневница и превоз одб.

650.000,00

650.000,00

7

423700

Трошкови пријема делегација

50.000,00

50.000,00

8

423700

Трошкови прос. осл.(градска слава)

200.000,00

200.000,00

9

426100

Административни материјал

200.000,00

200.000,00

10

426400

Материјал за саобраћај

100.000,00

100.000,00

11

465100

Остале текуће дотације по Закону

300.000,00

300.000,00

12

465000

350.000,00

350.000,00

13

481190

Стална конференција градова и
општина
Финансирање
редовног
рада
политичких партија

350.000,00

350.000,00

2.290.800,00

2.290.800,00
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Извор
финансирања
функц.110
01 Приход из буџета

за

Функција 110:

4.988.800,00

4.988.800,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0001
за Раздео 1
01 Приход из буџета

4.988.800,00

4.988.800,00

4.988.000,00

4.988.000,00

4.988.800,00

4.988.800,00

2.800.000,00

2.800.000,00

Свега за програмску активност
0602-0001 за Раздео 1:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.01
Глава 2.01

2,01
110

92381

ПРЕДСЕДНИК И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

00602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
14

411100

Плате и додаци запослених

15

412100

Доприноси за ПИО

340.000,00

340.000,00

16

412200

Допринос за здрав. осигурање

145.000,00

145.000,00

17

412300

Допринос за незапосленост

25.000,00

25.000,00

18

415100

Накнаде за запослене

500.000,00

500.000,00

19

422100

Трошкови дневница и превоз одб.

220.000,00

220.000,00

20

423700

Трошкови пријема делегација

100.000,00

100.000,00

21

426100

Административни материјал

100.000,00

100.000,00

22

426400

Материјал за саобраћај

500.000,00

500.000,00

23

465100

Остале текуће дотације по Закону

450.000,00

450.000,00

Извор
финансирања
функц.110
01 Приход из буџета

за

Функција 110:

5.180.000,00

5.180.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0001
за Раздео 2
01 Приход из буџета

5.180.000,00

5.180.000,00

5.180.000,00

5.180.000,00

5.180.000,00

5.180.000,00

Свега за програмску активност
0602-0001 за Раздео 2:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.01
Глава 3.01

3,01
330

00602
0602-0004

05615

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
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24

411100

Плате и додаци запослених

25

412100

Доприноси за ПИО

26

412200

27

1.295.000,00

1.295.000,00

160.000,00

160.000,00

Допринос за здрав. осигурање

68.000,00

68.000,00

412300

Допринос за незапосленост

11.000,00

11.000,00

28

422100

Трошкови дневница и превоз одб.

10.000,00

10.000,00

29

426100

Административни материјал

50.000,00

50.000,00

30

426400

Материјал за саобраћај

20.000,00

20.000,00

31

465100

Остале текуће дотације по Закону

200.000,00

200.000,00

Извор
финансирања
функц.330
01 Приход из буџета

за

Функција 330:

1.814.000,00

1.814.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0001
за Раздео 3
01 Приход из буџета

1.814.000,00

1.814.000,00

Свега за програмску активност
0602-004 за Раздео 3:

1.814.000,00

1.814.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.01

1.814.000,00

1.814.000,00

66.060.000,00

66.060.000,00

Глава 4.01

4,01
130

05616

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

00602
0602-0001

32

411100

Плате и додаци запослених

33

412100

Доприноси за ПИО

8.060.000,00

8.060.000,00

34

412200

3.530.000,00

3.530.000,00

35

412300

Допринос
за
здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост

36

413100

37

414100

38

414300

39

414400

40

550.000,00

550.000,00

Накнада у натури (месечне карте)

822.000,00

822.000,00

Исплата накн. за време одсу. с
посла
Отпремнина и помоћи

300.000,00

300.000,00

1.995.000,00

1.995.000,00

250.000,00

250.000,00

416100

Помоћ у медицинском лечењу
запос
Награде бонуси и остали расходи

350.000,00

350.000,00

41

421100

Трошкови платног промета

450.000,00

450.000,00

42

421200

Енергетске услуге

3.100.000,00

43

421300

Комуналне услуге

300.000,00

44

421400

Услуге комуникације

2.500.000,00

45

421500

Трошкови осигурања

500.000,00

500.000,00

46

422100

Трошкови службених путовања

800.000,00

800.000,00

47

423200

Компјутерске услуге

48

423300

49

423400

Услуге
образ.
и
запослених
Услуге информисања

1.450.000,00
усаврш.

50.000,00
1.900.000,00

3.100.000,00
300.000,00
2.500.000,00

1.450.000,00
50.000,00
1.900.000,00

Страна 289

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 22.12.2014.године

50

423500

Стручне услуге

51

423500

Стручне услуге - Ревизија

200.000,00

200.000,00

52

423700

Репрезентација

700.000,00

700.000,00

53

423700

Поклони

800.000,00

800.000,00

54

423900

Остале опште услуге

300.000,00

300.000,00

55

424100

Противградна заштита

56

424300

Медицинске услуге

400.000,00

400.000,00

57

424600

Геодетске услуге

500.000,00

500.000,00

58

424900

Спец. Услугe

270.000,00

270.000,00

59

425100

Текуће поправке и одржав.зграде

500.000,00

500.000,00

60

425200

Текуће поправке и одр.опреме

500.000,00

500.000,00

61

425200

400.000,00

400.000,00

62

426100

Текуће поправке и одр.опремесаобраћајне
Административни материјал

1.300.000,00

63

426300

Матер. за образ.и усавр.запослених

600.000,00

64

426400

Материјал за саобраћај

65

426800

Произоди за чишћење

200.000,00

200.000,00

66

426900

Материјал за посебне намене

200.000,00

200.000,00

67

465100

Остале текуће дотације по Закону

68

482100

Регистрација возила

69

482200

Обавезне таксе књижице

70

483100

71

485100

Новчане казне и пенали по решењу
судова
Остале накнаде штете

72

512200

Административна опрема

73

541100

Набавка земљишта

74

481900

Средства за ванредне ситуације

200.000,00

200.000,00

75

481900

Архив Прокупље

800.000,00

800.000,00

76

481000

Дотације невладиним
организацијама

3.500.000,00

3.500.000,00

77

499100

Текућа буџетска резервс

10.000.000,00

10.000.000,00

78

499100

Стална буџетска резерва
Свега за програмску активност
0602-0001:

1501

130

1501-0003

79

451100

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Подстицај за развој
предузетништва
Субвенције предузетницима
Свега за програмску активност
1501-0003

1501-П1

130
80

423500

2.000.000,00

1.000.000,00

8.700.000,00

2.100.000,00

2.000.000,00

1.300.000,00
600.000,00
1.000.000,00

8.700.000,00

200.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

600.000,00
1.500.000,00

500.000,00
134.737.000,00

600.000,00
1.500.000,00

500.000,00
134.737.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Стручна пракса
Остале стручне услуге - Стручна
пракса
Свега за пројекат 1501-П1:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

00602

2.100.000,00

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
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САМОУПРАВА
0602-0007

160
81

70302

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Дотације осталим невладиним
организацијама
01 Приход из буџета

481100

07 Трансфери из других нивоа
власти
Свега за програмску активност
0602-0007:

1.000.000,00

1.000.000,00

450.000,00

450.000,00

550.000,00

550.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РОМЕ
00602
0602-0008

160
82

70302

423500

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Остале стручне услуге

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Дотације осталим невладиним
организацијама
Свега за програмску активност
0602-0010:

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Извор
финансирања
за
функц.130
Извор
финансирања
за
функц.160
Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0001
за Раздео 4
Извор
финансирања
за
програмску активност 1501-0003
за Радео 4
Извор финансирања за пројекат
1501-П1
Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0007
за Раздео 4
Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0008
за Раздео 4
Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0010
за Раздео 4
01 Приход из буџета

146.737.000,00

07 Трансфери из других нивоа
власти
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01

550.000,00

Свега за програмску активност
0602-0008:

00602

160

0602-0010

83

4,02

481900

70302

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

Глава 4.02

1.600.000,00
134.737.000,00

146.737.000,00
1.600.000,00
134.737.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

350.000,00

350.000,00

250.000,00

250.000,00

147.787.000,00

148.337.000,00

147.787.000,00
550.000,00
148.337.000,00
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НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
00901

090

0901-0001

00265

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

70301

Социјалне помоћи
2.550.000,00

2.550.000,00

472000

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Центар за социјални рад
Центар за социјални рад

3.800.000,00

3.800.000,00

86

472000

Ученичке награде

1.000.000,00

1.000.000,00

87

472000

Трош. деце омет. у псих.физ. развој

2.500.000,00

2.500.000,00

88

472000

Остала социјална давања

3.000.000,00

3.000.000,00

89

472000

Ост.соц.давања-Новорођенчад

22.000.000,00

22.000.000,00

90

472000

23.000.000,00

23.000.000,00

91

472000

Стипендије
ученицима
и
студентима
Књиге за социјално угрожену децу
Свега за програмску активност
0901-0001:

57.950.000,00

57.950.000,00

3.762.600,00

3.762.600,00

84

463100

85

100.000,00

100.000,00

ЦРВЕНИ КРСТ
0901-0005

090

70301

Активности Црвеног Крста

92

463100

Трансвери осталим нивоима власти

93

481100

О.О Црвеног крста
Свега за програмску активност
0901-0005:

737.400,00

737.400,00

4.500.000,00

4.500.000,00

57.950.000,00

57.950.000,00

57.950.000,00

57.950.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

62.450.000,00

56.450.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

12.750.000,00

12.750.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Извор финансирања за функ. 090
01 Приход из буџета
Функција 090:
Извор
финансирања
за
програмску активност 0901-0005
01 Приход из буџета
Свега за програмску активност
0901-0005:
Свега за програмску активност
0901-0005:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02
Глава 4.03

4,03

00101

421

0101-0002

94

423500

95

451000

70302

ОСТАЛЕ УСЛУГЕКОЈЕ НИСУ
КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГО
МЕСТО
ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подстицај пољопривредне
производње
Остале стручне услуге
Фонд за развој пољопривреде
општине Куршумлија
Свега за програмску активност
0602-0001:
БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
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00401

560

70302

Праћење квалитета елемената
животне средине
Фонд за заштититу животне
средине
Свега за програмску активност
0401-0003:

0401-0003

96

ПРОГРАМ 6:ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

465000

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

ЈПКД "Топлица"

25.000.000,00

25.000.000,00

Свега за програмску активност
0601-0014 за Главу 4.03:

25.000.000,00

25.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

14.250.000,00

14.250.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ
Остале комуналне услуге

00601
0601-0014

97

451000

630

81942

ЗДРАВСТВО
1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Функционисање установа
примарне здравствене заштите
Накнада из буџета Дому Здравља

98

463100

760

Свега за програмску активност
1801-0001:
РАЗВОЈ СПОРТА
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
ЈП СПЦ "Куршумлија"
-Плате
-Остали трошкови
Спортски савез

99

451000

810

81943

100

481000

810

89467

101

481000

810

Савез за школски спорт

500.000,00

500.000,00

Свега за програмску активност
1301-0001:

25.550.000,00

25.550.000,00

Извор финансирања за функ. 421

15.000.000,00

15.000.000,00

Извор финансирања за функ. 560

2.000.000,00

2.000.000,00

Извор финансирања за функ. 630

25.000.000,00

25.000.000,00

Извор финансирања за функ. 760

8.000.000,00

8.000.000,00

Извор финансирања за функ. 810

25.550.000,00

25.550.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0101-0002

15.000.000,00

15.000.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0401-0003

2.000.000,00

2.000.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0014

25.000.000,00

25.000.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0001

9.000.000,00

9.000.000,00

Страна 293

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 22.12.2014.године

Извор
финансирања
за
програмску активност 1301-0001

25.550.000,00

25.550.000,00

01 Приход из буџета

75.550.000,00

75.550.000,00

75.550.000,00

75.550.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03
Глава 4.04

4,04

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

00602
0602-0002

102

425100

Средства за Месне Заједнице

160

Извор финансирања за функ.
160:
01 Приход из буџета
Функција 160:
Извор
финансирања
за
програмску активност 0602-0002
01 Приход из буџета
Свега за програмску активност
0602-0002:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04
Глава 4.05

4,05

ДЕЧЈИ ВРТИЋ «СУНЦЕ»
2001

911

2001-0001

05649

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

70804

Функционисање предшколске
установе

103

411100

Плате и додаци запослених

104

412100

105

412200

106

28.955.000,00

2.424.207,00

Допринос за ПИО

3.285.000,00

290.905,00

3.575.905,00

1.692.000,00

124.846,00

1.816.846,00

412300

Допринос
за
здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост

217.000,00

18.181,00

107

413100

Накнаде у натури-треће дете

2.500.000,00

108

414300

Отпремнина и помоћи

200.000,00

200.000,00

109

414400

Помоћ у медицинском лечењу

100.000,00

100.000,00

110

415100

Превоз радника

350.000,00

350.000,00

111

416100

Јубиларне награде

400.000,00

400.000,00

112

421100

Трошкови платног промета

150.000,00

150.000,00

113

421200

Енергетске услуге

3.600.000,00

900.000,00

4.500.000,00

114

421300

Комуналне услуге

470.000,00

100.000,00

570.000,00

115

421400

Услуге комуникације

210.000,00

210.000,00

116

421500

Трошкови осигурања

65.000,00

415.000,00

117

422100

Трошкови службених путовања

220.000,00

220.000,00

118

422400

Трошкови путовања деце

119

423200

Компјутерске услуге

120.000,00

120.000,00

120

423300

Услуге образ.и усаврша.запослених

200.000,00

200.000,00

121

423400

Услуге информисања

20.000,00

20.000,00

350.000,00

31.379.207,00

235.181,00
2.500.000,00

320.000,00

320.000,00
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122

423500

Струцне услуге

50.000,00

50.000,00

123

423700

Репрезентација

70.000,00

70.000,00

124

423900

Остале опште услуге

450.000,00

450.000,00

125

424300

Медицинске услуге

100.000,00

300.000,00

126

424900

Остале специјализоване услуге

120.000,00

120.000,00

127

425100

300.000,00

300.000,00

128

425200

Текуће поправке и одрж.зграда и
обј.
Текуће поправке и одрж. опреме

129

426100

Административни материјал

130

426200

Матеијал за пољопривреду

131

426300

132

426400

Материјал за образ.
запосл.
Материјал за саобраћај

133

426700

134

200.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

530.000,00

530.000,00

30.000,00

30.000,00

550.000,00

550.000,00

180.000,00

180.000,00

Медицински и лаборатор.материјал

20.000,00

20.000,00

426800

Материјал за домаћинство и угост.

300.000,00

300.000,00

135

465100

Остале текуће донације по Закону

955.412,00

4.749.412,00

136

482100

Остали порези

137

482200

Обавезне таксе

138

512200

Опрема

139

522100

Залихе недовршене производње

и

усавр.

3.794.000,00

500.000,00

Свега за програмску активност
2001-0001:

45.883.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

550.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

11.898.551,00

57.781.551,00

Маскенбал

2001-П1

140

413100

Накнаде у натури

30.000,00

30.000,00

141

423300

30.000,00

30.000,00

142

423400

Услуге образовања и усавршавање
запослених
Услуге информисања

10.000,00

10.000,00

143

423900

Остале опште услуге

120.000,00

120.000,00

144

426300

Материјал
запосл.

100.000,00

100.000,00

290.000,00

290.000,00

за

образ.

и

усавр.

Извор финансирања за функ. 911
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Функција 911:
Извор
финансирања
за
програмску активност 2001-0001
Извор финансирања за пројекат
2001-П1
01 Приход из буџета

45.883.000,00

290.000,00
45.383.000,00

04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05
Глава 4.06

4,06

1201

820

05650

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
«ЗНАЊЕ»
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ

11.898.551,00

45.883.000,00

57.781.551,00
290.000,00
45.383.000,00

12.188.551,00

12.188.551,00

12.188.551,00

58.071.551,00
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Функционисање локалних
установа културе

1201-0001
70805

145

411100

Плате и додаци запослених

146
147

412100
412200

479.160,00
268.200,00

479.160,00
268.200,00

148

412300

Допринос за ПИО
Допринос
за
здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост

32.670,00

32.670,00

149

413100

Накнада у натури

105.000,00

105.000,00

150

416100

Поклон честитке за 8. Март

45.000,00

45.000,00

151

421100

Трошкови платног промета

20.000,00

20.000,00

152

421200

Енергетске услуге

348.650,00

348.650,00

153

421300

Комуналне услуге

40.000,00

40.000,00

154

421400

Услуге комуникације

50.000,00

50.000,00

155

422100

Трошкови служб. пут у земљи.

156

423200

Компјутерске услуге

157

423300

158

423400

Услуге
образ.
и
запослених
Услуге информисања

159

423500

Стручне услуге

160

423700

Репрезентација

161

423900

Остале опште услуге

20.000,00

20.000,00

162

425200

Текуће поправке одрж. опреме

30.000,00

30.000,00

163

426100

Административни материјал

40.000,00

164

426400

Материјал за саобраћај

165

426800

166

465100

Материјал за домаћинство
угостит
Остале текуће дотације

167

472700

Надокнада из буџета

4.356.000,00

4.356.000,00

30.000,00

усаврш.

20.000,00

30.000,00
20.000,00

10.000,00

10.000,00

133.000,00

133.000,00

31.500,00

31.500,00
20.000,00

40.000,00
30.000,00

и

Свега за програмску активност
1201-0001:

20.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

561.670,00

561.670,00

41.000,00

41.000,00

6.651.850,00

80.000,00

6.731.850,00

168

422100

169

423700

Подстицај културном и
уметничком стваралаштву
Трошкови службених путовања у
земљи
Репрезентација

170

424200

Услуге културе

171

426400

Материјал за саобраћај

40.000,00

172

512200

Рачунарска опрема

60.000,00

40.000,00

100.000,00

173

515100

Нематеријална имовина - Књиге

170.000,00

20.000,00

190.000,00

556.000,00

100.000,00

656.000,00

1201-0002

Свега за програмску активност
1201-0002:

174

423400

Обележавање 850 година од
изградње првих задужбина
Стефана Немање
Услуге културе

175

423900

Остаке опште услуге

1201-П1

Свега за пројекат 1201-П1:

60.000,00

60.000,00

66.000,00

66.000,00

160.000,00

40.000,00

200.000,00
40.000,00

100.000,00

100.000,00

600.000,00

600.000,00

700.000,00

700.000,00
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Извор финансирања за функ. 820
01 Приход из буџета
Функција 820:
Извор
финансирања
за
програмску активност 2001-0001
Извор
финансирања
за
програмску активност 2001-0002
Извор финансирања за пројекат
1201-П1
01 Приход из буџета

6.731.850,00
6.651.850,00

80.000,00

556.000,00

100.000,00

656.000,00
700.000,00
700.000,00
7.907.850,00

04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.06

7.907.850,00

7.907.850,00
180.000,00

180.000,00

180.000,00

8.087.850,00

Глава 4.07

4,07
473

05651

1502
1502-0001

70805

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма

176
177

411100
412100

Плате и додаци запослених
Допринос за ПИО

178

412200

179

412300

Допринос
за
здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост

180

416100

181

1.750.000,00
210.000,00

100.000,00

100.000,00

15.000,00

15.000,00

Јубиларне награде

30.000,00

30.000,00

421100

Трошкови платног промета

20.000,00

20.000,00

182

421200

Енергетске услуге

80.000,00

80.000,00

183

421300

Услуге водовода и канализације

10.000,00

10.000,00

184

421400

Услуге комуникације

120.000,00

120.000,00

185

422100

Трошкови службених путовања

50.000,00

50.000,00

186

423200

Компјутерске услуге

49.960,00

49.960,00

187

423300

100.000,00

100.000,00

188

423400

Услуге образовања и усавршавања
запослених
Услуге информисања

300.000,00

300.000,00

189

423700

Репрезентација

100.000,00

100.000,00

190

423900

Остале опште услуге

40.000,00

40.000,00

191

425200

52.000,00

52.000,00

192

426100

Текуће поправке и одржавање
опреме
Административни материјал

50.000,00

50.000,00

193

426400

Материјал за саобраћај

50.000,00

50.000,00

194

426800

Производи за чишћење

60.000,00

60.000,00

195

465100

Остале текуће дотације по Закону

230.000,00

230.000,00

196

472700

Спортске награде

30.000,00

30.000,00

197

482200

Обавезне таксе

15.000,00

15.000,00

Свега за програмску активност
1502-0001:
1502-0002

1.750.000,00
210.000,00

Туристичка промоција-сајмови

3.461.960,00

3.461.960,00
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198

422100

Троскови службених путовања

70.000,00

70.000,00

199

423300

Услуге образовања и усавршавања

170.000,00

170.000,00

200

423900

Остале опште услуге

160.000,00

160.000,00

400.000,00

400.000,00

30.000,00

Свега за програмску активност
1502-0002:
Културно лето 2015 Куршумлија

1502-П1

201

423700

Репрезентација

30.000,00

202

424221

Услуге културе

2.100.000,00

2.100.000,00

2.130.000,00

2.130.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 1502-0001

3.461.960,00

3.461.960,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 1502-0002

400.000,00

Извор финансирања запројекат
1502-П1
01 Приход из буџета

2.130.000,00

2.130.000,00

5.991.960,00

5.991.960,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.07

5.991.960,00

5.991.960,00

Свега за пројекат 1502-П1:
Извор финансирања за функ. 820
01 Приход из буџета
Функција 820:

400.000,00

Глава 4.08

4,08
912

00915

ОШ. «ДРИНКА ПАВЛОВИЋ»
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа

2002
2002-0001
70803

203

463000

4E+05

Укупно
463
Павловић"
Накнада у натури

463000
463000

4E+05
4E+05

Јубиларне награде
Трошкови платног промета

463000

4E+05

Енергетске услуге

7.000.000,00

463000

4E+05

Комуналне услуге

500.000,00

500.000,00

463000

4E+05

Услуге комуникације

180.000,00

180.000,00

463000

4E+05

Трошкови осигурања

230.000,00

230.000,00

463000

4E+05

Закуп имовине и опреме

150.000,00

150.000,00

463000

4E+05

Трошкови службених путовања

200.000,00

200.000,00

463000

4E+05

Админисративне услуге

50.000,00

50.000,00

463000

4E+05

Компјутерске услуге

38.000,00

38.000,00

463000

4E+05

Услуге обр. усавр. запослених

400.000,00

400.000,00

463000

4E+05

Услуге информисања

35.000,00

35.000,00

463000

4E+05

Стручне услуге

100.000,00

100.000,00

463000

4E+05

Репрезентација

50.000,00

50.000,00

463000

4E+05

Медицинске услуге

80.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Текуће поправке и одрж. зграде

600.000,00

160.000,00

760.000,00

463000

4E+05

Текуће поправке и одрж. опреме

50.000,00

50.000,00

100.000,00

463

О.Ш."Дринка

21.553.000,00

260.000,00

9.000.000,00

21.813.000,00
9.000.000,00

500.000,00
300.000,00

500.000,00
300.000,00
7.000.000,00
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463000

4E+05

Административни материјал

200.000,00

200.000,00

463000

4E+05

Материјал за саобраћај

150.000,00

150.000,00

463000

4E+05

Материјал за образ. културу и др.

250.000,00

250.000,00

463000

4E+05

Материјал за чишћење

250.000,00

250.000,00

463000

5E+05

100.000,00

100.000,00

463000

5E+05

700.000,00

700.000,00

463000

5E+05

Накнада из буџета за образ.културу
и спорт
Капитално одржавање зграде и
обј.
Административна опрема

200.000,00

200.000,00

463000

5E+05

Опрема за образ. кул. и спорт

240.000,00

50.000,00

290.000,00

Извор финансирања за функ. 912
01 Приход из буџета
Функција 912:
Извор
финансирања
за
програмску активност 2002-0001
за Главу 4.08
01 Приход из буџета

21.553.000,00

21.553.000,00

21.553.000,00

04 Сопствени приходи

260.000,00

260.000,00

Свега за програмску активност
2002-0001 за Главу 4.08:

21.553.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.08

21.553.000,00

260.000,00

21.813.000,00

13.956.000,00

1.570.000,00

15.526.000,00

4.150.000,00

1.300.000,00

5.450.000,00

21.553.000,00

Глава 4.09

4,09
912

00917

О.Ш «МИЛОЈЕ ЗАКИЋ»

70803

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа

2002
2002-0001

204

Укупно 463 О.Ш."Милоје Закић"

463
463000

4E+05

Накнада у натури

463000

4E+05

Јубиларне награде

455.000,00

454.828,00

463000

4E+05

Трошкови платног промета

200.000,00

200.000,00

463000

4E+05

Енергетске услуге

5.460.000,00

463000

4E+05

Комуналне услуге

545.000,00

545.000,00

463000

4E+05

Услуге комуникације

140.000,00

140.000,00

463000

4E+05

Трошкови осигурања

340.000,00

100.000,00

440.000,00

463000

4E+05

Трошкови службених путовања

170.000,00

170.000,00

340.000,00

463000

4E+05

70.000,00

70.000,00

463000

4E+05

Трошкови службених путовања у
иностранство
Компјутерске услуге

65.000,00

65.000,00

463000

4E+05

90.000,00

40.000,00

463000

4E+05

Услуге
образ.
и
запослених
Услуге информисања

20.000,00

20.000,00

463000

4E+05

Стручне услуге

30.000,00

30.000,00

463000

4E+05

Репрезентација

80.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Остале опште услуге

80.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Медицинске услуге

50.000,00

50.000,00

463000

4E+05

Остале специјлизоване услуге

100.000,00

100.000,00

усаврш.

5.460.000,00
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463000

4E+05

Трошкови попр. и одрж. зграде

550.000,00

550.000,00

463000

4E+05

Текуће поправке и одрж. опреме

250.000,00

250.000,00

463000

4E+05

Административни материјал

240.000,00

240.000,00

463000

4E+05

100.000,00

100.000,00

463000

4E+05

Матер. за образ. и
запослених
Материјал за саобраћај

71.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Материјал за образовање

120.000,00

120.000,00

463000

4E+05

Материјал за домаћ. и угоститељ.

290.000,00

290.000,00

463000

5E+05

100.000,00

100.000,00

463000

5E+05

Накнаде из буџета за образ.културу
и спорт
Обавезне таксе

40.000,00

40.000,00

463000

5E+05

Опрема за образ. културу и спорт

150.000,00

150.000,00

усавр.

Извор финансирања за функ. 912
01 Приход из буџета
Функција 912:
Извор
финансирања
за
програмску активност 2002-0001
за Главу 4.09
01 Приход из буџета

13.956.000,00

04 Сопствени приходи

13.956.000,00
1.570.000,00

1.570.000,00

Свега за програмску активност
2002-0001 за Главу 4.09:

13.956.000,00

1.570.000,00

15.526.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.09

13.956.000,00

1.570.000,00

15.526.000,00

Глава 4.10

4..10
920

01952

2003
2003-001

70802

204

463

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Укупно 463 Економска школа

7.510.500,00

7.510.500,00

1.200.000,00

1.200.000,00

463000

4E+05

Накнаде у натури

463000

4E+05

Јубиларне награде

300.000,00

300.000,00

463000

4E+05

Трошкови платног промета

220.000,00

220.000,00

463000

4E+05

Енергетске услуге

2.700.000,00

463000

4E+05

Комуналне услуге

470.000,00

470.000,00

463000

4E+05

Услуге комуникације

70.000,00

70.000,00

463000

4E+05

Трошкови осигурања

150.000,00

150.000,00

463000

4E+05

Трошкови службених путовања

100.000,00

100.000,00

463000

4E+05

Компјутерске услуге

120.000,00

120.000,00

463000

4E+05

Услуге ообразовања и усаврш.запо.

120.000,00

120.000,00

463000

4E+05

Услуге информисања

20.000,00

20.000,00

463000

4E+05

Репрезентација

80.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Остале опште услуге

80.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Медицинске услуге

25.000,00

25.000,00

463000

4E+05

Текуће поправке и одржав. зграде

400.000,00

400.000,00

2.700.000,00
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463000

4E+05

Текуће поправке и одржав опреме

220.000,00

220.000,00

463000

4E+05

Административни материјал

150.000,00

150.000,00

463000

4E+05

90.000,00

90.000,00

463000

4E+05

Материјал за образов
запосле
Материјал за саобраћај

20.000,00

20.000,00

463000

4E+05

Мат.за образовање културу и спорт

90.000,00

90.000,00

463000

4E+05

Материјал за домаћин.и угоститељ.

200.000,00

200.000,00

463000

4E+05

Материјал за посебне намене

20.000,00

20.000,00

463000

5E+05

90.000,00

90.000,00

463000

5E+05

300.000,00

300.000,00

463000

5E+05

Накнада из буџета за образ.
културу и спорт
Капитално одржаб. зграда и
објеката
Административна опрема

100.000,00

100.000,00

463000

5E+05

Oпрема за образ.кул.и спорт

135.500,00

135.500,00

463000

5E+05

Нематеријална имовина.

40.000,00

40.000,00

и

усав

Извор финансирања за функ. 920
01 Приход из буџета
Функција 920:
Извор
финансирања
за
програмску активност 2003-0001
за Главу 4.10
01 Приход из буџета

7.510.500,00

7.510.500,00

Свега за програмску активност
2003-0001 за Главу 4.10:

7.510.500,00

7.510.500,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.10

7.510.500,00

7.510.500,00

Укупно 463 Гимназија

7.639.200,00

7.639.200,00

1.100.000,00

1.100.000,00

04 Сопствени приходи

Глава 4.11

4,11
920

01731

2003
2003-0001

70802

206

463

ГИМНАЗИЈА
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа

463000

4E+05

Накнаде у натури

463000

4E+05

Јубиларне награде

264.000,00

264.000,00

463000

4E+05

Трошкови платног прометаа

220.000,00

220.000,00

463000

4E+05

Енергетске услуге

2.670.000,00

463000

4E+05

Комуналне услуге

400.000,00

400.000,00

463000

4E+05

Трошкови комуникација

60.000,00

60.000,00

463000

4E+05

Трошкови осигурања

150.000,00

150.000,00

463000

4E+05

Трошкови службених путовања

90.000,00

90.000,00

463000

4E+05

Компјутерске услуге

190.000,00

190.000,00

463000

4E+05

Услуге образ. и усаврш.запослених

120.000,00

120.000,00

463000

4E+05

Услуге информисања

20.000,00

20.000,00

2.670.000,00
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463000

4E+05

Репрезентација

50.000,00

50.000,00

463000

4E+05

Остале опште услуге

10.000,00

10.000,00

463000

4E+05

Остале специјализоване услуге

80.000,00

80.000,00

463000

4E+05

Текуће поправке и одрж.зграде

450.000,00

450.000,00

463000

4E+05

Текуће поправке и одрж.опреме

300.000,00

300.000,00

463000

4E+05

Административни маеријал

200.000,00

200.000,00

463000

4E+05

100.000,00

100.000,00

463000

4E+05

Материјал
за
образ.
усаврша.запос
Материјал за саобраћај

15.000,00

15.000,00

463000

4E+05

Маеријал за образ.културу и спорт

200.000,00

200.000,00

463000

4E+05

Материјал за домаћинство и угост.

100.000,00

100.000,00

463000

4E+05

Материјал за посебне намене

20.000,00

20.000,00

463000

5E+05

200.000,00

200.000,00

463000

5E+05

Накнаде из буџета за образ.
културу и спорт
Капитално одрж. зграда и објеката

300.000,00

300.000,00

463000

5E+05

Администартивна опрема

100.000,00

100.000,00

463000

5E+05

Опрема за образовања

200.000,00

200.000,00

463000

5E+05

Нематеријална имовина

30.200,00

30.200,00

и

Извор финансирања за функ. 920
01 Приход из буџета
Функција 920:
Извор
финансирања
за
програмску активност 2003-0001
за Главу 4.11
01 Приход из буџета
04 Сопствени приходи
Свега за програмску активност
2003-0001 за Главу 4.11:

7.639.200,00

7.639.200,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.11

7.639.200,00

7.639.200,00

16.800.000,00

16.800.000,00

1.925.000,00

1.925.000,00

Глава 4.12

4,12
620

05617

1101

1101-0002

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ПРОГРАМ1: ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Уређивање грађевинског
земљишта

80344

207

411100

Плате и додаци запослених

208

412100

Допринос за ПИО

209

412200

210

412300

Допринос за здравствено
осуигурање
Допринос за незапосленост

211

413100

212

414100

950.000,00

950.000,00

125.000,00

125.000,00

Накнаде у натури

80.000,00

80.000,00

Исплата накнаде за време

85.000,00

85.000,00
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одсуствовања са посла
213

414300

Отпремнине и помоћи

214

421100

215

85.000,00

85.000,00

Платни промет

550.000,00

550.000,00

421200

Енергетске услуге

500.000,00

500.000,00

216

421300

Комуналне услуге

85.000,00

85.000,00

217

421400

Услуге комуникације

350.000,00

350.000,00

218

421500

Трошкови осигурања

150.000,00

150.000,00

219

421600

Закуп имовине и опреме

550.000,00

550.000,00

220

421900

Oстали непоменути троскови

500.000,00

500.000,00

221

422100

Трошкови путовања

140.000,00

140.000,00

222

423200

Комјутерске услуге

80.000,00

80.000,00

223

423300

90.000,00

90.000,00

224

423400

Услуге образаовања и усавршавања
запослених
Услуге информисања

790.000,00

790.000,00

225

423500

Стручне услуге

2.000.000,00

226

423700

Репрезентација

200.000,00

227

424600

Специјализоване услуге

228

425100

229

425200

230

426100

Текуће поправке
зграде
Текуће поправке
опреме
Материјал

231

426300

232

1.000.000,00

2.000.000,00
200.000,00
1.000.000,00

и

одржавање

700.000,00

700.000,00

и

одржавање

500.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

Материјал за образовање

150.000,00

150.000,00

426400

Материјал за саобраћај

550.000,00

550.000,00

233

426800

Материјал за одржавање хигијене

20.000,00

20.000,00

234

426900

Материјал за посебне намене

200.000,00

200.000,00

235

465100

Остале текуће дотације

236

482100

Остали порези

90.000,00

90.000,00

237

482200

Обавезне таксе

75.000,00

75.000,00

238

483100

239

485100

Новчане казне и
решењима судова
Накнада штете

240

512200

Административна опрема

600.000,00

600.000,00

241

512300

Пољопривредна опрема

100.000,00

100.000,00

242

513100

Остале некретнине и опрема

200.000,00

200.000,00

2.500.000,00

пенали

по

Свега за програмску активност
1101-0001:
1101-0001

620
243

511400

1101-П1

620
244

511300

2.500.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

38.420.000,00

38.420.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

Свега за програмску активност
1101-0002:

4.600.000,00

4.600.000,00

Рестаурација
манастира
Св
Никола
Капитално одржавање зградам и
објеката
Свега за пројекат 1101-П1:

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Стратешко
просторно
урбанистичко планирање
Пројектно планирање

и
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Извор финансирања за функ. 620
01 Приход из буџета
Функција 620:

00601
0601-0001

630
245

425100

246

511400

620
425100

248

511400

0601-0008

620
249

421300

0601-0010

38.420.000,00

38.420.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 1101-0001

4.600.000,00

4.600.000,00

Извор финансирања за пројекат
1101-П1
01 Приход из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

45.020.000,00

45.020.000,00

10.550.000,00

10.550.000,00

ПРОГРАМ 2:
ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање

КОМУНАЛНА

Текуће поправке и
објеката
Пројектно планирање

0601-0002

247

Извор
финансирања
за
програмску активност 1101-0002

640

одржавање

10.650.000,00

10.650.000,00

Управљање отпадним водама канализација
Текуће поравке и одржавање
објеката
Пројектно планирање

6.100.000,00

6.100.000,00

Укупно за програмску активност
0601-0002

6.170.000,00

6.170.000,00

Услуге чишћења

23.000.000,00

23.000.000,00

Укупно за програмску активност
0601-0008

23.000.000,00

23.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

22.200.000,00

22.200.000,00

251

425100

Текуће поравке и одржавање
осталих објеката
Укупно за програмску активност
0601-0010

253

511200

511400

70.000,00

Јавна расвета
Услуге за електричну енергију

252

70.000,00

Јавна хигијена

421200

630

100.000,00

Укупно за програмску активност
0601-0001

250

0601-П1

100.000,00

Изградња водоводне мреже
Изградња водоводне мреже
Соколовица

12.000.000,00

Водоводна мрежа за капелу

1.450.000,00

Водоводна мрежа- улица Коста
Војиновић
Водоводна мрежа- Барлово

3.750.000,00

Пројектно планирање
Укупно за пројекат 0601-П1

5.000.000,00
150.000,00

22.350.000,00

150.000,00

22.350.000,00
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0601-П2

620
254

255

Изградња канализационе мреже
Изградња канализационе мреже

511200

15.200.000,00

Изградња канализационе мреже Болнички Поток

2.800.000,00

Изградња канализационе мреже
ул.Коста Војиновић
Изградња канализационе мреже
Пантиће
Изградња канализационе мреже
ул.Стевана Биничког
Изградња канализационе мреже
ул.Косовка девојка и Савићи

-

2.700.000,00

-

1.700.000,00

-

2.000.000,00

-

6.000.000,00

Пројектно планирање

511400

Укупно за пројекат 0602-П2

60.000,00

15.200.000,00

60.000,00

15.260.000,00

15.260.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0001

10.650.000,00

10.650.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0002

6.170.000,00

6.170.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0008
Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0010
Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-П1
Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-П2

23.000.000,00

23.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

22.350.000,00

22.350.000,00

15.260.000,00

15.260.000,00

Извор финансирања за програм
0601
01 Приход из буџета

91.430.000,00

91.430.000,00

91.430.000,00

91.430.000,00

ПРОГРАМ
7:
ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање
саобраћајном
инфраструктуром
Текуће поравке и одржавање
објеката-сигнализација,
реконструкција
Пројектно планирање
Опрема-камера

40.342.048,00

40.342.048,00

Укупно за програмску активност
0701-0001

41.602.048,00

41.602.048,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

Извор финансирања за функ. 620
01 Приход из буџета
Функција 620:

00701
0701-0001

620
256

425100

257
258

511400
512200

900.000,00
360.000,00

900.000,00
360.000,00

Одржавање путева

0701-0002

259

425100

Текуће поравке и одржавање
објеката
Укупно за програмску активност
0701-0002
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0701-П1

620
260

511200

Асфалтирање улица и изградња
мостова на територије општине
Куршумлија
Изградња зграда и објеката

55.796.642,00

Путеви-улица Косанчић Иван
Путни
правац
Пепељевац
Товрљање
Улица Данковиће према гробљу

261

511400

55.796.642,00

4.300.000,00
-

6.000.000,00
5.000.000,00

Улица Краљевић Марко

4.908.280,00

Улица иза цркве Св. Николе

2.294.362,00

Потпорни зид Пролом Бања

2.500.000,00

Косовка девојка

3.700.000,00

Улица Панчићева

6.504.000,00

Улица од Црвеног крста до базена

1.450.000,00

Улица Топлички кеј

2.400.000,00

Улица Милоје Закић

900.000,00

Улица Стеван Бинички

7.500.000,00

Улица Бранко Радичевић и Кнез
Михајло-спајање
Улица Зора Топалевић

1.200.000,00

Улица Коста Војиновић

4.600.000,00

Мост на реци Топлици веза са
селом Плочник
Мост на Грабовничкој реци-веза са
селом Барловом
Аутобуска стајалиста

450.000,00

Пројектно планирање

1.300.000,00

550.000,00
240.000,00
890.000,00

890.000,00

Свега за пројекат 0701-П1:

56.686.642,00

56.686.642,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0701-0001

41.602.048,00

41.602.048,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0701-0002
Извор
финансирања
за
програмску активност 07010-П1

12.500.000,00

12.500.000,00

56.686.642,00

56.686.642,00

Извор финансирања за програм
0601
01 Приход из буџета

110.788.690,00

110.788.690,00

110.788.690,00

110.788.690,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 1101-0002

38.420.000,00

38.420.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 1101-0001
Извор финансирања за пројекат
1101-П1
Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0001

4.600.000,00

4.600.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0002

6.170.000,00

6.170.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0008

23.000.000,00

23.000.000,00
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Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-0010

14.000.000,00

14.000.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-П1

22.350.000,00

22.350.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0601-П2

15.260.000,00

15.260.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0701-0001

41.602.048,00

41.602.048,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 0701-0002

12.500.000,00

12.500.000,00

Извор
финансирања
за
програмску активност 07010-П1

56.686.642,00

56.686.642,00

247.238.690,00

247.238.690,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.12

247.238.690,00

247.238.690,00

УКУПНО РАСХОДИ

657.000.000,00

01 Приход из буџета

14.198.551,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

При припреми Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2015 годину пошло се од
Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Закон о финансирању локалне
самоуправе.
На основу Члана 36а. Закона о буџетском систему Министар финансија донео је
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015 годину са пројекцијама за 2016
и 2017 годину у коме су утврђене смернице за планирање појединих расхода.
У оквиру система управљања јавним финансијама посебан значај имају измене Закона
о буџетском систему које се односе на прелазак са традиционалниг линијског буџета на
програмски буџет који пружа јединствени оквир за утврђивање приоритетних расхода и
издатака, унапређује координацију политика што је од великог значаја за постизање
социјалних и економских циљева, обезбеђује финансијских контекст средњерочним
плановима корисника буџета, омогућава корисницима буџета, извршној и законодавној власти
да уоче неефикасно трошење као и у областима у којима се не постижу адекватни резултати и
којима је потребно више ресурса, доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз процену
односа њихове цене и квалитета, омогућава израду буџета који је транспарентнији и
разумљивији за грађане. Новине програмског буџетирања јесте планирање Одлуке о буџету по
Програмима, Програмским активностима и Пројектима. У оквиру сваке Програмске активности
и Пројекта утврђују се циљеви, индикатори, сврха, правни основ и одговорно лице.
Предвиђене измене и допуне Закона о финансирању политичких активности има за резултат
смањење висине буџетских средстава која се издвајају за финансирање редовног рада и
изборне кампање политичких субјеката као и измене Закона о привременом уређивању
основице за обрачун и исплату плата.
Планирани укупни приходи по Одлуци буџета за 2015 годину општине Kуршумлија
износе 657.000.000,00 динара.
Укупно планирани расходи за 2015 годину по Одлуци о буџету општине Куршумлија
износе 657.000.000,00 динара што представља умањење за 10% у односу на план за 2014
годину, а према Упутству Министарства финансија за смањење појединих расхода у оквиру
групе 41, 42,45 и 48.
У оквиру Одлуке о буџету формирано је 15. Програма, четири раздела и 12 глава.

671.198.551,00
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Програм 1. Локални развој и просторно планирање планирана у укупном износу од
45.520.000,00 динара
Програм 2. Комуналне делатности планирана у укупном износу од 116.430.000,00 дин.
Програм 3. Локални економски развој планирана у укупном износу од 12.000.000,00 дин.
Програм 4. Развој туризма планирана у укупном износу од 5.991.960,00 динара
Програм 5. Развој пољопривреде планирана у укупном износу од 15.000.000,00 динара
Програм 6. Заштита животне средине планирана у укупном износу од 2.000.000,00 дин.
Програм 7. Путна инфраструктура планирана у укупном износу од 110.788.690,00 дин.
Програм 8. Предшколско васпитање планирана у укупном износу од 45.883.000,00 дин.
Програм 9. Основно образовање планирана у укупном износу од 35.509.000,00 дин.
Програм 10. Средње образовање планирана у укупном износу од 15.149.700,00 дин.
Програм 11. Социјална и дечија заштита планирана у укупном износу од 62.450.000,00 ди
Програм 12. Примарна здравствена заштита планирана у укупном износу од 8.000.000,00
Програм 13. Развој културе планирана у укупном износу од 7.907.850,00 дин.
Програм 14. Развој спорта и омладине планирана у укупном износу од 25.550.000,00 дин.
Програм 15. Локална самоуправа планирана у укупном износу од 149.319.800,00 дин.
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 4.
У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи
максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 94 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 3 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 53 запослених у предшколској установи на одређено време;
- 6 запослених у предшколској установи на неодређено време;
- 2 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време;
- 8 запослених у Народној библиотеци на неодређено време;
- 19 запослених у јавним предузећима на неодређено време;
Члан 5.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 6.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је
функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузивање обавеза.
Издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 7.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине (општинско веће), а обавезно у
току од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. Овог члана (општинско
веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења
великих одступања.
Члан 8.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у
складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће, (председник).
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Члан 9.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије доноси општинско веће, (председник).
Члан 10.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 11.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрана и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Члан 12.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 13.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора
или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су
у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 14.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радоа, морају да поступе у складу са прописима
који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка
чија је вредност дефинисана Законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013.годину.
Члан 15.
Обавеза према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средтава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа
исказаног у члану 3.ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до
нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану
3.ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава
буџета.
Члан 16.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2014. године, уколико средства
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потребна за исплату плата тих лица нису одређена у оквиру износа средстава која су, у складу
са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.
Члан 17.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе
се на основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 18.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/2005).
Члан 19.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршење буџета до 31.децембра
2013.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013.години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Куршумлија за 2013.годину.
Члан 20.
Изузетно, у случају да се буџету општине Куршумлија из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска тренсферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
одлуке, орган управе наделжан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 21.
Ову Одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити Министарству
финансија.
Члан 22.
Ова Одлука примењиваће се 01.01.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Броj I-400-99/2014
У Куршумлији,22.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 20. и 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 22.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам,
пројектовање и планирање и стамбене послове општине Куршумлија“ за 2015. годину.
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II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III
Одлуку доставити: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, пројектовање и планирање и
стамбене послове општине Куршумлија, рачуноводству и архиви.
Број: I-02-162/2014
У Куршумлији, дана 22.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“
бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 20. и 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 22.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на програм пословања ЈПКД „Топлица“ из Куршумлије за 2015.
годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III

Одлуку доставити ЈПКД „Топлица“, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-156/2014
У Куршумлији, дана 22.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 41. Статута општине
Куршумлија („Службени лист општине“, број 22/08, 08/09, 07/11), Скупштина општине
Куршумлија, на седници од 22.12.2014. године, донела је:
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОЛОМ БАЊА

I
1.1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ПЛАНА 1.УВОД
ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Изради Плана приступа се на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и Одлуке о
изради Плана генералне регулације Пролом Бања број И-351-16/012 од 09.03.2012.год.
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Подручје Пролом Бање захтева посебан третман како би се нагласиле туристичкобалнеолошке функције, с'обзиром да је Просторним планом Републике Србије 2020. сврстана
у категорију бањских туристичких места националног значаја.
Основни циљ израде Плана генералне регулације (у даљем тексту: "План") је стварање
услова за уређење и изградњу подручја Пролом бање, при чему су испоштоване одреднице
просторно-планске документације вишег реда. Планом ће се утврдити намена површина које
се планирају, границе површина за јавне и остале намене, трасе и капацитети за саобраћајну,
енергетску и комуналну инфраструктуру и услови за уређење простора у складу са наменом.
План представља основ за даљу урбанистичку разраду - израду планова детаљне регулације и
урбанистичких пројеката као и за издавање информација о локацији и локацијских дозвола.
План генералне регулације Пролом бања састоји се из: Текстуалног дела, Графичког дела, и
Документационог дела.
Текстуални део Плана садржи: Полазне основе Плана и Плански део.
Полазне основе Плана садрже Извод из текстуалног дела концепта плана.
Плански део садржи: Правила уређења и Правила грађења.
Правила уређења, правила грађења и графички део су делови Плана који се објављују,
док се документациони део не објављује, али се ставља на јавни увид.
1.2.
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА
1.2.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана чине:
■
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/2012, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13),
■
Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09),
■
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (у даљем
тексту: Правилник - "Сл. гласник РС" бр. 31/10, 69/10, 1б/11),
■
Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснадбевања („Сл. гласник Републике Србије“, број 92/2008),
■
Одлука о изради Плана генералне регулације Пролом Бања бр. 1-351-16/012 од
09.03.2012. године,
■
Одлука о измени и допуни одлуке о изради Плана генералне регулације Пролом Бања
бр. 1-02- 23/013 од 22.02.2013. године,
■
Одлука о измени и допуни одлуке о изради Плана генералне регулације Пролом Бања
бр. 1-02- 60/013 од 25.03.2013. године.
Према Одлуци о измени и допуни одлуке о изради Плана генералне регулације Пролом Бања
бр. 1-02-60/013 од 25.03.2013. године за План генералне регулације Пролом Бање обавезна је
израда Стратешке процене утицаја на животну средину.
1.2.2. Плански основ
Плански основ за израду Плана чине:
■
Просторни план Републике Србије 2010-2020. (“Службени гласник Републике Србије”
број 88/10.),
■
Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног
округа (“Службени гласник Републике Србије” број 1/13),
■
Просторни план подручја посебне намене Радан планине (“Службени гласник
Републике Србије” број 110/14).
2.
ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНПЕПТА ПЛАНА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ■
Постојећа изграђеност простора
Постојећа туристичка и рекреативна понуда, с обзиром на потенцијале, није довољно
развијена и афирмисана. Потенцијали за развој сеоског туризма активирани су спорадично, и
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овај вид туризма недовољно је мотивски и организационо повезан са планинским, бањским,
ловним и другим видовима туризма. Укупни смештајни капацитети су врло скромни и резултат
су стагнације туристичких активности и недовољних инвестиција у модернизацију и изградњу
туристичких објеката.
Становање
Села Велико Пупавце и Пролом су традиционална брдска села разбијеног типа. Пролом
бања је густо изграђено насеље које је настало спонтаном, непланском изградњом око
бањског лечилишта, што показује највећи број непрописно подигнутих објеката (преко 500).
Најзаступљенији вид становања је породично мешовито становање, где се становање везује за
тржишно усмерену делатност- трговину, угоститељство, најам смештаја.
Производне делатности
Привредне активности на планском подручју обавља предузеће „Планинка а.д.“ из
Куршумлије кроз своје објекте Пунионице природне Пролом воде и занатске пиваре у
издвојеном објекту.
Пословне делатности
Пословне делатности на планском подручју обухватају услужне, трговинске,
угоститељске и занатске делатности директно везане за туризам као главну привредну грану
на овим просторима: бањски лечилишно-угоститељског комплекс Радан у центру Пролом
бање, два приватна хотела мањих капацитета (у центру бање и у правцу села Велико Пупавце)
и приватни смештај са око 1.700 лежајева у домаћој радиности, пар ресторана и мањих
трговинских објеката.
Јавни садржаји
Од јавних садржаја на планском подручју се налазе следећи објекти и површине:
здравствена станица у Пролом бањи,;
основна школа „Дринка Павловић“, издвојено четворазредно одељење у Пролом
бањи;
поштанска јединица Пролом бања која се налази у склопу објекта депаданса хотела
Радан;
од спортских садржаја на планском подручју постоје терени за кошарку и базен на
отвореном који су у склопу хотелског комплекса;
у централном делу бање уређена парковска површина са зеленим површинама и
пешачким стазама;
Комунални садржаји- од комуналних садржаја на планском подручју налазе се:
резервоари техничке воде за бањски комплекс на к.п.бр.1710 у к.о. Пролом,
локално постројење за пречишћавање отпадних вода и простор за одлагање отпада
бањско- лечилишног комплекса,
површине на којима се налазе каптирани и уређени извори и бушотине минералне
воде,
површине на којима се налазе извори минералне воде који нису уређени и приведени
намени у Великом Пупавцу и Пролом селу,
Црпна станица се налази са десне стране пута Пролом Бања - Гајтан на к.п.бр.1899 у
к.о.Пролом. Постојећа црпна станица је угашена.
Верски објекти- На планском подручју налазе се две цркве, и то:
Црква Св. Петке у селу Велико Пупавце на к.п.бр. 1363/1 к.о. Велико Пупавце је
евидентирано културно добро, и
Новоизграђена црква Св. Преображења у близини бањског центра к.п.бр. 1895 у к.о.
Пролом.
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Неизграђене површине у оквиру постојећих грађевинских подручја се налазе у виду мањих
енклава између већ изграђених површина, које остављају могућност за прогушћавање
изградње у већ постојећем грађевинском подручју адекватним садржајима.
Земљиште изван постојећег грађевинског подручја
Пољопривредно земљиште
Терен у оквиру планског подручја је брдовит (од 550 до око 670м.н.в.), тако да највећи
удео пољопривреднх површина чине културе- воћњаци, пашњаци и ливаде. Пољопривредно
земљиште је углавном слабо коришћено или напуштено и представља недовољно
искоришћену основу за развој квалитетног сточарства и воћарства.
Шумско земљиште
Планско подручје припада источним обронцима планине Радан (еколошка целина
„Радан“) и јужним падинама планине Соколовице, и одликује се изузетним богатством флоре
и фауне. Шумско земљиште се не користи у складу са прописаним законом и утврђеним
основама газдовања шумама. Последица тога је мањи проценат деградираног шумског фонда.
Водно земљиште
Водно земљиште у планском обухвату чини: део тока Пролом реке, у коју се улива
Дубовски поток (лева притока), Бањски поток у централном делу бање и већи број мањих
потока. На планском подручју није изведена регулација наведених водних тела.
■ Трасе, коридори и регулација саобраћајница
Примарна путна мрежа планског подручја чине општински пут Спанце - Куршумлија Кастрат - Пролом - Власово за који се планира реконструкција и изградња неизграђених и
непроходних деоница.
Кроз планско подручје пролази и планирана деоница општинског пута Л-33 преко
Соколовице (деоница Пролом-Космача-Грабовница) и постојећи локални пут Пролом-Велико
Пупавце-Соколовица.
Унутрашњу мрежу саобраћаја чине некатегорисани путеви, незадовољавајућих
профила (подужни и попречни профили, и нагиба нивелета), и неадекватних коловозних
конструкција. Учешће савременог-асфалтног коловоза у структури путева је мали (свега 30-так
% ), макадамских коловоза (око 30%) и остало чине земљани коловози.
■

Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре Снадбевање водом
У планском подручју постоји делимично изведена водоводна мрежа.
Хотелски комплекс у Пролом бањи и део становништва бање снабдева се водом преко
изграђеног бањског водовода. За сеоске водоводе не постоје неопходни претходни истражни
радови у погледу издашности и квалитета изворишта, а дистрибутивна мрежа не испуњава
законом прописане норме за несметано функционисање система.
Део становништва се снабдева водом индивидуално. Овај вид водоснадбевања је
неорганизован, са импровизованих каптажа и индивидуалних бунара, а захваћене воде се
користе без претходне дезинфекције.
Каналисање отпадних вода
На планском подручју постоји изведен систем за каналисање отпадних вода за бањски
хотелски комплекс и мањи број приватних домаћинстава који је прикључен на овај систем.
Остали део планског подручја не садржи канализациону мрежу већ се диспозиција
употребљених вода врши у неадекватне септичке јаме, напуштене бунаре и у околне водотоке.
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Атмосферска канализација
Планско подручје нема изграђену атмосферску канализацију.
Електроенергетска инфраструктура
На терену је евидентирана трафостаница капацитета 35/10 кУ на к.п.бр. 1994 у к.о.
Пролом и већи број трафостаница капацитета 10/0,4 кУ из којих се напаја конзумно подручје
електричном енергијом. Ови објекти тренутно задовољавају потребе потрошача.
Телекомуникациона инфраструктура
Увидом на терену постоји изведена телекомуникациона мрежа за садашње потребе
корисника. У подручју обухвата налазе се базне станице за мобилну телефонију.
КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГРЕШЕЊА
■
Предвиђено је да Пролом Бања настави свој развој као бањско и туристичко место, с
обзиром да је важећим планским документима вишег реда сврстана у важнија бањскотуристичка насеља у Србији, а развојним програмима јединице локалне самоуправе као једно
од основних развојних опредељења општине (туристичка понуда у виду здравствене
рехабилитације, здравствене, опште и спортске рекреације).
Главни природни развојни ресурси планског подручја су лечилишни фактор(термоминералне
воде, лечилишни ресурс, али и потенцијални извор обновљиве енергије, пелоид) и чист
ваздух. Драгоцену допуну бањском туризму представљају природна и културна добра у
окружењу, који интегришу неколико других видова туризма (као што су излетнички, еколошки,
водни, културолошки, сеоски, ловни и др.).
Најважнија мера у будућем развоју насеља Пролом на пољу туризма је развој примарног
туристичког-бањског места са широм понудом туристичких и њему блиских садржаја и
делатности. У сладу са датим предвиђено је уређење спортско-рекреативних простора
(уређење постојећих и изградња нових) и рекреативних стаза.
У будућем развоју насеља Велико Пупавце на пољу туризма и рекреације приоритет
чини развој туристичких делатности везаних за за сеоски, еко- и ловни туризам. Као посебна
планска мера планирано је трасирање рекреационе стазе кроз К.О., која би била веза између
Куршумлије и Пролом бање.
■
Површину обухваћену планом чини земљиште дефинисано као грађевинско подручје и
земљиште изван грађевинског подручја.
Грађевинско подручје чини простор у оквиру које је планирано за уређење и изградњу у
површини од 160,0 ћа. У оквиру грађевинског подручја извршена је подела грађевинског
земљишта на површине јавних и осталих намена.
а) површине јавних намена дефинисане су за уређење и изградњу објеката и површина од
општег интереса, и планиране су за следеће намене:
- јавне службе: основно образовање, дечија заштита, култура, примарна здравствена заштита;
комуналне делатности;
саобраћајне површине: саобраћајнице свих категорија и површине за стационарни
саобраћај;
зелене и слободне површине: парковске површине, парк-шума, заштитно зеленило и
спортско- рекреативне површине;
б) површине осталих намена планиране су за следеће намене:
становање: становање у функцији туризма, становање са пословањем, становање
руралног типа,
пословно- производне садржаје;
здравствено-бањски комплекс (секундарна здравствена заштита);
туризам и угоститељство;
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спортско-рекреативне површине;
верске објекте.
Земљиште изван грађевинског подручја чини шумско, пољопривредно и водно земљиште у
поврпини од 104,0 ћа.
■
Концепт просторне организације и подела на функционалне целине и зоне
Према диспозицији на планском подручју, стеченим обавезама и истим или сличним
урбанистичким показатељима, простор у граници Плана подељен је на 3 урбанистичке целине
(I, II и III).
Целина I (површине 74,0 ћа)- обухвата део к.о. Велико Пупавце, и то источни део насеља
Велико Пупавце према Пролом бањи до Дубовског потока.
Целина II - обухвата део к.о. Велико Пупавце и део к.о. Пролом (део Пролом бања) у површини
од 110,0 ћа. У оквиру ове целине налази се Пролом бања и југоисточни део к.о. Велико
Пупавце. Целина III - обухвата део к.о. Пролом (део Пролом село) у површини од 80,0 ћа. У
оквиру ове целине налази се Пролом село са широм подручјем, према Пролом бањи.
■
Заштићена природна добра -Целокупна површина планског подручја је поступку
заштите III степена, у оквиру предела изузетних одлика „Радан планине“.
■
Споменици културе - На подручју Плана осим евидентираног културног добра- цркве
Св.Петке не постоје други објекти са споменичним вредностима.
3.
ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Планско подручје налази се у источном делу општине Куршумлија и обухвата грађевинско
подручје насеља Пролом, и део грађевинског и ван грађевинског подручја села Велико
Пупавце и села Пролом, у укупној површини од 266,60 ћа.
У просторно-административном погледу, планско подручје обухвата делове КО Пролом и КО
Велико Пупавце површине:
Обухват

Површина (ћа)

Површина (%)

КО Пролом

167,30

62,75

КО Велико Пупавце

99,30

37,25

Укупно подручје Плана

266,60

100,00

Граница Плана утврђена је границама катастарских општина и катастарских парцела, и
дефинисана је координатама преломних тачака.
Северна граница: почиње на троомеђи к.п.бр.475, 462 и 1472 КО Велико Пупавце (од
преломне тачке бр. 66), затим сече к.п.бр.455 и наставља источном границом парцеле 455
(атарски пут), северном и источном границом к.п.бр. 454, западном и северном границом
к.п.бр. 436, наставља ка северу источним границама к.п.бр. 437, 435, 433, 434, 420, 419, 418,
417, северном границом к.п.бр. 416 и 413, северном и западном границом к.п.бр.412 и
источним границама к.п.бр. 424/2 и 428/2 све у ко Велико Пупавце, и даље ка југу источним
границама к.п.бр. 1276 у КО Пролом (граница између КО Пролом и КО Велико Пупавце),
1279/1 и 1280, северним границама к.п.бр. 1292, 1293, 1294, 1305, 1308, 1309, 1325 и 1326 и
наставља ка северу источним границама к.п.бр. 1327, 1328, 1340, 1341, 1345, 1346 и 1348 све у
КО Пролом.
Источна граница: почиње од двомеђе к.п.бр. 1348 и 2258 у КО Пролом (од преломне тачке бр.
163), и ка југу наставља границом између КО Пролом и КО Власово (административном
границом између општина Куршумлија и Прокупље) која иде Бањским потоком, затим
северном и источном границом к.п.бр. 1361/1, 1361/2 и 1362/2, а затим северном регулацијом
пута Пролом-Космача, источним границама парцела 1826, 1827/1, 1829 и 1837 и даље
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источном регулацијом постојећег пута на к.п.бр. 2272, источним границама к.п.бр.1861, 1862,
1864, 1865 и 1869, северном регулацијом улице Гајтанске, и даље северном регулацијом
општинског пута Пролом-Власово на к.п.бр. 1099/1 до раскрснице са локалним путем ка
Пролом селу, и даље наставља ка југу западном регулацијом локалног пута ка Пролом селу на
к.п.бр.733, северном и источном границом к.п.бр. 816, и источним границама к.п.бр. 819, 820,
824, 826, 834, 835, 860 и 873 све у КО Пролом.
Јужна граница: почиње од двомеђе к.п.бр. 944 и 1108 у КО Пролом (од преломне тачке бр.
279), и иде правцем исток- запад планираном јужном регулацијом локалног пута кроз село
Пролом до к.п.бр. 335, затим наставља ка североистоку југозападном границом к.п.бр.355/1 и
западном границом к.п.бр.357, сече парцелу 1102, иде западном границом к.п.бр. 431 и даље
иде западном планираном регулацијом локалног пута Пролом село-Пролом све до к.п.бр.
2176/3, и западним границама к.п.бр. 2176/3 и 2175 све у КО Пролом, даље наставља у правцу
исток-запад границом између КО Пролом и КО Велико Пупавце (јужним границама к.п.бр.
1370, 1371, 1374/1, 1379, 1385, 1386, 1387, 1390, 1396, 1397), затим наставља јужном границом
к.п.бр. 1397, сече к.п.бр. 1398- атарски пут, и даље иде јужним границама к.п.бр.1400,1403,
1404, 1406/2, 1405, источном границом к.п.бр.1414 (атарски пут), затим сече к.п.бр.1414, даље
јужном границом к.п.бр. 1410 (поток), делом јужне границе к.п.бр.1481/1 (Пролом река), сече
к.п.бр.1481/1, јужном границом к.п.бр.1086 и сече к.п.бр. 1086 и 1480/1 (државни пут 11А реда
број 228 Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље) све у КО Велико Пупавце.
Западна граница: почиње од преломне тачке бр.448 и иде правцем правцем југ-север
северном границом парцеле 1480/1 (државни пут), западним границама парцела 1171, 1177,
1176, 1169/4, сече парцелу бр.1174/3, затим иде јужном и западном границом к.п.бр.1171/6,
западним границама парцлеа 1171/2 и 1171/5, сече парцелу 1169/1, наставља северном
границом к.п.бр.1184, западном границом к.п.бр.1186 и 1190 (атарски пут) све до тормеђе
к.п.бр.1190, 1189 и 1473/1, наставља западном границом к.п.бр.1473/1 (атарски пут) до
тромеђе к.п.бр.1473/1, 1221 и 1199, даље иде западним границама к.п.бр.1221, 1209, 1215 и
1214, и даље правцем северозапад- југоисток северним границама к.п.бр.1214, 1216, 1217 и
1218, затим у правцу североистока наставља западном регулацијом локалног пута кроз село
Велико Пупавце (на к.п.бр.502) све до к.п.бр.463, даље иде северним границама к.п.бр.463,
474 и 475, сече к.п.бр.1472 (Дубовски поток) и 455 све у КО Велико Пупавце (до почетне тачке
описа границе-преломне тачке бр.66).
Планско подручје у тим границама обухвата грађевинско земљиште у оквиру планираног
грађевинског подручја са укупном површином од 211,53 ћа (79,35%) и земљиште ван
грађевинског подручја са укупном површином од 55,07 ћа (20,65%).
Грађевинско подручје чини изграђено земљиште и неизграђено земљиште (предвиђено за
развој насеља, тј. за заштиту, уређење или изградњу објеката у планском периоду). Граница
планираног грађевинског подручја приказана је графички на прилогу бр.3. Граница плана и
граница планираног грађевинског подручја насеља са претежном планираном наменом
површина и дата координатама преломних тачака.

II

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ
Пролом Бања спада у једно од познатијих и посећенија бањска места у Србији. Пролом
бања ће развијати и даље функцију бањског лечилишта и туристичког (спортско- рекреативног)
насеља, али и неформалног средишта заштићених подручја Радан планине. У складу са том
функцијом развијаће се и друге, комплементарне активности и услуге у овом и насељима у
окружењу (производња аутохтоних пољопривредних производа и шумских плодова,
производња и продаја сувенира и производа домаће радиности, развој електронских услуга,
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повећање асортиман услуга из сфере здравствене заштите, едукације, спорта и рекреације и
др.).
Као бањско место, Пролом Бања ће развијати лечилишне функције, што подразумева
искоришћење лековитог фактора, смештајних капацитета и остале пратеће инфраструктуре,
као и стручног кадра и обезбеђење свих потребних капацитета за предвиђени ниво развоја.
Као туристичко место, Пролом Бања ће развијати могуће облике туризма, основне и допунске,
и то:
1.
Основни видови
бањски туризам (здравствено-лечилишни, који ће користити потенцијале
термоминерлне воде велике издашности);
конгресни (већ установљени савремени вид са потенцијалом да буде развијен);
-спортско-рекреативни туризам (ослањаће се на природне потенцијале, изграђене садржаје и
на развојне потенцијале за излетнички, еколошки, планински, водни, културолошки, ловни
туризам и
др.);
сеоски туризам.
2.
Допунски видови:
еколошко-образовни- школе природе и школе у природи, еколошки кампови,
екскурзије, стручни и студијски боравци за одрасле;
културно-манифестациони (са упориштем у културно-историјском и етнолошком
наслеђу, етноархитектури, и
традиционалним
манифестацијама);
риболовни - (као допуна осталих видова туризма);
транзитни (везан за потребе корисника саобраћајне инфраструктуре и постојеће и
могуће компаративне предности овог простора: понуду здраве хране, производа домаће
радиности, производа старих заната, културно-историјске мотиве).
Као насељено место, Пролом Бања ће развијати терцијарне привредне делатности, делатности
јавних служби и комуналне делатности и обезбеђивати простор за њих. У просторном погледу,
пословни садржаји, компатибилни са становањем, могу се формирати у оквиру зона
становања, уколико у физичком и еколошком смислу не угрожавају околину или функцију
суседних парцела.
Концепција и програмски елементи будућег привредног развоја утврђени су на основу
сагледавања развојних потенцијала подручја Пролом Бање (природних и створених),
досадашњих развојних тенденција, циљева и могућности будућег привредног развоја.
Основни приоритети чија ће реализација омогућити ревитализацију и динамизирање
развојних процеса су:
-развој здраствено лечилишне функције, заснован на природним и створеним потенцијалима;
-развој туризма и угоститељства;
-развој мале привреде, занатства, услужних делатности и домаће радиности обезбеђењу
просторног оквира за подстицај приватне иницијативе и смештај малих и средњих предузећа; изградња и опремање мреже и објеката инфраструктуре у складу са планираним потребама
становника и свих насељских функција . Комунално опремање насеља претходи даљем
туристичком развоју, како би се очувао статус бањског места и обезбедио високи еколошки
стандард у насељу и непосредном окружењу;
-подизању нивоа квалитета живота и рада на укупном подручју плана адекватним опремањем
грађевинског подручја, реконструкцојом и санацијом грађевинског фонда и релативизирањем
изражених конфликата у коришћењу простора.
Изградња свих планираних капацитета мора се вршити уз строго поштовање мера заштите
животне средине прописаних Законом и овим планом.
Утврђивање стауса бање вршиће се на основу Закона о бањама ( "Службеном гласнику РС", бр.
80/92).
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ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Према диспозицији на планском подручју, стеченим обавезама и истим или сличним
урбанистичким показатељима, простор у граници Плана подељен је на 3 урбанистичке целине
(I, II и III). Границе Плана и ознаке просторних целина приказане су у графичком приказу лист
бр.01: Границе Плана са поделом обухвата плана на просторне целине.
Целина I - обухвата део к.о. Велико Пупавце, и то источни део насеља Велико Пупавце према
Пролом бањи до Дубовског потока. За овај простор задржава се начелно постојећи размештај
намена, уз груписање и прогушћавање постојеће изградње у оквиру пар грађевинских
подручја. Целином I (површине 73,60 ћа) обуваћено је претежно:
становање руралног типа,
становање у функцији туризма,
становање са пословањем,
пословно- производни саржаји у функцији пољопривреде и експлатације природних
ресурса,
комплекс мини-хидроелектране,
комуналне делатности;
верски објекат,
зелене површине: заштитно зеленило,
пољопривредно земљиште,
шумско земљиште,
водно земљиште.
Целина II - обухвата део к.о. Велико Пупавце и део к.о. Пролом (део Пролом бања) у површини
од 113,0 ћа. У оквиру ове целине налази се Пролом бања и југоисточни део к.о. Велико
Пупавце. За Пролом бању задржава се начелно постојећи размештај намена, уз груписање и
прогушћавање постојеће изградње, изградња потребних јавних садржаја и комуналних
објеката. Развој мреже услужних и туристичких садржаја предвиђен је до Пролом бање
(југоисточни део К.О.Велико Пупавце).
Целином II обуваћено је претежно:
-јавне службе: основно образовање, дечија заштита, култура, примарна здравствена заштита,
административне просторије ;
трг;
комуналне делатности;
становање у функцији туризма,
становање са пословањем,
туризам и угоститељство,
комерцијални садржаји,
верски објекат,
социјална заштита (дом за пензионере и стара лица);
зелене површине: парковске површине, парк-шума, заштитно зеленило;
спортско-рекреативне површине;
водно земљиште.
Целина III - обухвата део к.о. Пролом (део Пролом село) у површини од 80,0 ћа. У оквиру ове
целине налази се Пролом село са широм подручјем, према Пролом бањи. За овај простор
планирано је прогушћавање постојеће изградње са увођењем садржаја у функцији сеоског
туризма.
Целином III обуваћено је претежно:
јавне службе: култура,
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становање: становање руралног типа, становање са пословањем,
комуналне делатности,
туризам и угоститељство (сеоски туризам),
спорт и рекреација,
-зелене површине: парковске површине, парк-шума, заштитно зеленило,
пољопривредно земљиште,
шумско земљиште,
водно земљиште.
У оквиру просторних целина, грађевинско земљиште је подељено на карактеристичне
урбанистичке зоне и подцелине, који имају заједничке морфолошке особености и карактер
одређен преовлађујућим садржајима. Планом су дата правила грађења за сваку типичну
урбанистичку зону, која обезбеђују континуитет урбаног развоја, а за неке предвиђена је
постепена транформација, у складу са планираном наменом.
На грађевинском земљишту осталих намена, планом су дата правила уређења и грађења за
следеће типичне урбанистичке зоне:
■
јавни садржај и-зона А1;
■
комуналне делатности- зона А2;
■
спортско-рекреативне површине- зона А3;
■
зелене и слободне површине- зона А4;
■
зона трга- зона А5;
■
саобраћајне површине- зона А6;
■
стамбено-туристичке зоне- зона Б1;
■
становање са пословањем- зона Б2;
■
рурално становање- зона Б3;
■
комерциј ални садржај и- зона В1;
■
пословно-производни садржаји- зона В2;
■
туристичко-угоститељски садржаји- зона В3;
■
садржаји у функцији етно туризма- зона В4;
■
здравствено-бањски комплекс- зона В5;
■
верски обј екти- зона Г1;
■
социј ална заштита- зона Д1;
■
мини хидроелектрана-зона Е1.
3.
ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
3.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНИХ НАМЕНА
На основу анализе постојећег стања и утврђивања могућности за развој на планском
подручју, потребно је користити предложене нормативе, и то као препоруке за остваривање
потребног нивоа опремљености и квалитета објеката, којима би се обезбедили
задовољавајући услови њиховог функционисања.
Овим планом дефинисани су простори за изградњу објеката јавних служби и површина.
За објекте јавне намене могу се дефинисати и нове локације у оквиру зона компатибилних
намена израдом урбанистичког пројекта, што се не сматра изменом плана.
Објекти јавне намене могу да се граде у зонама са претежно стамбеном и стамбенопословном наменом. У тим случајевима, за изградњу објекта јавне намене важе урбанистички
параметри за зону у којој се граде, а планирани објекти морају да испуне стандарде и
нормативе за изградњу објеката одређене јавне намене.
3.1.1. Јавне службе 3. 1.1.1. Основно образовање
На планском подручју не постоје изграђени објекти образовања. Оно што је у планском
периоду неопходно је изградња основне школе, опремање школа потребним садржајима
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(учионице, рекреативни садржаји) и инфраструктурно опремање школских објеката Површина
која је планом дефинисана за намену основно образовање налази се у оквиру целине II, зоне
јавних садржаја А1 (подцелина 1.).
Изградња објеката образовања вршиће се у складу са демографским тенденцијама планског
простора. Препоруке за израчунавање потреба за простором (земљиште и објекти) за
изградњу нових објеката основних школа, за рад у једној смени су:
■
Површина парцеле - 20-25 ш2 по ученику;
■
Површина објекта - 6,5-7,5 ш2 /ученику БРГП по детету;
■
Учионички простор - 2,0т2 по ученику;
■
Број ученика у одељењу - 25 до 30;
■
Паркинг место: 1ПМ на једну учионицу;
■
Зелене површине: мин. 30%;
■
Фискултурне сале и игралишта- 5 до 7 т^/ученику на часу;
■
Радијус гравитације - 2000т од места становања. За дистанце веће од 2000м обавезно
организовање школског превоза.
■
Ове комплексе је потребно уредити организовањем рекреативних садржаја, а
слободне површине хортикултурно уредити;
■
За постојеће објекте основних школа су неопходни радови на побољшању санитарнохигијенских услова (један тоалет/15 ученика, одвојено за ученике и ученице), као и изградњи
недостајућих садржаја - фискултурних сала и игралишта, кабинети (аудиовизуелне методе,
лабораторијски часови, Интернет учионице), и др, као и одговарајуће опремање
инфраструктуром. При реконструкцији школских објеката треба применити стандарде као за
нове објекте.
З.1.1.2. Дечија заштита
У планском обухвату не постоје изграђени објекти дечје заштите. Површина која је
планом дефинисана за намену дечија заштита налази се у оквиру целине II, зоне јавних
садржаја А1 (подцелина 1.).
Препоруке за израчунавање потреба за простором (земљиште и објекти) за изградњу нових
објеката дечије заштите су следећи:
■
Површина парцеле - 20-25 по детету;
■
Површина објекта - 6-8
/у детету БРГП по детету;
■
Паркинг место: 1 ПМ/100 т^БРГП;
■
Зелене површине: мин. 40%;
■
Радијус гравитације- 600 - 1000 т од места становања;
■
Ове комплексе је потребно уредити организовањем садржаја за игру деце, а слободне
површине хортикултурно уредити;
Објекти и грађевинске парцеле дечјих установа треба да: омогућавају лак приступ
корисницима и специјализованом превозу; имају пешачки пут ван саобраћајница са великим
интензитетом промета; уколико су у делу објеката друге намене (претежно стамбених и
стамбено- пословних), имају простор на грађевинској парцели од најмање 5 т^/детету за
боравак и игру на отвореном; имају одговарајући ниво инфраструктурне опремљености.
3.1.2. Здравствена заштита
На планском подручју, у оквиру целине II постоји изграђен комплекс лечилишних
објеката - стационара и здраствене станице. Комплекси се задржавају на постојећим
локацијама, и за њих је могућа реконструкција и доградња до дозвољених параметара, а у
будућности треба тежити и њиховом осавремењивању. Уколико се јави потреба за изградњом
нових објеката здравствене заштите, њих је могуће планирати у оквиру целине II, зоне јавних
садржаја А1 (подцелина 1.). Приликом дефинисања потреба за изградњу нових објеката
примарне здравствене заштите примењиваће се следећи стандарди:
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■
Површина парцеле - 0,05-0,12 по кориснику;
■
БРГ Површина објекта - 0,005-0,1 т^ БРГП по кориснику;
■
Нормативи простора који је неопходан за рад изабраног доктора за поједине
здравствене услуге су минимум: (а) 120ш^ за рад изабраног доктора за одрасле; (б) 130т2 за
рад изабраног педијатра; (в) 100т^за рад изабраног гинеколога; (г) 40т^за рад изабраног
стоматолога;
■
Паркинг место: 1 ПМ/70 ш2 корисне површине објекта;
■
Зелене површине: мин. 20%;
■
Слободне површине комплекса је потребно хортикултурно уредити;
■
Код реконструкције и доградње постојећих здравствених објеката применити
стандарде као за нове објекте.
3.1.3. Култура и информисање
На планском подручју не постоје објекти у којима постоји могућност организовања културних
активности. Активација ових активности планирана је адаптацијом постојећег објекта старе
школе у селу Пролом. Уколико се јави потреба за изградњом нових културних садржаја, њих је
могуће планирати у оквиру целине II, зоне јавних садржаја А1 (подцелина 1.). За постојећи
објекат је дозвољена доградња према параметрима датим за планирану намену.
3.1.4. Администрација
На планском подручју не постоје објекти за обављање администартивних активности.
Површина која је планом дефинисана за намену администрација налази се у оквиру целине II,
зоне јавних садржаја А1 (подцелина 4.).
У оквиру постојећих површина и објеката јавних намена, рационалнијом прерасподелом
просторија, треба обезбедити услове за рад са лицима са посебним потребама, организовање
клуба пензионера и слично. Изградња ових садржаја могућа је и у оквиру планиране зоне
јавних садржаја А1 (подцелине 4.-администарција).
3.2.
Спорт и рекреација
Плански концепт развоја спорта и рекреације на предметном подручју се заснива на
унапређењу постојећих и изградњу нових спортских и рекреативних површина и објеката, и
њихово оспособљавање за коришћење од стране спортиста, корисника лечилишних и
туристичких услуга, и становника свих старосних доба.
Изграђени спортско-рекреативни центри се задржавају. У оквиру њих дозвољене су
грађевинске активности у функцији побољшање квалитета (изградња нових партерних и
спратних објеката, доградња, надградња, реконструкција и адаптација, употпуњење новим
спортским садржајима и мобилијаром).
Пожељна заступљеност одређених врста спортско-рекреативних садржаја:
■
Мин. нето корисна површина отворених простора у стамбеном подручју 5 ш^/ст,
■
Мин. нето корисна површина основних и пратећих туристичких садржаја: отворених
простора - 5 -8 ш^/лежају, спортско-рекреативни садржаји у затвореном простору 0,4-0,5
ш^/лежај;
■
Површине за игру деце 1,2 ш^/ст;
■
Пешчаник 0,1 ш^/ст, мин. површина 5 ш^;
■
Терени са справама 0,3 ш^/ст, мин. површина 100 ш^;
■
Терени за игру 0,8 ш^/ст, мин. површина 200 ш^;
■
Стазе и озелењени простори 2,8 ш^/ст.
Просторни услови за спортске и рекреативне садржаје:
■
Општи услови организације простора: заветрина, орјентација север, северо-исток,
раван терен, у планинским условима пожељна је и осунчаност.
■
тениски терен (20/40т, тј. за појединачну игру 8,23/23,77т, за игру парова 10,97/23,77т,
ограђивање жичаном градом за један терен даје 36,6/18,3 т, бочно обезбедити слободну траку
од 3,65т), обрада терена трава, асфалт, бетон, шљака;
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■
игралиште за кошарку (26/14 т, тј. потребно је 480т^), обрада терена земља, шљака,
асфалт;
■
игралиште за одбојку (18/9 т, 242 т^) обрада терена земља, шљака, асфалт;
■
универзални терен - комплексно игралиште за мали фудбал, одбојку, кошарку и
рукомет (40/20т ), или 25/50т), обрада терена земља, шљака, асфалт;
■
игралиште за фудбал (110/75т, 8250т^, гледалиште још око 1000т^), обрада терена
трава;
■
групација игралишта за стони тенис (сто 2,74/1,52т, за један сто потребно око 40 т^);
■
игралиште за бадминтон (игра појединаца 5,18/1,.40 ш2, игра парова 6,10/13,40 т,
око120 ш2), обрада терена трава, бетон, асфалт, шљака;
■
боћање на отвореном простору (25-40/26,5ш, око 110 ш^), обрада терена шљака;
■
билијар (столови 2-2,3/1-1,15ш, околни простор 1,6, за један сто око 20т^);
■
игралиште за мини голф (различите величине, а мин. 400т^);
■
Клизалишта: могуће организовати у зимском периоду на локацији два тениска терена
(20х40 ш), раван, терен, заветрина.
3. 3. Комунални објекти
3.3.1. Зелена пијаца
Планирана површина за зелену пијацу се налази у просторној целини I, у оквиру зоне
комуналних садржаја на површини од 1,24 ћа.
Пијаца треба да буде ограђене са контролисаним улазом. Део пијачног простора може бити
наткривен. Дозвољава се изградња мањих пословно-продајних објеката (млечна пијаца,
рибарница и сл). Комплекс мора бити саобраћајно приступачан, а улази за допремање робе, за
купце и службени улаз одвојени. Садрже: продајни простор, интерне саобраћајнице и пешачке
приступе, санитарни чвор, плато и јавну чесму, управу, заштитно зеленило. Паркирање за
купце се предвиђа унутар комплекса.
3.3.2. Објекти водоснабдевања
У циљу заштите изворишта термоминералних вода на планском подручју од намерног
или случајног загађивања, као и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на
хемијску и бактериолошку исправност воде и издашност изворишта, успостављају се зоне
санитарне заштите око водоизворишта. За зоне санитарне заштите се утврђују мере под
којима је могуће коришћење простора у циљу спречавања угрожавања квалитета вода у делу
6.5.2. Режими санитарне заштите изворишта.
3.3.3. Постројења за пречишћавање отпадних вода
Постојеће локално постројење за пречишћавање отпадних вода за хотелски комплекс
"Радан" на к.п.бр. 1933 у к.о. Пролом се задржава, и планира се изградња ППОВ у к.о. Велико
Пупавце, у југозападном делу планског подручја, уз Проломску реку. За планирано постројење
издвојена је површина од 1,52 ћа, а положај објеката у оквиру комплекса ППОВ биће
дефинисани израдом Плана детаљне регулације, а у зависности од усвојене технологије
пречишћавања отпадних вода.
3.3.4. Резервоари воде се задржавају на постојећој локацији, на површини од 0,18 ћа.
3.4.
Јавне зелене површине
У области формирања и уређења зелених и слободних површина концепт развоја је
стварање зона уређених, неизграђених површина за боравак у природи, рекреацију
становништва, заштиту стамбених и јавних функција од транзитних саобраћајница, комуналних
постројења и производних зона
Обезбеђење и уређење простора оствариће се кроз следеће намене:
Парковско зеленило,
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Рекреативне површине- парк шуме,
Заштитно зеленило.
3.4.1. Парковске површине су планиране у оквиру пет издвојених целина, у оквиру
изграђеног стамбеног ткива, и то: уз десну обалу Дубовског потока на површини од око 1 ћа,
између леве обале Бањског потока и пуповачког пута на површини од 1,40ћа, на десној обали
Бањског потока на површино од 0,53ћа и у Пролом селу на површини од 2,63ћа.
При уређењу парковских површина, придржавати се следећих услова:
■
парк опремити стандардном инфраструктуром и системом са хидрантском мрежом за
одржавање зелених површина;
■
парк опремити стандардним урбаним мобилијаром (клупе за одмор, корпе за отпатке,
декоративно осветљење и слично);
■
код нових парковских површина планирати водене површине (фонтане, каскаде) и
просторе за игру деце;
■
паркове уредити тако да проценат вегетације износи око 80%, а проценат поплочаних
површина 5-20%. Претежно је заступљена висока вегетација аутохтоног типа и комбинацији са
травнатим површинама на којима се могу постављати садржаји за игру деце;
■
предлог врста које би могле наћи своју примену у парковском типу зеленила:
Високи и средње високи лишћари:
Асег рзеи^орМапиз (јавор), Ргахтш ехсе1зшг (јасен), борћога јарошса (софора), СеШз ашШаћз
(копривић), ^иегсиз гићга (црвени храст), ^иегсиз гоћиг (лужњак), Саз!апеа заћуа (питоми
кестен), ВеШ1а а1ћа (бреза), Р1а1апиз асеп&ћа (платан), ТШа зр. (липа), КоШша рзеи^оасаша
(багрем), С1еШ1зсШа ШасапШоз (гледичија) итд. Нижи лишћари: ^аћитит ападпоМез (зановет,
златна киша), Асег ра1таШт, А. §Ша1а (јавори), Са1а1ра ШдпошоМез (каталпа), СегШз
зШ^иазШит (јудино дрво), Кћиз зр. (руј) итд.
Жбунасте врсте и форме лишћара:
Рогзу{Ша зр. бриеа зр. (суручица), Јазттит зр. (јасмин), Вегћепз зр. Со!опеаз!ег зр. (дуњарица),
ЊШзсиз зупасиз (сиријска ружа) итд.
Високи четинари: АШз а1ћа, А. сосо1ог (јела), Ршеа отопса (Панчићева оморика), СеШиз
а!1ап11са, С. ^ео^ага (кедар), ^апх зр. (ариш), Ртиз Ш§га (црни бор) итд. Средње високи и нижи
четинари: Сћатаесурапз зр. (пачемпреси), Сиргеззиз зр. (чемпреси), ЈиШрегиз зр. (клеке), Тахиз
зр. (тисе), Тћија зр. (тује) итд.
3.4.2. Заштитно зеленило
Заштитно зеленило на јавним површинама планирана је око постојећих
водоизворишта. Заштитно зеленило планирано је у циљу формирања заштитног појаса око
водоизворишта ради очувања здравствене исправности воде.
Зона трга
У центаралном делу бање планирана је површина за уређење у виду централног
бањског трга, као недостајућег садржаја, на неизграђеном земљишту. Уређење простора је
планирано у виду поплочања, постављања мобилијара и формирања зелених површина, а
кроз израду урбанистичког пројекта.
3.5.

3. 2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА
3.2.1. Становање
У области становања концепт развоја је: обезбеђење већег броја локација за
становање прилагођених потребама становника за различиту врсту изградње, повећање
стамбене површине по становнику; модернизација инфраструктуре и комуналне
опремљености на оним просторима који су угрожени већом густином становања; побољшање
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инфраструктурне опремљености станова, санирање бесправно-изграђених подручја; обнова
стамбеног фонда у изграђеним деловима бање.
Планом ће постојеће и нове стамбене зоне бити сагледане и дефинисане у оквиру следеће
структуре:
3.2.1.1. Становање и туризам се јавља у целини II и као доминантна намена у оквиру целине III
(Пролом бања). Планирана изградња у оквиру ове зоне подразумева доградњу и
прогушћавање постојећег становања уз укључивање нестамбених садржаја, првенствено у
функцији туризма. Могуће је учешће терцијарних активности као елемената основне
функционалне опремљености насеља, као и елемената проширења понуде услуга у функцији
туризма. Укупна површина за ову намену у оквиру планског подручја износи 34,52 ћа (12,43%
од укупне површине Плана).
3.2.1.2. Становања са пословањем планирано је у оквиру претежно изграђених стамбених
простора на којима постоји тенденција развоја мреже комерцијално-услужних делатности (на
просторима веће концентрације корисника) у укупној површини од 6,40 ћа (2,46% од укупне
површине Плана).
Планирана изградња у оквиру ове зоне подразумева доградњу и прогушћавање постојећег
мешовитог становања стамбеним и нестамбеним садржајима компатибилним становању
(трговина, пословање, услужне делатности, јавне намене, производно и услужно занатство,
туризам, и сл.) без штетног утицаја на животну средину.
3.2.1.3. Становање руралног типа формирано је у оквиру целина ниске густине изграђености
(просторна целина I и III). Планирана изградња у оквиру ове зоне подразумева задржавање и
доградњу постојећих садржаја у функцији пољопривредног домаћинства, и укључивања нових
садржаја у функцији сеоског туризма (туристичким и смештајним садржајима организованим
на принципима еко-етно туризма, етно туризма, агротуризма и сл. ). Ове зоне се формирају са
циљем одржавања руралног карактера насеља, очувања природних и предеоних вредности и
могућности одвијања примарне активности пољопривреде уз активацију туристичке понуде.
Туристички садржаји су допунска намена сеоском домаћинству чија је основна делатност
пољопривредна производња. Укупна површина за ову намену у оквиру планског подручја
износи.35,10 ћа (11,59% од укупне површине Плана).
3.2.2. Пословне и радне зоне
Циљеви и концепција развоја у овој области су обезбеђење просторних, саобраћајних и
инфраструктурних услова за дугорочни привредни развој.
Пословно-производни комплекси на палнском подручју заступљени су кроз следеће намене:
3.2.2.1. Комерцијални садржаји планирани су на претежно неизграђеним површинама, на
просторима веће концентрације корисника и местима добре приступачности. У оквиру ових
зона планирана је изградња нестамбених садржаја у функцији трговине, услуге, угоститељства,
забаве, спорта, културе у укупној површини од.1,50 ћа .
3.2.2.2. Пословно-производни садржаји у функцији пољопривреде и експлоатације
природних ресурса концентрисани су уз главни путни правац Рударе-Пролом бања, у оквиру
к.о. Велико Пупавце. У оквиру ове зоне планирана је изградња пословно-производних и
услужних делатности са „чистим“ технологијама. Основни концепт је да се у овом простору
стимулише развој традиционалне и етно занатске производње, као и традиционалне и
органске производње и прераде прехрамбених производа (воћа, шумских плодова, меда,
лековитог биља,..). Могућ је развој мањих индустријско-занатских погона, као што су објекти за
прераду пољопривредних производа, мини- хладњаче, сушаре, млинови и слично, као и
обављање осталих, постојећих делатности (фабрика природних сокова и пунионица воде) уз
очување заштите природе и животне средине.
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3.2.3. Угоститељство и туризам
Уређење постојећих и формирање нових простора и капацитета оствариће се кроз:
обезбеђење пропратне супра и инфраструктуре за развој туризма, развој традиционалног и
модерног угоститељства и развој туризма (излетнички, спортско - рекреативни, ловни,
риболовни, пословни, транзитни, еколошки, сеоски), без угрожавања квалитета природног и
створеног предела.
Планом ће постојеће и нове туристичке зоне бити сагледане и дефинисане у оквиру следеће
структуре:
З.2.З.1. Бањско-здравствени садржаји обухватају постојећи комплекс у центру насеља на
површини од 1,90ћа. Даљи развој и унапређење подразумева адаптацију и доградњу
постојећих објеката бањског карактера уз увођење нових садржаја у оквиру којих се могу
организовати: медицинско-рехабилитациони, терапеутско- релаксациони и смештајни
туристичко-угоститељски садржаји.
З.2.З.2. Туристичко-угоститељски садржаји планирани су на претежно неизграђеном
земљишту, у југоисточном делу к.о.Велико Пупавце. Планирна је изградња искључивообјеката
и капацитета туристичког карактера (хотели, мотели, пансиони, одмаралишта, апартмани),
угоститељски садржаји туристичких центара (ресторани, кафеи, „дпуе-т“ ресторани, експрес
ресторани, и сл.) и осталих могућих садржаја туристичких центара (простори за негу тела и
лепоте, рехабилитациони центри, амбуланта, спортско-рекреативни објекти и површине).
Садржаји у функцији сеоског туризма планирају се на подручјима руралног карактера (у
оквиру целине I и II) у циљу активације сеоских подручја захваћених депопулацијом и очувања
традиционалних делатности локалног становништва. У оквиру ових зона дозвољена је
изградња туристичко-угоститељских садржаја у духу традиционалне архитектуре у функцији
руралног, планинског и еко-туризма (етно-села, вајати, етно-ресторани, планинарски домови)
и адаптација/реконструкција постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима.
Намена "Угоститељство и туризам" захвата укупну површину од 18,90ћа, што представља
7,15% подручја Плана.
3.2.4. Спортско-рекреативни садржаји на површинама осталих намене планирани су као
допунски садржаји јавних и туристичких садржаја у укупној површини од 2,70 ћа.
3.2.5. Верски објекти
Намена "Верски објекти" обухвата постојеће објекте и захвата укупну површину од 0,23ћа.
Мрежу верских објеката за испуњење духовних потреба религиозног становништва, пре свега
православне вере која је већинска и процентуално најзаступљенија, треба допунити
одређеним бројем објеката, тако да се покрије читаво подручје захвата плана. Верске објекте
је могуће изградити у оквиру свих намена. Услови који се односе на изградњу објеката и
уређење простора у оквиру намене "Верски објекти" прописани су Правилима грађења,
којимасу дефинисани урбанистички показатељи, урбанистичке мреже линија и правила
изградње.
Православна црква је исказала своје потребе за површином објеката око 0,10 т2 по
становнику гравитационог подручја парохијске општине и парцелом од 0,3-0,5 ш^/становнику.
3.2.6. Социјална заштита
Објекти социјалне заштите планирану су у оквиру целине II, на површини која је
издвојена за социјалну заштиту од 2,68 ћа.
Приликом дефинисања потреба за изградњу нових објеката социјалне заштите
примењиваће се следећи стандарди:
■
Површина парцеле - 40-50 ш2 по кориснику;
■
БРГ Површина објекта - 20-25 / БРГП по кориснику;
■
Паркинг место: 1 ПМ/70 т^ корисне површине објекта;
■
Зелене површине: мин. 30%;
■
Слободне површине комплекса је потребно хортикултурно уредити.
3.2.7. Мини-хидроелектрана
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Енергетски објекат- мини хидроелектрана "Пролом" планирана је у југозападном делу
планског подручја, на левој обали Проломске реке у циљу коришћења хидропотенцијала
Проломске реке. Планирана мини хидроелектрана ослањаће се на акумулацију која би се
формирала изградњом бране на Проломској реци, узводно од насеља, ван границе Плана.
Површина која је издвојена за комплекс мини-хидроелектране износи 0,61 ћа.
3.2.8. Зелене површине на осталом земљишту
Зелене површине на осталом земљишту формиране су као зоне уређених, неизграђених
површина за боравак у природи, рекреацију становништва (парк-шума), као и за заштиту
стамбених и јавних функција од транзитних саобраћајница и производних зона (заштитно
зеленило).
Обезбеђење и уређење простора оствариће се кроз следеће намене:
Рекреативне површине- парк шуме,
Заштитно зеленило.
3.2.8.1. Парк-шума чини шумско земљишта, као природно окружење Пролом бање са којом је
интегрисан у јединствен простор. Овај простор представља простор са великим потенцијалом
за излетнички и спортско рекреативни туризам.
За потребе туристичко-рекреативног коришћења простора дозвољава се уређење за пешачке
и бициклистичке стазе, видиковце, пратеће објекте за одмор, туристичко рекреативне
пунктове - излетишта, пратећи мобилијар и обележавање туристичком сигнализацијом, под
условом организованог прикупљања и одвожења отпада, кроз израду урбанистичког пројекта.
3.2.8.2. Заштитно зеленило
Ради обезбеђења довољно уређених зелених површина у насељу и повезивања са зеленим
површинама у окружењу, планом је предвиђено:
■
формирање коридора заштитног зеленила ради раздвајања функција јавних намена од
осталих намена (око водотокова и слично);
■
очување постојећих и формирање нових коридора линеарног зеленила, уз
саобраћајнице и водотокове;
Ова категорија зеленила поред естетске функције утиче на побољшање комфора током вожње,
санитарно - хигијенских и микроклиматских услова. За ову намену се предлажу високи средње
високи лишћари аутохтоног типа: Асег рзеиНорМапиз (јавор), Ргахтш ехсе1зшг (јасен), борћога
јарошса (софора), СеШз ашШаћз (копривић), ^иегсш гићга (црвени храст), ^иегсш гоћиг
(лужњак), Саз!апеа за!1уа (питоми кестен), Ве!и1а а1ћа (бреза), Р1а1апиз асегИоћа (платан),
ТШа зр. (липа), Коћ1П1а рзеиНоасас1а (багрем), 01еН11зсћ1а ШасаПћоз (гледичија) итд. Нижи
лишћари: ^аћитит апа§1Г01Нез (зановет, златна киша), Асег ра1та!ит, А. §1па1а (јавори), СаМра
ћ1§поп101Нез (каталпа), Сегс1з зШ^иаз1гит (јудино дрво), Кћиз зр. (руј) итд.
Код реконструкције и подизања новог линеарног зеленила, придржавати се следећих услова:
■
постојеће дрвореде обнављати врстом дрвећа која доминира, уз редовно одржавање
(санитарна сеча, нега стабала са корекцијом крошње);
■
код нових дрвореда, избор врста прилагодити висини и намени објеката у улици, са
најмањим растојањем између садница од 5т а садњу усагласити са синхрон планом
инсталација у улици.
3.2.6. Земљиште изван грађевинског подручја
3.2.6.1. Пољопривредно земљиште
У складу са потенцијалима, основна производна усмерења овог рејона која треба
одржавати и унапредити су: развој пашњачког сточарства, ратарства и воћарства (посебно
органске производње воћа, укључујући аутохтоне сорте), пчеларство, производња сточних
производа, плантажна проиводњу лековитог и ароматичног биља, и сл. Изградња на
пољопривредном земљишту вршиће се у складу са Законом о пољопривредном земљишту, уз
примену мера за очување животне средине.
3.2.6.2. Шумско земљиште

Страна 327

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 22.12.2014.године

Намена "Шумско земљиште" захвата укупну површину од 50,0 ћа,што представља
18,90% подручја Плана. Улога шума на планском подручју се огледа у повезаности шума са
другим делатностима, у највећој мери са туризмом. Потребно је унапређење постојећих шума
и пошумљавање деградираног земљишта, очување, обогаћивање и контролисана
експлоатација шумског фонда., уз коришћење аутохтоних врста дрвећа. Приоритетно је
претварање ниских шума у високе, с обзиром да ниске шуме које чине значајан део природних
шума имају мање продукционе способности и мању естетску вредност. Индустријска
експлоатација шума дозвољена је само на подручју где је урађена шумска основа.
Коришћење шумског фонда, планирање и изградња на шумском земљишту дозвољена је у
складу са Законом о шумама („Сл.гласник РС број“ 30/10).
3.2.6.3. Водене површине и водно земљиште
Водене површине и водно земљиште захвата укупну површину од 16,80 ћа, што
представља 6,30% подручја Плана. Кроз подручје обухвата Плана највећи водоток је
Проломска река са својим притокама: Дубовски поток (лева притока), Бањски поток у
централном делу бање и већи број мањих потока који су у оквиру будућег заштићеног
природног добра Радан, тако да је забрањена промена постојећег режима површинских вода.
Услови који се односе на изградњу објеката и уређење простора у оквиру намене "Водене
површине и водно земљиште" прописани су Правилима грађења.
3.5.

БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА ПО НАМЕНАМА
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

1.
1.1.

1.2.

ПОВРШИНА
(ћа)

ПОВРШИНА
(%)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ЈАВНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ

42,25

15,85

Објекти образовања и дечје заштите
Објекти здравства
Здравствена станица
Објекти културе и информисања
Вишенаменски објекат
Администрација
Спортско-рекреативни објекти и површине
Комунални објекти
Зелена пијаца
Резервоари воде
Пумпна станица
Изворишта

0,41
0,12
0,12
0,23
0,23
0,07
4,25
2,88
1,24
0,27
0,06
0,47

0,15
0,05
0,05
0,09
0,09
0,02
1,60
0,90
0,47
0,10
0,02
0,18

Постројење за пречишћавање отп.вода
Зелене површине
Паркови
Заштитно зеленило
Централни трг
Саобраћајнице и саобраћајне површине
Саобраћајнице
Аутобуско стајалиште
Саобраћајна површина
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

1,52
6,92
5,60
1,32
0,47
26,90
26,41
0,07
0,42
152,95

0,57
2,61
2,11
0,50
0,18
10,10
9,90
0,03
0,16
57,37

Стамбено-туристичка зона

34,52

13,02
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Становања са пословањем
Становање руралног типа
Комерцијални садржаји
Пословно-производни садржаји
Бањско-здравствени садржаји
Туризам и угоститељство
Спортско-рекреативни објекти и површине
Верски објекти
Социјална заштита
Мини-хидроелектрана
Зелене површине
Заштитно зеленило
Парк-шума

6,40
46,20
1,49
5,00
1,94
12,32
2,71
0,23
2,68
0,61
38,85
9,20
29,65

2,46
17,42
0,56
1,81
0,73
4,65
1,02
0,09
1,01
0,23
14,57
3,45
11,18

2.

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

2.1.
2.2.

Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште

4,60
50,00

1,73
18,75

2.3.

Водно земљиште

16,80

6,30

УКУПНА ПОВРШИНА ПЛАНА:

266,60

100,0

4.
РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА
ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У великој мери План генералне регулације преузима регулационе елементе улица,
површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености. Задржана је регулатива
већ изграђеног простора као и регулациони елементи улица, површина јавне намене и
грађевинских линија.
5.
НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
(НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН) ЗА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Подручје Плана генералне регулације у нивелационом смислу представља брдовито
подручје. Нивелационе коте терена раскрсница улица и површина јавне намене у директној су
корелацији са котама терена и постојећим нивелетама изведених саобраћајница и осталим
површинама јавне намене.
Одступања од максималних нагиба су на местима где конфигурација терена и
постојећа изграђеност условљавају нагибе који су изнад максималних.
Апсолутне вредности кота нивелете, подужни нагиби и дужине на којима су нагиби
дефинисани приказани су на карти број 4. „Саобраћајно решење са регулацоиним линијама
улица и нивелацијом“.
6.
ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
6.1.

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
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6.1.1. Постојеће стање
У подручју захвата Плана налази се деоница регионалног државног пута 11А реда број
228 Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље (бивши Р-222), који је у складу са Уредбом о
категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ број 14/2012) изгубио ранг државног пута, а
затим Уредбом о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ број 105/2013 и 119/2013)
повратио ранг државног пута.
Насеље Пролом Бања повезано је са државним путем Ш реда број 35 Куршумлија Рударе (бивши М-25) државним путем ПА реда број 228 Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље
(бивши Р-222) преко Рудара трасом уз Проломску реку у дужини од приближно 11 км.
Неизграђена-непроходна деоница бившег државног пута II реда Р-222, југоисточним
коридором даље наставља уз административну границу територија општина Куршумлија и
Прокупље.
Ширина деонице регионалног државног пута ПА реда број 228 (бивши Р-222) која се
налази у подручју захвата Плана износи 8,0 т, са асфалтним коловозом са две саобраћајне
траке појединачне ширине тв=3,00 т и банкинама са обе стране пута у ширини од б=1,00 м.
Укупна дужина деонице у захвату Плана износи кт.3+261,10.У подужном смислу нивелета
осовине пута прати терен са више вертикалних прелома.Максимлни подужни пад нивелете
осовине пута износи 7,73% а минимални 0,66%.Просечни подужни пад нивелете осовине пута
је 3,11%. Обиласком на терену и извршеним потребним геодетским мерењима у оквиру
подручја захвата Плана у оквиру главног правца установљено је више прикључака и
раскрсница у нивоу, нарочито у делу самог насеља Пролом Бања које по својим геометријским
елементима не одговарају у потпуности прописаним.Такође, због хаотичне градње и
деградације простора у планском смислу на терену се појављују колско пешачки прилази у
већини случајева са деградираном носећом конструкцијом, неасфалтирани, са јако израженом
деградацијом хоризонталних и вертикалних елемента пута.У већини случајева она се
испољава у деградацији нормалних попречних профила пута са промењивом ширином
коловоза који у моментима из колског прелази у пешачки саобраћај.Такође у појединим
деловима урбанистичких целина и подцелина насеља изражени су јаки подужни нагиби
нивелете осовина постојећих улица и колских прилаза који прелазе максималне дозвољене
вредности за категоризацију градских улица.
Појединим парцелама и објектима на њима излаз на јавну површину-пут улицу није
омогућен.У тим случајевима присутни су пешачки прилази или колско-пешачки прилази са
промењивим карактером прилаза (једним делом је колски у наставку пешачки у поједним
случајевима са степеницама) и јако израженом деградацијом нормалног попречног профила
где он у делу задржава неке минималне ширине колског приступа а затим деградира до испод
минималног приступа за пешака.
Пешачки саобраћај није решен у склопу постојећих саобраћајница. Све саобраћајнице у
захвату подручја Плана су изведене без пешачких стаза и тротоара.
Стационарни саобраћај постоји кроз пар организованих паркинга у самом центру Бање око
хотела и у оквиру хотела.
У већем случају не постоји атмосферска путна канализација.Одводњавање са
саобраћајних површина усмеравано гравитационо у природне рецепијенте и околни простор.
6.1.2. Планирано стање
6.1.2.1. Примарна и секундарна улична мрежа
У фази израде планских решења саобраћаја, регулације и нивелације у Плану
генералне регулације Пролом Бања је даље разрађена основна концепција решења из
Концепта Плана који је на седници комисије за планове општине Куршумлија одржане дана
13.09.2013.год.у Куршумлији прихваћен без примедби, усвојен и упућен у даљу процедуру
израде нацрта Плана.
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Сходно захтеву број 350-38/11 од 25.06.2013г. Општине Куршумлија - Одељења за
привреду и локални развој, служба за урбанизам и грађевинарство упућеном ЈП „Путеви
Србије“ за издавање услова и података за израду Плана, у фази израде и усвајања Концепта
Плана ,достављено је обавештење од ЈП „Путеви Србије“ број 953-10659/13-1 од
25.07.2013.год. да се у оквиру назначене границе Плана налазе бивши државни путеви II реда,
регионални путеви Р-222 и Р-123 и да у складу са Уредбом о категоризацији државних путева
(„Сл.гласник РС“ број 14/2012) ови путеви више нису у надлежности ЈП „Путеви Србије“ и да су
наведеном категоризацијом изгубили ранг државних путева.У међувремену донета је нова
Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ број 105/2013 и 119/2013) којом је
општинском путу Рударе-Пролом Бања- Пролом-Гајтан-Негосавље (бивши Р-222) поново
враћена категорија државног пута 11А реда са ознаком 228. Приликом израде Плана, односно
израде фазе саобраћај, регулација и нивелација, тежило се испуњењу основних планских
решења у даљем развоју насеља Пролом Бање и околине у оквиру утврђене границе подручја
захвата Плана.
Утврђивање ширине регулације дела регионалног правца Рударе-Пролом БањаПролом-Гајтан- Негосавље (дела државног пута ПА реда ознаке 228) са свим, Планом
траженим хоризонталним и вертикалним елементима пута, одређивању прикључака са
елементима пресечних тачака осовина (ознаком тачке и апсолутном висином тачке) као и
подужним нагибима нивелете осовине пута по сегментима. Приликом утврђивања регулације
односно ширине пута, усвојена је постојећа траса са мањим корекцијама осовине у смислу
одређивања квалитетнијих возно динамичких елемената пута. Већина постојећих прикључака
и раскрсница у нивоу са постојећим регионалним правцем је задржана а регулација на истим
планирана у складу са могућностима што квалитетнијег уклапања са затеченим стањем.
Мрежом приступних и сабирних саобраћајница, као и колско-пешачким и пешаким
прилазима у оквиру ње, различитих ширина регулације и различитих нормалних профила,
покривене су урбанистичке зоне, целине и подцелине у оквиру планираних намена, у већем
делу коришћењем постојећих некатегорисаних сеоских и атарских праваца у оквиру границе
подручја захвата Плана.
Затечено стање у смислу већ формираних приступних и сабирних саобраћајница,
мањим делом асфалтираних а већим делом неасфалтираних са јако израженом деградацијом
подлоге и осталих основних елемената улице, Планом је разрађена мрежа једносмерних
приступних улица у већини са наметнутом минималном ширином регулације, као и мрежа
сабирних улица које су где је то било могуће планиране као двосмерне улице са минималним
ширинама саобраћајних трака.
6.1.2.2. Паркирање
Стационарни саобраћај је планиран у оквиру постојећих локација за паркинг, поред
паркинга у делу путног правца Рударе-Пролом Бања-Пролом-Гајтан-Негосавље- укупно 11
паркинг места за путничка возила, као и 11 паркинг места за путничко возило у ул.Нишка.
Додатни број паркинг места јавног карактера је могуће обезбедити у оквиру планиране
саобраћајне површине у централном делу бање, а што ће се дефинисати урбанистичким
пројектом. Привремено паркирање аутобуса планирано је на постојећој локацији-у центру
бање, и то за 4 паркинг места.
Приликом изградње нових објеката примењивати нормативе за број паркинг места
који су дата у Плану за сваку планирану намену (у делу Правила грађења), а уколико постоји
било каква могућност предвидети и већи број од прописаног нормативима и на тај начин
постепено повећавати површине за паркиралишта у граду.
6.1.2.3. Пешачки саобраћај
Пешачки саобраћај је планиран дуж свих планираних сабирних улица за двосмерни
саобраћај у нормалном профилу 3, 3’,6, 7, 12 са укупном ширином тротоара заједно са
издигнутим ивичњаком од 1,50 м’, као и у делу путног правца Рударе-Пролом Бања-ПроломГајтан-Негосавље- од планираног аутобуског стајалишта до центра бање.
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Такође, дуж границе намена: основна намена ЗЕЛЕНИЛО-Парк шума и ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ шумског земљишта, у укупној дужини приближно 1700 м, планирана је пешачка стаза у укупној
ширини регулације за нормални профил број 14 = 2,50 м’(ПС-пешачка стаза) и нормални
профил број 16=4,50 м’(ПС-пешака стаза+ОД-одмаралиште).Коначни потребни број, положај и
садржај одмаралишта са ознаком нормалног профила број 16 одредиће се израдом
урбанистичко техничке односно техничке документације. У случају потребе, код већих падова
подужне нивелете планирати степениште са одмаралиштима.
6.1.2.4. Аутобуско стајалиште
За потребе аутобуског превоза путника предвиђена је локација у близини фабрике воде у виду
аутобуског сталајишта са површином за потребне садржаје (продаја карата, чекаоница и сл.)
на неизграђеном земљишту.
6.1.2.5. Саобраћајна површина у центру бање издвојена је као површина на којој ће се даљом
разрадом- израдом ПДР-е дефинисати колски, пешачки и стационарни саобраћај са пратећим
јавним зеленилом, а према потребама и накнадним условима надлежних предузећа.
6.2.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
У границама захвата плана генералне регулације Пролом Бање постоје изграђени 10 кV
електроенергетски водови и објекати који су власништво Е.Д.“Југоисток“ Д.О.О.Ниш-огранак
Е.Д. Прокупље.
Према условима надлежног предузећа за дистрибуцију електричне енергије, у општини
Куршумлија планира се изградња 35кV далековод као и нова ТС 35/10кV Пролом Бања у две
фазе.
У првој фази развоја мреже планирана је изградња 35кУ далековода на потезу између ТС
35/10кV Куршумлија 2 и ТС 10/0,4кV Пролом Бања Хотел, који ће у овој фази развоја мреже
радити под напоном 10кV. Пуштање у погон овог вода је само прва фаза у изградњи нове
ТС35/10кV Пролом Бања, која ће ући у погон у 2014 год. Овај вод у етапи развоја мреже до
краја 2013 год. омогућује само делимичну резерву у подручју Пролом Бање при испаду
напојног 35 кV вода на ТС 35/10 Косаничка Рача. У току ове етапе развоја планира се изградња
и нове ТС 35/10 кУ Пролом Бања, чију су изградњу условиле врло лоше напонске прилике у
постојећем стању на изводу Пролом Бања у ТС 35/10 кУ Косаничка Рача, као и могућност
обезбеђења разервног напајања у случају испада напојног 35 кУ водаза ТС 35/10 кV Косаничка
Рача. Нова трафостаница била би напајана из ТС 110/35 кV Куршумлија надземним водом 35
кV који је изграђен у претходној етапи. Због заштитних електроенергетских појаса који се
утврђују у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских објеката који износе за надземни вод 10кV -6т и за надземни вод 35кV 15т, те се због намене површина ( становање, становање са пословањем, туристички садржај,
производња,...) где су већ објекти изграђени или у фази изградње, није могуће извршити
њихову изградње у зони заштитних коридора те се планирани 35кУ измешта на планирану
трасу, а у тачки МР 35кV планирати место преласка са ваздушног на кабловски 35кV вод, а до
новопланиране ТС35/10кV Пролом Бања чиме би се заобишло насељено подручје, а
функционалност у ЕД мрежи задржала.
У другој фази развоја у новој ТС 35/10 кУ Пролом Бања планира се уградња енергетског
трансформатора снаге 2,5 МVА и остале пратеће опреме за уклапање на 35 кV мрежу.
Из ових трафостаница се планира уклапање на постојећи систем 10 кУ система са
постојећим и новопланираним ТС 10/0,4 кV. Постојећи систем 10 кV расплета надземним
водом заменити планираним подземним 10 кУ смештеним у заштитним коридорима или
тротоарима саобраћајница. Свака градња условљена је „Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400
кУ, као и правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима.
У границама захвата плана генералне регулације Пролом Бање планира се и изградња
мини хидроелектране МНЕ чије се уклапање у електроенергетски систем врши преко 10 кУ
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напонског нивоа,а у ТС 10/0,4 кУ ПБ Фабрика и у те сврхе извршити реконструкцију и
адаптацију исте.
Планирање потреба за електричном енергијом извршено је према техничким
препорукама бр. 14 (Пословна заједница Електродистрибуције Србије). На основу ових
прорачуна за потербе снабдевања нових потрошача, потребно је изградити пет нових
трафостаница 10/0,4 кУ , четири ВбТб, и једна МВТб, чије ће се локације ближе одредити
Урбанистичким пројектом за изградњу. Начин повезивања (техничко решење), трафостаница
биће условљено редоследом градње и условима надлежне Електродистрибуције Куршумлија.
Трасе напојних водова су у тротоарском делу саобраћајница. Инсталисану снагу у
трафостаници дефинисати локацијском дозволом, према конкретној намени објекта, по
захтеву инвеститора, а на основу врсте, категорије и локације потрошача, као и потребне снаге
за исте. Локација ТС се одређује поред улице (на приступном месту) и што ближе центру
потрошње ел. енергије. Мрежа 0,4кУ је кабловска са типом и пресеком кабла дефинисаним
главним пројектом.
Из тих ТС-а са поља јавне расвете предвидети уличну расвету. Инсталацију осветљења
саобраћајнице извести у простору тротоара. Избор врсте и висине стубова и типова светиљки
прпушта се пројектанту инсталације осветљења.
ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА
На потезу захвата плана генералне регулације Пролом Бање постоји фиксна телефонска
мрежа, као и базна МТС централа.
Овим планом је предвиђена уградња оптичког кабла од ТКЦ Мердаре до ТКЦ Пролом
Бања и планиране нове АТЦ централе, одакле би се градила примарна и секундарна ТТ мрежа,
а за потребе наставка инфраструктуре за будуће објекте, као и напајање привредно радне зоне
преко комутационог ПСТН чвора где би се вршио прелаз на бакарне каблове од комутационог
чвора до корисника.
С обзиром на угроженост оптичког и приступних каблова, неопходно је приликом
израде пројекта за изграднју улица планирати и израду пројекта за заштиу и измештање
постојећих каблова. Планиране потребе су исказане и уцртане на коридорима дуж
саобраћајница. Планирана телекомуникациона инфраструктура, АТЦ централе, КРОС ормани и
привод биће условљене према конкретној намени објекта по захтеву инвеститора, а на основу
врсте, категорије и локације потрошача, а према издатим условима надлежног предузећа
Телекома Србије.
Уколико дође до укрштања или паралелног вођења осталих подземних инсталација са
ТТ инсталацијама морају се поштовати минимална растојања и то:
6.3.

Врста објекта
Гасовод средњег и ниског притиска
Енергетски кабл до 10 кУ
Енергетски кабл преко 10кУ
Вододводне цеви
Цевоводи одводне канализације

Хоризонтална удаљ. (т)
0.4
0.5
1
3
0.6

Вертикална удаљ.(т)
0.4
0.5
0.6
0.3
0.5

Циљ планирања изградње оваквог типа приступне мреже нове генерације НГН мрежа
треба да обезбеди дигиталне линије различитих протока, брзи приступ интернету, интегрисани
пренос гласа , података и видео сигнала, бежичне приступне мреже, једноставно одржавање и
експлоатацију, компактност и поузданост.
Такође се планира и изградња две нове базне МТС централе, а ради обезбеђивања
везе мобилне телефоније са јавном телефонском мрежом.
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6.5.
ВОДОСНАДБЕВАЊЕ
6.5.1. Изворишта
Постојеће извориште термоминералне воде "Пролом бања" припада пукотинском типу
издани. Издан се прихрањује на рачун инфилтрације атмосферских талога, и генерални правац
кретања подземних вода је од севера ка Проломској реци и изворишту „Пролом бања“. Поред
самоизливних бунара на изворишту, пукотинска издан под притиском се дренира дуж раседне
зоне, односно у Проломску реку. На основу осматрања режима и хидродинамичких
тестирања, налазиште "Пролом бања" може се третирати као јединствено са два међусобно
слабо повезана дела. Део који се експлоатише преко бушотина Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4 назива се
"Бања", а део који се експлоатише преко Бп-5 је "Пупавце". Елаборатом о резервама
изворишта термоминералних вода “Пролом бања”, оверене су резерве од 5,7 ^/з, природне
термоминералне воде, хидрокарбонатно- натријског типа, са сувим остатком око 150 - 170 т§^,
температуре 29 - 33 °С. Поменуте количине од 5,7 ^/з могу се сматрати билансним и сврстане
су у “Б” категорију, према важећим критеријумима из Правилника о категоризацији и
класификацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима (Сл. лист СФРЈ бр 34/79),
Потврда о резервама бр. 310-02-00021/2009-02 од 09.04.2009. год. Решењем Министарства
животне средине и просторног планирања бр.310-02- 00274/2010-03 од 16.11.2010. год, дата је
сагласност на Пројекат коришћења природног ресурса- термоминералних вода изворишта у
Пролом Бањи, којим је дефинисан простор и капацитет захватања (5,7 ^/з) и коришћења
подземних вода.
6.5.2. Режими санитарне заштите изворишта
У циљу заштите изворишта термоминералних вода “Пролом бања” од намерног или
случајног загађивања, као и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на хемијску и
бактериолошку исправност воде и издашност изворишта, успостављају се следеће зоне
санитарне заштите:
1)
зона непосредне санитарне заштите (зона I)
2)
ужа зона санитарне заштите (зона II) и
3)
шира зона санитарне заштите (зона III).
зона I) Зона непосредне заштите је издвојена и обележена око свих бунара изворишта
"Пролом Бања". Три бунара (Б-1, Б-2 и Б-4) се налазе у бањском парку на парцели 1994 КО
Пролом, око бунара Б-3 који се налази на парцели 1994 КО Пролом је изграђена зелена
површина ограђена живом оградом, а бунар Б-5 се налази ван насеља на парцели 1305/6 КО
Пупавце, која је ограђена. У овој зони дозвољен је приступ само овлашћеним лицима из
предузећа које врши експлоатацију, а који су под здравственим надзором.
зона II) Ужа зона санитарне заштите дефинисана је координатама преломних тачака полигона
од 1 - 9, који обухвата простор од 500 т од бунара Б-3, Б-4, и Б-5 у правцу тока
термоминералних вода.
Координате преломних тачака зоне II
Тачка
V
X
1
7 531 800
4 767 450
2
7 531 800
4 767 200
3
7 532 000
4 767 000
4
7 532 700
4 767 000
5
7 533 050
4 766 700
6
7 533 650
4 766 700
7
7 533 650
4 767 150
8
7 533 250
4 767 550
9
7 532 000
4 767 550

Страна 334

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 22.12.2014.године

У II зони санитарне заштите није дозвољена изградња објеката, коришћење земљишта нити
вршење других радњи које могу на било који начин довести до загађења воде, и то:
1)
стамбена изградња без адекватног одвођења употребљених вода;
2)
употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
3)
употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
4)
узгајање, кретање и испаша стоке;
5)
камповање, вашари и друга окупљања људи без адекватног одвођења отпадних вода;
6)
изградња и коришћење спортских објеката без адекватног одвођења отпадних вода;
7)
изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију без
адекватног одвођења и пречишћавања отпадних вода;
8)
продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
9)
формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих и
10)
изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење
друге делатности наведене у оквиру зоне III.
Ужа зона заштите мора бити видно обележена.
зона III) За пукотинску издан под притиском шира зона санитарне заштите обухвата 1000 т од
водозахватног објекта у правцу тока. Зона је дефинисана координатама преломних тачака
полигона од А до I у табели:
Координате преломних тачака зоне III
Тачка
V
X
А
7 531 600
4 767 850
В
7 531 600
4 767 400
С
7 532 000
4 767 000
Б
7 532 700
4 767 000
Е
7 533 050
4 766 700
Р
7 533 850
4 766 600
О
7 533 850
4 767 500
Н
7 533 250
4 768 000
I
7 532 000
4 768 000
У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште
или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и
то:
1) трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју
директно или индиректно уносити у воде;

2)
производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не
смеју директно или индиректно уносити у воде;
3)
комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
4)
испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских
постројења;
5)
изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;
6)
експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
7)
неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и
других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или
цурењем;
8)
неконтролисано крчење шума;
9)
изградња и коришћење ваздушне луке;
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10)
површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире
подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у
функцији водоснабдевања;
11)
одржавање ауто и мото трка.
Како су количине воде постојећег изворишта ограничене на 5,7 ^/з а процењене потребе за
снабдевање становништва и планираних садржаја око 12 ^/з, постојеће извориште користиће
се за потребе фабрике за флаширање воде и у терапијске сврхе. Становништво и сви
планирани садржаји подручја у захвату Плана снабдеваће се из тока Проломске реке, са
водозахвата који је предвиђен око 4,5 кт узводно од насеља, изнад цркве Лазарица, на коти
терена 736 тпт. На основу хемијске и бактериолошке анализе воде на месту будућег
водозахвата (растворени кисеоник, РН- вредност, суви остатак, фенол и тешки метали)
потврђена је I односно II класа водотока Проломске реке.
6.5.3. Резервоари
Постојећи резервоари налазе се на узвишењу изнад хотелског комплекса, на
катастарској парцели бр.1710 КО Пролом, и то:
Стари од 60 т3, са котом прелива на 624 тпт у који се допрема вода из Проломске реке и који се
користи за одржавање зеленила и Нови, запремине 250 т3, у који се доводе термоминералне
воде из раније наведених бушотина изворишта "Пролом Бања". Нови резервоар задржава
постојећи начин коришћења док ће стари преузети улогу прекидне коморе.
Нови резервоарски простор запремине 500 т3 (2* 250 т3), у који ће се допремати вода са
планираног водозахвата изнад цркве Лазарица, налази се ван границе Плана на коти терена
између 685 тпт и 687 тпт. Кота дна резервоара је 684 тпт а кота прелива 688 тпт.
6.5.4. Водоводна мрежа
Појас заштите формира се око постојећих цевовода којима се вода транспортује од
бунара до фабрике за флаширање, резервоара и осталих бањских објеката, као и око
планираног везног цевовода и износи најмање 2,5 м лево и десно од цевовода. У појасу
заштите није дозвољена изградња објеката, постављајне било каквих уређаја и вршење радњи
које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
С обзиром на то да денивелација терена најниже (530 тпт) и највише (700 тпт) тачке у
грађевинском подручју износи 170,0 метара, формираће се три висинске зоне
водоснабдевања: I висинска зона до коте 600 тпт, I висинска зона до коте 670 тпт и III висинска
зона изнад коте 670 тпт.
Од локације планираног резервоара до постојећег старог резервоара запремине 60 т ,
који преузима улогу прекидне коморе у систему водоснабдевања, вода се транспортује
везним цевоводом, укупне дужине око 750 т. Цевовод је планиран дуж планираних и
постојећих саобраћајница (Бачијска улица), са прикључцима секундарне мреже дуж трасе. У
прекидној комори (стари резервоар) врши се умањење притиска како би се омогућило
снабдевање I висинске зоне док се на почетку треће зоне планира бустер станица.
Планирана секундарна мрежа је претежно прстенаста минималног пречника 0100 тт.
У циљу квалитетног снабдевања водом свих становника на подручју Плана уз поштовање
рационализације потрошње висококвалитетне воде, неопходно је предузети следеће
активности:
■
Реконструисати постојећу мрежу мањег профила од 0100 тт.
■
Изградити јавну мрежу дуж свих саобраћајница на подручју Плана.
■
Повезати мрежу тако да се формира прстенаст тип мреже где год је то могуће.
■
Пројектовати независне инсталације за санитарну и хидрантску мрежу у пословним и
вишепородичним објектима.
■
Свака функционална целина мора имати посебан водомер за санитарну воду.
■
Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу
за гашење пожара.
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Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да
испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде,
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и
монтаже, тако и у току експлоатације. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже
ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих.
Положај мреже приказан је на графичком прилогу "Мреже и објекти инфраструктуре водоснабдевање и каналисање отпадних вода" и обично је у коловозу на хоризонталном
одстојању од 0,5-1,0 т у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из
регулационе ширине саобраћајнице, потребно је приликом реконструкције мреже или
коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути.
Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 т.
Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у
мостовској конструкцији са адекватном заштитом.
Постојећу мрежу приликом извођења радова на регулацији потока обезбедити од
оштећења у току изградње и урадити адекватну заштиту за период експлоатације. Уколико је
неопходно изместити у конструкцију моста.
КАНАЛИСАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
На планском подручју постоји изведен систем за каналисање отпадних вода за
хотелски комплекс "Радан". Третман отпадних вода пре упуштања у Пролом реку врши се у
локалном уређају за пречишћавање отпадних вода (типа "биорол"). Мањи број приватних
домаћинстава је прикључен на овај систем. Остали део планског подручја не садржи
канализациону мрежу већ се диспозиција употребљених вода врши у неадекватне септичке
јаме, напуштене бунаре и у околне водотоке.
Како се велики део подручја Плана налази у осетљивој зони (II и III зона санитарне
заштите изворишта за водоснабдевање) приоритет је адекватно решавање отпадних вода
изградњом канализационог система. Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће
се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од
морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.
За одвођење употребљених вода неопходно је изградити канализациону мрежу дуж
свих саобраћајница, тако да се омогући прикључак свих постојећих и планираних објеката.
Главни колектор, који је планиран дуж државног пута ПА реда број 228 (Рударе-Пролом-ГајтанНегосавље), треба да прихвати све употребљене воде и одведе их до локације постојења за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ), планирано у југозападном делу Плана. Планирано
ППОВ могуће је градити фазно, у зависности од реализације планираних намена.
Грађевинске линије и положај објеката у оквиру комплекса ППОВ биће дефинисани
израдом плана детаљне регулације у зависности од усвојене технологије пречишћавања
отпадних вода.
Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница
односно реконструкцијом постојећих као и са реализацијом планираних намена.
Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница, а све као на на
графичком прилогу (мреже и објекти инфраструктуре - каналисање).
Одвођење атмосферских вода у већем делу подручја је површинско или са отвореним
каналима према водотоцима. Планира се изградња канализације за атмосферске воде дуж
свих саобраћајница. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у осовини
коловозне траке са стране супротне положају водоводне мреже. Изградњу канализационе
мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно
реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде.
Са свих паркинга и манипулативних површина планирано је пречишћавање сакупљених
атмосферских вода као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну
мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим бензинским станицама на подручју
6.6.
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плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације.
Техничким решењем омогућити пречишћавање загађеног дела атмосферских вода пре испуста
у водоток. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на
планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже
пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.
До изградње канализационе мреже за употребљене воде дозвољава се изградња
водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем. Индустријске отпадне воде,
које садрже опасне материје, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне
канализационе системе. Општина Куршумлија ће донети Правилник о санитарно-техничким
условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију, чиме ће се обезбедити поуздан
рад планираног ППОВ-а и осталих објеката система. Након реализације целокупног система
потребно је донети општински пропис којим би се наложило обавезно прикључење на
канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама у циљу спречавања даљег
загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода.
6.7.

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА

Активности у области заштите од вода треба да омогуће, са одговарајућим нивоом
прихватљивог ризика, безбедност насеља и других друштвених и привредних објеката,
земљишта, других добара и зона од посебног значаја у историјском, археолошком, биолошком
или геолошком погледу, од штетног дејства вода.
Заштиту од поплава и уређење водотока, спроводити комбинацијом пасивних и
активних мера заштите с једне стране и превентивних мера заштите (мере ограничења) с друге
стране.
Кроз подручје обухвата Плана највећи водоток је Проломска река са својим притокама:
Дубовски поток (лева притока), Бањски поток у централном делу бање и већи број мањих
потока који су у оквиру будућег заштићеног природног добра Радан, тако да је забрањена
промена постојећег режима површинских вода. Поред тога Проломска река са својим
приобаљем представља елемент еколошке мреже Републике Србије утврђен Уредбом о
еколошкој мрежи што намеће обавезу очувања биолошке и предеоне разноврсности.
Код свих радова на заштити од вода и уређењу водотока очувати склад између
природе и техничких радова и мера уз побољшање естетског изгледа водотока и непосредне
околине. Уређење корита треба спроводити тако да буде уклопљено у природни амбијент што
подразумева употребу природних материјала као што су земља, камен, зелени појасеви
зелене вегетације и сл.
Детаљно чишћење корита свих водотокова од наноса и осталог материјала на делу
изведене регулације и дуж целог природног, нерегулисаног корита у насељу представља
приоритет и основу за уредно одвођење вода.
Забрањено је:
-градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
-одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
-складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих
вода,
-садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10т од
небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим водним
условима;
-прати возила и друге машине.
За уређење Дубовског потока, Бањског и пар потока кроз планирано грађевинско подручје
плана предвиђена ј е даља урбанистичка разрада.
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МХЕ
Катастром малих хидроелектрана из 1987. године планирана је МХЕ "Пролом" која се
ослања на акумулацију која би се формирала изградњом бране на Проломској реци, узводно
од насеља, ван границе Плана. Од акумулације до резервоара на коти око 610 тпт(ван границе
плана) планира се деривација под притиском дужине око 2,5 кт а од резервоара до локације
МХЕ "Пролом" гравитациони цевовод дужине око 0,5 кт. Планом је дата оријентациона траса
деривације и гравитационог цевовода која ће се разрадити планом детаљне регулације, уз
претходну проверу решења с обзиром на дужину планираног довода, старост хидролошких
података, чињенице да би се оваквим решењем директно утицало на природан режим воде у
Проломској реци што је у супротности са постулатима заштићеног природног добра Радан.
Објекат мале хидроелектране мора се градити тако да после искоришћене енергије вода буде
враћена истог квалитета у водоток, да не умањује степен заштите и не отежава спровођење
мера заштите од штетног дејства вода, не погоршава услове санитарне заштите и не угрози
биолошки минимум у водотоку. Приликом израде урбанистичко-техничке документације за
МХЕ "Пролом" неопходно је прибавити водне услове као и услове и мишљење Завода за
заштиту природе Србије, који ће оценити да ли се такво техничко решење уклапа у планиране
режиме заштите, у хидрографске, еколошке и амбијанталне вредности водотока и његове
шире околине.
Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора
опреме постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања објеката МХЕ.
6.8.

7.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ
ЦЕЛИНА
На планском подручју постоји евидентирано културно добро- Црква Св.Петке, које је
могуће у планском периоду увести у поступак заштите. Евидентирано културно добро у
поступку заштите биће утврђено по испуњавању свих услова утврђених Законом о културним
добрима („Сл.гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011 и 99/2011).
За евидентирано добро ће се истражити подаци, прикупити документација и извршити
валоризација споменичких вредности, са израдом графичких приказа. На основу тога ће се за
објекат утврдити посебни услови заштите, са дефинисањем граница заштите и заштићене
околине.
За објекте утврђене или евидентиране као културно добро за све интервенције на
објекту или парцели обавезно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту
споменика културе.
7.1. Амбијентална заштита, предвиђа се за амбијенталну целине: целина Б.1.3 (у оквиру
стамбено- туристчке зоне, у просторној целини II) и целина Б.3.2 (у оквиру зоне руралног
становања, у просторној целини III), са очуваним карактеристичним објектима народног
градитељства и подразумева очување просторних габарита, архитектуре и карактеристичних
елемената у простору. За ову целину предвиђају се додатна истраживања, а корекције, мање
доградње и нова изградња су могуће, али формом, структуром, габаритом, просторним
склопом и архитектонским обликовањем прилагођене наслеђеној структури и околном
амбијенту. У циљу очување просторног идентитета забрањује се измена структуре и типологије
постојећих објеката и спајање у веће просторне склопове. Нови објекти својим пропорцијама и
архитектуром треба да чине обликовну целину са суседним објектима и зоном у целини.
Мере и услови заштите и очувања амбијенталних целина предвиђају:
Обавезу власника на активно очување старих руралних објеката (стамбених и
привредних) и амбијенталних целина;
Релоцирање највреднијих објеката у етно-паркове, уз неопходне интервенције за
уређење и заштиту објеката. Паралелно са овим, треба да се одвија континуална заштита кроз
документацију
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За објекте у оквиру амбијенталних целина за све интервенције на објекту обавезно је
прибављање конзерваторских услова од надлежног завода за заштиту споменика културе.
Природна добра
Целокупно планско подручје налази се у границама природног добра које је у поступку
заштите- подручја Предела изузетних одлика „Радан“, и то у режиму заштите III степена. У
оквиру режима III степена успоставља се селективно и контролисано коришћење природних
ресурса и унапређење заштићеног подручја уз стварање услова за одржив социоекономски
развој. Изградња објеката и друге активности у простору су прихватљиве, уз услов одржања
високог квалитета животне средине, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и
повезаности међу стаништима.
У насељима неопходно је комунално опремање. На изграђеним локацијама код којих
се на било који начин могу угрозити изданске и површинске воде, мора се обезбедити
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода, што
условљава: реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ, односно, тамо где то
није рационално ни изводљиво, изградњу и уређење непропусних септичких јама уз
организовање службе која ће се старати о њиховом пражњењу, или постављање
минипостројења за пречишћавање за индивидуалне или групне објекте.
Подручје које се налази у обухвату Плана је у складу са одредбама Уредбе о еколошкој
мрежи („Сл.гласник РС“ бр. 102/2010) представља део еколошке мреже- Емералд подручје са
класификационим кодом К80000060 (европске мреже за очување дивље флоре и фауне и
њихових станишта) и одабрано подручје за дневне лептире (РВА 26).
Кроз планско подручје протиче Проломска река која са својим приобаљем представља
елемент еколошке мреже Републике Србије, утврђен Уредбом о еколошкој мрежи.
7.2.

Стратешка процена утицаја плана на животну средину
У складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о изради Плана генералне регулације
Пролом Бања бр. В02-60/013 од 25.03.2013. године за План генералне регулације Пролом
Бање ради се Стратешка процена утицаја на животну средину.
„Извештај о стратешкој процени Плана генералне регулације Пролом бања на животну
средину“ се односи на планска решења из овог плана.
Сваки пројекат мора бити усклађен са Законом о заштити животне средине ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08).
7.3.

8.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА
Заштита вода и земљишта
Земљиште у подручју заштите водоснабдевања и термоминералних вода мора бити
заштићено од намерног или ненамерног загађивања и других утицаја који могу негативно
утицати на здравствену исправност воде. Неопходно је изградња канализационе мреже, а
посебну пажњу обратити на планирање и изградњу адекватне кишне канализације на свим
подручијима који су подложни стварању бујичних токова. Обавезно је пречишћавање
отпадних вода са штетним материјама пре њиховог упуштањ у водотокове.
8.1.

Заштита ваздуха и заштита од буке
Обезбедити услове за методолошко и технолошко унапређење система мониторинга
квалитета животне средине у складу са европском праксом и стандардима. За садржаје који
неповољно утичу на квалитет ваздуха, као и стварање прекомерне буке неопходна је израда
8.2.
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детаљне процене утицаја на животну средину и спровођење свих неопходних мера како би се
негативан утицај на животну средину свео на минимум.
Посебним програмом штедње треба даље унапредити енергетску ефикасност
домаћинстава низом подстицајних мера за набавку и уградњу квалитетних изолационих
материјала и грађевинске столарије у нове и постојеће објекте. Спровести мере планскиог
озелењавања јавних површина изградњом нових паркова и спортско рекреативних терена,
дечијих игралишта и нових дрвореда.
Систем прикупљања и евакуација отпада
За скупљање отпада састава кућног смећа поставити судове-контејнере на локацијама
које ће бити прецизиране у пројекту уређења слободних површина. Ове локације треба да су: максимално удаљене од улаза за припадајући објекат 25т, а мин. 5т.
-подлога за гурање контејнера мора бити од чврстог материјала (бетон-асфалт) без степеника
и са максималним падом од 2%, и могућим гурањем 15 т.
-судови визуелно скривени зеленилом или у боксовима заштићени од атмосферских падавина
(зеленилом или зидом висине до 1,20т).
Број и положај потребних контејнера одредити према нормативу за одређену врсту
активности, а уз претходно дат налаз и мишљење надлежне санитарне инспекције.
Потребно је обезбедити директан и несметан приступ површинама за смеће.
Њихово пражњење се врши према склопљеном уговору са овлашћеном службом за
одвоз отпадо до предвиђене депоније, ван планског подручја.
8.3.

Услови заштите од елементарних и других већих непогода
У случају природних несрећа, техничких катастрофа и евентуалног ратног разарања,
људи и материјална добра склањају се у склоништа и друге заштитне објекте, у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу склоништа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 55/83). У
поступку спровођења Плана, приликом издавања одобрења за изградњу обавезна је примена
свих прописа, смерница и стручних искуства као и Уредбе о организовању и функционисању
цивилне заштите ("Службени гласник РС", бр. 21/92).
Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се према
Закону о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/07 и 88/09) и Уредби о организовању и
функционисању цивилне заштите ("Сл. гласник РС", бр. 21/92).
На предметном подручју забрањена је употреба техника и технологија које могу
угрозити окружење. На површинама јавне намене обавезна је употреба атестираних
инфраструктурних објеката и мрежа, а њихова уградња мора бити извршена од стручних и
овлашћених лица.
Систем заштите и спасавања од елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа - удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа, уређује се
Законом о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/09).
8.4.

Заштита од пожара
Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и
хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају
несметано кретање противпожарних возила.
Опште мере заштите од пожара обухватају изградњу објеката према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
Законо о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09);
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник
СРС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89);
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
("Службени лист СФРЈ", бр. 7/84);
8.5.
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Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.
8/95);
Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за
гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 30/91);
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
("Службени лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", 11/96);
Правилник за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ“, број 87/93);
Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије
(„Службени лист СФРЈ“, број 24/87);
Правилником о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова
у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", број 21/90).
Осим наведеног, овај План обавезује на:
-обезбеђење потребне отпорности на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне
таванице, челичних елемената...), сходно ЈУС У.Ј1 240;
поделу објеката у пожарне сегменте и секторе; поједине просторије посебно пожарно
издвојиги (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски блок, машинске
просторије лифта, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за
гашење пожара, магацине, администрацију и сл.);
реализовање објекте у складу са техничким препорукама ЈУС ТП 21:2003;
употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна
документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање
атеста;
реализацију гаража у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража
за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл. лист СЦГ", број 31/05);
8.6.
Посебни услови у којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности
Потребно је омогућити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са
Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике
Србије", бр.18/97).
У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и
приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:
на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза
неутралисати обарањем ивичњака;
у оквиру сваког паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију и
обележављање паркинг места за паркирање возила инвалида;
минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%)
до 1:12 (8%);
највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац
кретања треба износити 2%.
Мере енергетске ефикасности изградње
Неопходно је спровести мере на подстицању примене енергетски ефикаснијих решења
и технологија при грађењу објеката, коришћењу обновљивих извора енергије. Енергетска
ефикасност изградње објеката обухвата: реализацију соларних система и максимално
коришћење сунчеве енергије за загревање објекта; топлотну изолацију зидова, кровова,
подних површина, замену/санацију прозора и врата; уређење савремених система грејања и
прирпреме санитарне топле воде.
8.7.
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Објекте пројектовати и реализовати у складу са Правилником о енергетској
ефикасности зграда (Сл. гласник РС бр. 61/11) који дефинише енергетске захтеве за нове и
постојеће објекте.
У планском периоду треба интензивирати коришћење обновљивих извора енергије.
Коришћење сунчеве енергије је могуће и у зонама стамбене изградње (у виду соларних
панела, претежно за добијање топле потрошне воде) док ће се шира примена коришћења
сунчеве енергије остварити изградњом соларних електрана. Други алтернативни извори
топлотне енергије (топлотне пумпе, енергија ветра, геотермална енергија) могу практичном
применом значајно да допринесу у уштеди примарног горива.
Ови објекти су у надлежности локалне самоуправе, која је дужна да за исте обезбеди
потребне локације и капацитете, уз услов да не угрожавају животну средину. Планови локалне
самоуправе су саставни део Плана и могу се градити без ограничења, уз поштовање важећих
прописа.
9.
ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ПРОПИСАНОМ
ЗАБРАНОМ ИЗГРАДЊЕ ДО ЊЕГОВОГ ДОНОШЕЊА
Зоне за које је обавезна израда Плана детљне регулације јесу зоне за које је због
специфичности обухвата неопходна детљнија разрада. План детаљне регулације мора бити у
сагласности са Планом генералне регулације. Концепт плана детаљне регулације јесте извод
из Плана генеране регулације.
Зоне за које је обавезна израда Плана детаљне регулације дефинисана је на графичком
прилогу: - Начин спровођења палана генералне регулације даљом урбанистичком разрадом.
Планови детаљне регулације израђују се за:
1.
Регулацију делова водотока (Бањског потока, Дубовског потока, и осталих потока
према графичком прилогу бр.7 „Начин спровођења плана даљом урбанистичком разрадом“),
2.
Постројење за пречишћавање отпадних вода (у оквиру просторне целине I),
3.
Мини хидроелектрану „Пролом“,
4.
Уређење централног трга и саобраћајних површина у центру бање (зона А5 и зона А6подцелина 1),
5.
Трасу деривационог канала за мини хидроелектрану „Пролом“ од планиране
акумулације до планираног резервоара за мини хидроелектрану,
6.
Трасу планираног надземног вода напона 35кУ
Обухват сваког појединачног плана детаљне регулације биће прецизно одређен доношењем
одлуке о његовој изради.
Поред ових Планом дефинисаних простора за израду планова детаљне регулације, на
иницијативу надлежне општинске управе могућа је израда Планова детаљне регулације и за
остала подручја у захвату Плана (саобраћајнице, инфраструктурни објекти и комплекси) која
нису предвиђена за даљу разраду, што се неће сматрати одступањем од Плана.
10.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ, ОДНОСНО
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде
урбанистичког пројекта, где се урбанистичком и архитектонском разрадом може доћи до
најквалитетнијих решења.
Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта приказани су на графичком
прилогу: Начин спровођења плана генералне регулације даљом урбанистичком разрадом.
Урбанистички пројекти израђују се за:
1.
Комплекс планиран за основно образовање, дечју заштиту и културу и информисање (у
оквиру просторне целине II, зоне јавних садржаја А1, подцелина 1);
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2.
Комплекс социјалне заштите (у оквиру просторне целине II, зоне социјалне заштите
Д1);
3.
Парк-шуме (у оквиру зоне зеленила А4, подцелина А.4.3);
4.
Туристичко-угоститељске комплексе (за подцелине В.3.1.означене на графичком
прилогу за део спровођења Плана),
5.
Спортске терене и комплексе (у оквиру просторних целина II и III, зоне А3, за
подцелине означене у графичком прилогу за део спровођења Плана),
6.
Комплексе у функцији етно туризма (за све урбанистичке подцелине В.3.2),
7.
Зелену пијацу (зона А2, подцелина 2).
Локације за које је предвиђено расписивања јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса: Парковске површине (у оквиру просторне целине II и целине III).
Поред Планом дефинисаних локација, обавезна израда урбанистичких пројеката се предвиђа
за:
1.
Дефинисање нових простора за изградњу верских објеката;
2.
Дефинисање нових простора за изградњу обј еката ј авних намена;
3.
Пословно-производне комплексе површине веће од 2000ш2;
4.
За изградњу трафостанице капацитета 35/10 кУ.
У случају фазне изградње, урбанистички пројекат се ради за целину комплекса са јасно
назначеним фазама изградње које се могу реализовати на начин да свака фаза може да
функционише самостално и као део целине.
11.
ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ОБАВЕЗНО
ПРОПИСАНОМ ЗАБРАНОМ ГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА (ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОЈИМА СЕ
МЕЊА СТАЊЕ У ПРОСТОРУ) ДО УСВАЈАЊА ПЛАНА
Плановима детаљне регулације, у складу са планском концепцијом, разрадиће се
делови урбанистичких зона у којима је због специфичности обухвата неопходна детаљна
разрада.Рокове за израду ових планова треба дефинисати општинским програмима уређења
простора непосредно по усвајању предметног плана.
Све започете активности (уређење простора и изградња), које су у супротности са
планским условима, обуставиће се до усаглашавања са одредницама Плана или ће се од њих
потпуно одустати. У оквиру дефинисане регулације нове површине јавне намене, дозвољено је
само текуће одржавање објеката.
Све започете активности на уређењу простора, изградњи и реконструкцији делова
планског подручја на којима је предвиђена даља разрада плановима детаљне регулације,
обуставиће се до усаглашавања са одредницама Плана или ће се од њих потпуно одустати.
За просторе за које се предвиђа даља планска разрада (плановима детаљне регулације и
урбанистичким пројектима), до доношења тих планова и привођења простора планираној
намени, уколико је простор нападнут затеченом градњом, дозвољава се искључиво текуће и
инвестиционо одржавање.
III
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења дата су по зонама (наменама) и представљају основ за директну
примену плана, осим за подручја где је прописана даља планска разрада. За подручја која су
одређена за даљу планску разраду, правила су усмеравајућег карактера.
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени
гласник РС", број 50/11) примењује се за подручје Плана у случајевима, односно деловима
који нису разрађени и дефинисани Планом генералне регулације.
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
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1.1.
Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом,
односно врсте и намена објеката чија је изградња забрањена у појединачним зонама.
На подручју Плана могућа ја изградња објеката у складу са Планом предвиђеном
основном односно допунском наменом. На графичком приказу број 3. „Граница плана и
граница планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом површина“
приказане су претежне намене грађевинског земљишта јавних и осталих намена.
На нивоу појединачних парцела у оквиру зоне, компатибилна намена може бити
доминантна или једина.
У случају изградње више објеката на парцели (других објеката, као и пратећих и
помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објеката) не смеју се прекорачити
урбанистички параметри за одређени тип изградње и намену парцеле.
Није могућа изградња објеката чија би делатност угрозила животну средину и основну
планирану намену.
Општа правила за формирање грађевинске парцеле
Облик и величина грађевинске парцеле за изградњу нових објеката, доградњу и
реконструкцију постојећих објеката одређује се у складу са правилима парцелације и
изградње датих Планом генералне регулације.
Пројектом парцелације, препарцелације и исправке границе суседних парцела врши се
формирање нових парцела од постојећих парцела у сагласности са Планом генералне
регулације, уз поштовање положаја регулационе линије, намене и минималних површина
грађевинске парцеле. Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем целих
или делова две или више катастарских парцела, без ограничења величине парцеле.
Дозвољава се деоба катастарских парцела до утврђеног минимума за формирање нових
грађевинских парцела датих Планом . Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се
према врсти и типу објеката, односно зони којој припада. Приликом формирања грађевинске
парцеле, од прописаних вредности у погледу величине парцеле може се одступити до 5%.
Све постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са наменом и
правилима парцелације и регулације из овог Плана постају грађевинске парцеле.
1.2.

Начин обезбеђивања приступа парцели
Све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину. Ширина
приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ на јавну површину не може бити
мањи од 2,5т. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те
парцеле, а ако се користи за повезивање две или максимално три грађевинске парцеле са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 3,5 т. Уколико
приступни пут користи више од три грађевинске парцеле, мора бити минималне ширине 5,0 т.
Изузетно, ширина приступног пута може износити 2,5 т у случају када је објекат ближи од 25 т
од регулације и приступни пут (за највише 2 грађевинске парцеле) се може обезбедити путем
конституисања службености пролаза до јавне саобраћајнице.
Постојећи прилази задржавају постојећу ширину, док се за нове примењују горе
наведена правила.
1.3.

1.4.

Положај објекта у односу на регулациону и грађевинску линију

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно,
унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења које чине прописана
удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или
се налази на растојању које је за поједине врсте објеката утврђено Планом генералне
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регулације. Објекти могу бити увучени у односну на грађевинску линију предвиђену овим
планским документом, уколико постоје разлози функционалне или естетске природе.
Подземна грађевинска линија за подземне објекте (делови објеката, склоништа,
гараже и сл) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и
унутрашњем дворишту изван габарита објекта (до граница парцеле и до регулационе линије),
ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне
мреже.
Није дозвољено грађење између регулационе и грађевинске линије. За постојеће
објекте, изграђене од трајних материјала, који се налазе између регулационе и грађевинске
линије, може се вршити реконструкција, адаптација и санација (без промене спољног габарита
и волумена објекта) и текуће/инвестиционо одржавање, уколико задовољавају услове
саобраћајне прегледности и безбедности.
За објекте изграђене, односно реконструисане до дана ступања на снагу овог Плана, а
изграђене односно реконструисане између планске регулационе линије и планске
грађевинске линије дозвољава се издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку
легализације у постојећим габаритима уколико су објекти изграђени од трајних материјала и
испуњавају услове у смислу стабилности објекта. За објекте изграђене, односно
реконструисане између регулационе линије државног пута и планске грађевинске линије
дозвољава се издавање грађевинске и употребне дозволе у постојећим габаритима у поступку
легализације, уз добијање сагласности надлежног предузећа ЈП „Путеви Србије“.
Уколико регулациона линија утврђена овим Планом прелази преко (или делимично)
постојећег објеката са одступањима до 0,4 т, регулациона линија се може кориговати према
геодетском снимку кроз пројекат парцелације/препарцелације.
Положај објекта на грађевинској парцели
У зависности од намене, објекат може бити постављен на грађевинској парцели у
непрекинутом низу, прекинутом низу, као слободностојећи и као полуатријумски. Код
постављања објеката на међи, неопходна је сагласност суседа.
Положај објекта према регулационој линији саобраћајница одређен је грађевинском
линијом. Положај објекта према бочним странама парцела дефинисан је минималном
удаљеношћу објекта од граница парцела и минималном удаљеношћу објекта од суседних
објеката. Примењује се строжи параметар.
1.5.

Грађевински елементи који могу прелазити грађевинску и регулациону линију
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући
у хоризонталној пројекцији од основног габарита објекта), и то:
■
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00т по
целој ширини објекта са висином изнад 3,00т;
■
платнене надстрешнице са браварском конструкцијом - 1,00т од спољне ивице
тротоара на висини изнад 3,00т а у пешачим зонама према конкретним условима локације;
■
конзолне рекламе - 1,20т на висини изнад 3,00т.
Испади на објекту могу да прелазе регулациону линију на нивоу приземља највише до
0,60т и то на делу објекта вишем од 3,00т, уколико је ширина тротара већа од 1,50т.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице без
стубова и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта):
■
на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије - 1,60т, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
■
на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације - 0,60т, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
1.6.
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■
на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације - 0,90т, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
■
на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање до задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,00т) - 1,20т, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% од задње фасаде изнад приземља.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да прелазе регулациону линију.
Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је рађевинска
линија увучена 3,0т у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до
0,90т. Степенице које савладавају висину већу од 0,90т улазе у габарит објекта, а самим тим
морају се поставити тако да поштују Планом предвиђену грађевинску линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
1)
стопе темеља и подрумски зидови - 0,15т до дубине од 2,6 т испод површине тротоара,
а испод те дубине - 0,50т;
2)
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00т.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или
корисника парцеле.
1.7.
Максимална висина објеката
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном висином објеката по зонама,
односно наменама.
Висина објекта је:
1)
на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са
косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом).;
2)
на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до
коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00т - растојање од нулте коте до
коте слемена, односно венца;
3)
на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до
коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00т - растојање од коте нивелете јавног
пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00т;
4)
на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте
јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца);
5)
на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, висина објекта утврђује
се применом одговарајућих напред наведених ставки.
6)
За случај да до објекта постоји приступни пут преко приватног пролаза који је под
нагибом при чему је разлика од нулте коте до коте нивелете приступног пута већа од 2,0т
растојање од нулте коте јавног пута до коте слемена се умањује за разлуку висине преко 2,0т.
Висина објекта се не умањује у случају да је разлика између нулте коте јавног пута и коте
нивелете прилазног пута мања од 2,0т.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Верикална оса објекта је вертикала кроз тежиште основног габарита објекта.
Максимална висина надзидка поткровне етаже може бити 1,6т, рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
1.8.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта, и то:
1)
кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута;
2)
кота приземља може бити највише 1,20т виша од нулте коте;
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3)
за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20т нижа од коте нивелете
јавног пута;
4)
за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља
објекта одређује се применом одговарајућих напред наведених тачака;
5)
за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се актом о урбанистичким условима и применом одговарајућих тачака овог
пасуса;
6)
за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,20т виша од коте тротоара (денивелација до 1,20т
савладава се унутар објекта).
1.9.
Индекс заузетости и индекс изграђености
Појединачним правилима грађења дата су оба индекса, при чему је један од индекса
обавезујући. Примењује се параметар по избору пројектанта.
У обрачун индекса изграђености не улазе подземне етаже, које се користе за помоћни и
гаражни простор. Површина гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели
урачунавају се при утврђивању индекса изграђености.
Приликом изградње већег броја објеката на парцели, у обрачун индекса улазе сви објекти који
су планирани.
1.10. Услови постављења ограде
Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90т или
транспарентном оградом до висине од 1,40т. Зидана ограда се поставља на регулационој
линији тако да стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује. Могуће је уз
сагласност власника суседне парцеле поставити зидану ограду на граници са суседом до
висине од 1,40т.
Парцеле посебе намене ограђују се на начин на који одреди надлежни огран.
Грађевинске парцеле на којима се налазе производни и пословни објекти радних зона
(складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20т.
Парцеле за објекте од општег интереса ограђују се на начин утврђен у претходном пасусу.
Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је изградити
транспарентну ограду и веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских
активности.
1.11. Изградња помоћних објеката
Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на
којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе,
септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.). Помоћни објекат се поставља на међи или на
растојању од 0,50т од међе, исти могу имати раван или кос кров максималног нагиба кровних
равни до 15° са обавезним одводњавањем воде са кровних равни у своју парцелу. Висина
венца помоћног објекта не може прећи 3,0т од нулте коте терена.
1.12. Одводњавање површинских вода са парцеле врши се слободним падом према
риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се
усмеравати према другој парцели. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта
у сеоским насељима одводе се регулисано до ђубришне јаме, када се економско двориште
налази уз јавни пут.
1.13. Подземне етаже
Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или
хидротехничке природе. Због повећаног ризика од високог нивоа подземних вода, не
препоручује се изградња подрумских и сутеренских просторија у близини водотока, а
првенствено Проломске реке.
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У случају изградње подземних етажа, оне могу прећи грађевинску линију, али не и
регулациону линију, као ни линију суседне грађевинске парцеле. Обавезна је заштита суседних
објеката, у случају изградње подземних етажа.
Услови заштите суседних објеката
У току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким
условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу
темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др).
У фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања терена, која ће
дефинисати дубину и начин безбедносни фундирања објеката, као и заштиту суседних
објеката и постојеће инфраструктуре.
1.14.

Услови заштите животне средине, хигијенски, заштита о пожара, безбедносни
Мере заштите према нормативима и прописима за конкретну област. У фази
пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања терена, која ће дефинисати дубину и
начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.
1.15.

1.16. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру вршиће се у складу са
условима надлежних комуналних и осталих предузећа.
Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се идејним, односно главним архитектонским пројектом, и треба да су у складу са
амбијентом и да доприносе очувању визуелног идентитета и унапређењу естетских вредности
простора.
Приликом надзиђивања не мењати стилске карактеристике објекта. Нови објекти
својим пропорцијама и архитектуром треба да чине обликовну целину са суседним објектима
и блоком у целини.
Спољни изглед објекта који је евидентирано културно добро, као и објекта који се
штити урбанистичким мерама заштите (вредни објекти стамбене архитектуре, и објекти у
урбанистичкој целини посебних културних вредности), усклађује се са конзерваторским
условима.
На решење архитектонских пројеката за објекте који се налазе у оквиру амбијенталне
целине.
Код изградње објеката у непрекинутом и прекинутом низу (код било које намене),
нагиби кровних равни (код косих кровова) морају бити ка улици и дворишту, а никако ка
суседима, ради несметаног одводњавања воде са кровних равни.
Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. Дозвољено је формирање
вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне
линије отвора максимално 2,2т чиме се обезбеђују излази на балкон или лођу у поткровљу.
Облик и ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора
на нижим етажама.
Тавански простор је није могуће користити у сврху становања.
1.18. Реконструкција постојећих објеката
Обнова и реконструкција изграђених објеката се врши у складу са наведеним условима
за нове објекте. Могуће је задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
За изграђене објекте који својим параметрима прекорачују дозвољене, могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика објеката. У том случају
дозвољено је реконструкција, адаптација, санација и текуће/инвестиционо одржавање без
промене габарита и волумена објеката.
1.17.
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ
2.1.
Општи услови изградње инфраструктуре
Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са
распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја
инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима
када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра се изменом Плана, уз поштовање
важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања
инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих
инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од
потреба, али по постојећим трасама. Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз остало
грађевинско земљиште у сврху прикључења објеката, а уз сагласност корисника земљишта.
Уколико се приликом изградње нових саобраћајница постојеће инфраструктурне мреже
(електроенергетска, гасоводна, тт) нађу у делу коловоза (испод саобраћајница), неопходно је
извршити њихово измештање или одговарајућу заштиту. Уколико се нађу у осталом земљишту,
извршити њихово измештање у регулациони појас саобраћајнице.
Правила грађења за водопривредну инфраструктуру 2.2.1. Водоводна мрежа
Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и
противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5 т од регулационе
линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела,
санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду
пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да буде
доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде за очитавање потрошње у сваком
тренутку.
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да
испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде,
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и
монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене
цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике одредиће се пројектом а у зависности
од статичких и динамичких утицаја, слегања терена, агресивности околног земљишта и других
техно-економских параметара и у складу са важећим санитарним прописима али не мањег
пресека од 0 100 тт за јавну мрежу.
Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од
1,0 т. Минимално одстојање цевовода од објеката је 3,00т.
Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и
арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања
у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и
фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког
прорачуна.
Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од
пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.
Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим
објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална
одстојања.
Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити
услове надлежног ЈКП за водовод и канализацију.
2.2.

2.2.2. Канализациона мрежа
Опсези укопавања канализационих колектора, због корисника система: Нтт = 1,8 т, Нтах
= 5 т. При пројектовању и извођењу канализационе мреже мора се водити рачуна о
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међусобним како вертикалним тако и хоризонталним одстојањима појединих инсталација.
Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум
1,50 т, ако је пречник водовода мањи од - 200 тт или минимум 3,00 т ако је пречник водовода
већи или једнак - 200 тт. Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање
обезбедити минимум 0,40 т у случају да је водовод изнад канализације. Одстојање
канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум 3,00 т.
Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале
техничке карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна а у зависности од
статичких и динамичких утицаја, слегања терена, агресивности околног земљишта и других
техно-економских параметара..
За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту
вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива
бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.
Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања
цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и
пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и
инсталација.
2.2.3. Регулација водотокова
На местима укрштаја водотокова са планираним саобраћајницама треба обезбедити
неопходан протицајни профил испод трупа саобраћајница, тако да доња ивица конструкције
саобраћајнице буде минимум 1,0т изнад коте меродавне рачунске велике воде.
Планиране изливе атмосферске канализације предвидети пројектном документацијом.
Уколико се радови на регулацији врше фазно, на крају трасе регулисане деонице предвидети
грађевину која ће бити тако обликована да не изазива штетне последице на нерегулисаној
деоници низводн , као и на саме регулисане грађевине.
У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони мостовских стубова или
ослонаца, предвидети решење којим ће се осигурати ослонци и стубови и стабилизовати
речно дно.
Пројектовати уздужну диспозицију регулације (падови дна регулисаног корита) и
попречни профил корита тако да режим воде и наноса буде стационаран тако да нема ерозије
дна и обала , односно засипања корита.
Пројектом организације радова на изградњи регулације обезбедити услове којима се
неће угрозити стабилност и функционисање грађевинских објеката у непосредној близини
водотока.
Сва евентуална оштећења настала у току изградње, морају се санирати и довести у
првобитно функционално стање на терет инвеститора.
Грађевинске линије за изградњу или реконструкцију објеката морају бити удаљене минимално
5,0 т од ножице насипа у брањеном делу као и од обале мајор корита или од обале једногубог
корита ако је висина обале виша од нивелете пројектованог насипа.
За изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката, као и за извођење других
радова који могу утицати на промене у водном режиму, обезбедити водне услове и водну
сагласност у складу са Законом о водама.
2.3.

Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру

Изградња електроенергетских објеката за напајање објеката у планском подручју, врши
се наоснову одобрене техничке документације, усаглашене са техничким условима надлежне
електродистрибуције, важећим прописима, техничким препорукама Електродистрибуције
Србије и прибављеном грађевинском дозволом.

Страна 351

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 22.12.2014.године

Изградња или реконструкција надземне нисконапонске мреже може се вршити
сагласно одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских
надземних водова („Службени лист СФРЈ“, број 6/92). Израда спољашњег кабловског развода
за напајање објеката могућа је уз услов да се обезбеде минимални потребни размаци у односу
на друге врсте инсталација и објеката, као што су телефонски каблови, водовод и
канализација, грађевински објекти и слично.
Минимални потребни размаци код паралелног вођења, приближавања и укрштања
енергетског кабла са другим врстама инсталација, саобраћајницама и објектима дефинисани
су одредбама Техничких препорука број 3. Електродистрибуције Србије „Избор и полагање
енергетских каблова у електродистрибутивним мрежама 1 кУ, 10 кУ, 20кУ и 35 кУ”. Код
полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других врста
инсталација и објеката, који износе:
■
0,4 т од цеви водовода и канализације;
■
0,5 т од телекомуникационог кабла;
■
0,6 т од спољне ивице топловода;
■
0,8 од гасовода у насељу;
Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски кабл се полаже у заштитну
цев, дужине најмање 2,0 т са обе стране места укрштања или целом дужином код
паралелногвођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3 т.
Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод цеви
водовода и канализације. Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом,
енергетски кабл се полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је најмање
30°, односно што ближе 90°.
У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског кабла треба да је
1 т, не мање од 0,3 т. На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним
цевима, одговарајућег пречника, на дубини 0,80 т испод површине коловоза. У пешачким
стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се исти не могу користити
за одвод атмосферске воде.
Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру
Сви главни и дистрибутивни каблови полажу се у слободне цеви кабловске
канализације. Сви положени каблови су типа ТК59 ОМ.
Сви приводни каблови (од окана кабловске канализације до увода у објекте) су типа
ТК59 ОМ и слободно су положени у земљу у складу са важећим техничким условима ЗЈПТТ.
Сви изводи у месној мрежи у зонама већих капацитета су унутрашњи изводи потребног
капацитета који се димензионишу по принципу:
-на 6 т2 пословног простора један телефонски прикључак,
- по једној стамбеној јединици - један телефонски прикључак.
Сви изводи у зонама породичног становања су спољашњи изводи - ТТ стубићи са
подземним разводном мрежом до сваког објекта појединачно.
Приликом полагања телекомуникационих каблова, неопходно је, у свему се придржавати
важећих техничких прописа ЗЈПТТ око паралелног вођења и укрштања са другим
инфраструктурним објектима, као и других прописа који регулишу ову материју. Водове
кабловског дистрибутивног система (КДС-а), обавезно полагати у заједничком рову са
кабловима телекомуникационе мреже, по условима који важе за ТТ каблове.
У централној зони насеља, мрежу КДС обавезно полагати подземно, а у периферним
деловима насеља, до реконструкције саобраћајница, могуће је извршити надземно, а
приликом реконструкције саобраћајнице исту каблирати.
2.4.

2.5.

Заштитни појасеви линијских инфраструктурних објеката

Страна 352

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 22.12.2014.године

У складу са законским прописима и подзаконским актима, који третирају одређене
линијске инфраструктурне објекте, утврђује се и успоставља режим заштите и ограничава
изградња у прописаним заштитним зонама и појасевима.
Саобраћајна инфратруктура:
државни пут II реда минимално 10,0т обострано;
у заштитном појасу, није дозвољена изградња објеката већ само текуће одржавање у
оквиру постојећих габарита; евентуална изградња је могућа, уз прибављање услова и
сагласности надлежне институције;
Водоводна и канализациона инфраструктура
магистрални градски цевоводминимално 2,5т обострано;
магистрални фекални колектор
минимално 1,5т обострано;
у заштитном појасу, није дозвољена изградња објеката већ само текуће одржаванје у
оквиру постојећих габарита; евентуална изградња је могућа, уз прибављање услова надлежне
институције; Електроенергетика:
далековод 35кУ
минимално 7,50т обострано од хоризонталне пројекције
далековода;
далековод 10кУ
минимално 3,0т обострано од хоризонталне пројекције
далековода;
У заштитном појасу није дозвољена изградња објеката, а евентуална изградња је
могућа, уз поштовање одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1кУ до 400кУ ("Службени лист СФРЈ" бр.65/88
и "Службени лист СРЈ" бр.18/92), уз израду елабората, прибављања услова и сагласности
надлежне институције).
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА -НАМЕНАМА ПРОСТОРА
Правила грађења дата су по зонама, односно наменама грађевинског земљишта у обухвату
Плана. Дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле и основ су за издавање локацијске
и грађевинске дозволе за грађевинско земљиште обухваћено Планом.
Појединачним правилима грађења дефинисани су следећи параметри:
Врста и намена објеката који се могу градити по зонама под условима утврђеним
планом, односно врсте и намена објеката чија је изградња забрањена у појединачним зонама
Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију, препарцелацију, минимална
и максимална површина грађевинске парцеле,
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле,
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле
Највећа дозвољена висина објеката,
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила.
3.1.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНИХ НАМЕНА
3.1.1. Основно образовање
Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

основно образовање
административне услуге, становање у функцији
делатности објекта (домар)
становање, производне делатности

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 50%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 2,0
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Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

слободностојећи објекат на парцели

Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по ученику).
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 5,0т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 15,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у

оквиру парцеле према нормативу за основне школе- 1
паркинг место на једну учионицу.
Ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40 т.

Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
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Зелене површине

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
30% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.

3.1.2. Дечја заштита

Намена објеката-доминантна

дечја заштита;

Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

административне услуге, становање у функцији
делатности објекта ;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 50%

Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,5

Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

слободностојећи објекат на парцели
Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по детету).

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 12,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
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Услови за архитектонско и
естетско обликовање објеката

Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу -1
паркинг место на 100 ш2 бруто површине простора
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
40% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.

3.1.3. Примарна здравствена заштита
Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа

Намена-забрањена

здравствена заштита;
рекреација, трговина, административне услуге,
комерцијалне услуге, угоститељство, занатске услуге,
култура, становање у функцији основне делатности ;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 50%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 2,0

Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

слободностојећи објекат на парцели
Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).
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Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.

Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т. За постојеће објекте
здравствене заштите изграђене на мањем растојању од
дозвољеног, дозвољена је доградња до параметара
датих за ову намену.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 15,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг простор обезбеђује се у оквиру грађевинске
парцеле према нормативу -1 паркинг место на 70 т2
корисне површине простора.
Број гаража - према потреби, у комплексу.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.
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и информисање
Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

култура, информисање;
комерцијалне услуге, угоститељство, трговина, занатске
услуге;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 60%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 2,0
слободностојећи објекат на парцели

на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по детету).
Минимална површина за изградњу објеката у функцији
културе и информисања је 6,0 ари.
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 4,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 12,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели
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Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за
паркирање возила

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступним саобраћајницама, добро организован
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу -1
паркинг место на 70 т2 бруто површине простора.
Број гаража - према потреби, у комплексу.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.

Зелене површине

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.

Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа

Администрација, управа, државни органи, пошта;
Култура и информисање, угоститељство, комерцијалне
услуге;
становање, производне делатности;

Намена-забрањена
Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 60%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,8
слободностојећи објекат на парцели

Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).
Минимална површина за изградњу објеката у функцији
администрације је 6,0 ари.
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити регулациону и
грађевинску линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т.
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Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката
Највећа дозвољена висина објекта

Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 4,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
до 12,0 т

Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели

Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за
паркирање возила

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступним саобраћајницама, добро организован
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу -1
паркинг место на 70 ш2 бруто површине простора.
Број гаража - према потреби, у комплексу.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.

3.1.6. Спорт и рекреација

Намена-забрањена

спорт и рекреација (отворени спортски терени, базени,
аква парк, балон сале, свлачионице, монтажне трибине,
санитарни чворови и други пратећи објекти.);
трговина, угоститељство, здравство, комерцијалне
услуге, занатске услуге, административне услуге;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 60%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 2,0

Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа
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Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

слободностојећи објекат на парцели
Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).

Највећа дозвољена висина објекта
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

до 12,0 т

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу - 1
паркинг место на 50 т2 корисне површине, односно 1
паркинг место на 10 гледалаца и 1 паркинг место за
аутобусе на 100 гледалаца.
Број гаража - према потреби, у комплексу.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 3,0 т.
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Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.
3.1.7. Комуналне делатности:
- Постројење за пречишћавање отпадних вода
Положај објекта у односу на регулациону линију саобраћајнице је на минималној удаљености
од 10,0т.
Постројење пројектовати у свему према важећим законским прописима, Уредби о
категоризацији водотокова и класификацији вода, катастру отпадних вода Србије, као и
прописа и стандарда који важе за ову врсту радова водећи рачуна да пријемник - Проломска
река припада I и II класи водотока (На основу хемијске и бактериолошке анализе воде за
потребе водозахвата);
Предвидети уређаје за мерење и регистровање количина отпадних вода пре и после третмана
на постројењу са одговарајућим анализама квалитета отпадних и пречишћених вода;
Концепцију постројења прилагодити савременим и рационалним технологијама уз
сагледавање утицаја посебних загађивача на њихов рад;
За отпадне воде које се упуштају у канализациону мрежу мора да постоји Правилник о
техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију. На овај
начин се штити ППОВ од доласка штетних материјала чије присуство може да угрози
технолошку линију пречишћавања на централном постројењу;
Прилаз комлексу постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедити са постојећег пута
Власово-Рударе;
За обезбеђење електричне енергије у комплексу ће се изградити трафостаница која ће се
лоцирати у непосредној близини компресорске зграде;
Обезбеђење топлотне енергије вршиће се коришћењем обновљивих извора енергије;
Прикључак комплекса на телефонску мрежу извршиће се кабловским водом према условима
"Телеком Србија";
Услове и могућност обезбеђења прикључка на водоводну мрежу даће ЈКП за водовод и
канализацију.
Трафостанице
Планиране трафостанице 10/0,4 кУ градиће се као слободностојећи објекат или у оквиру
објекта, у зависности од потребног капацитета за поједине врсте објеката. Локација
трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција" или кроз
даљу урбанистичку разраду. За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 кУ обезбедити
парцелу димензија 5,5 х 6,5т. До трафостанице10/0,4 кУ (слободностојеће и у објекту)
обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3,0т до најближе
јавне саобраћајнице.
Локација планиране трафостанице 35/10 кУ одредиће се даљом планском разрадомизрадом урбанистичког пројекта.
Резервоар воде / пумпна станица, комплекс изворишта водоснабдевања
Правила грађења за комуналне објекте утврђују се у складу са одговарајућим
санитарно - хигијенским, односно, техничким прописима за конкретне објекте, а на основу
детаљне разраде сваког конкретног комплекса. Комплекси комуналних објеката морају у свом
окружењу имати одговарајуће површине заштитног зеленила.
- Зелена пијаца
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Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

зелена пијаца;
трговина, угоститељство, комерцијалне услуге, занатске
услуге, административне услуге;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинске
парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 70%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 2,1
Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима.
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 15,0 т

Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и естетско Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу -25
паркинг места на 1000 ш2 корисне површине простора.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 2,10т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
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Зелене површине

Остало

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
10% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.
могуће је, по потреби, у оквиру центра насеља,
предвидети мање снабдевачке пунктове;
реализација ових објеката и површина вршиће
се уз поштовање санитарно - хигијенских и услова
еколошке заштите

3.1.8. Зелене и слободне површине: - Парковско зеленило
Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

зеленило, рекреација;
трговина, угоститељство;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 1%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 0,01
слободностојећи објекат на парцели

Положај објекта у односу на

Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).
Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница и водотокова је на минималној
удаљености од 10,0т.
Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске

границе грађевинске парцеле

парцеле износи минимално 5,0 т.

Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката

Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
до 5,0 т

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Највећа дозвољена висина објекта
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и естетско Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи објекти, али не помоћни објекти
на истој грађевинској парцели
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Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за
паркирање возила

Ограђивање парцеле

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступним саобраћајницама, добро организован
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу -15
паркинг места на 1000т2 површине комплекса
Грађевинске парцеле се не могу ограђивати.

Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.

3.1.9. Централни трг
За уређење централног трга предвидети поплочане површине, водене површине (чесме,
фонтане), постављање мобилијара и формирање зелених површина кроз израду
урбанистичког пројекта за обликовање јавне површине.
У оквиру зоне трга дозвољено је формирање повшина за паркирање путничких аутомобила, до
30 паркинг места.
Забрањена је изградња објеката у оквиру зоне трга.
Главни прилаз тргу предвидети са улице 17. Српских бригада.
Предвидети јавну расвету за потребе осветљавања трга.
Услове и могућност обезбеђења прикључка на водоводну мрежу даће ЈКП за водовод и
канализацију.
3.1.10. Саобраћајна површина у центру бање издвојена је као површина на којој ће се даљом
разрадом дефинисати колски, пешачки и стационарни саобраћај за јавно коришћење, са
пратећим јавним зеленилом и мобилијаром, а према потребама и накнадним условима
надлежних предузећа.
3.2.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА
Туризам у оквиру зона становања
У оквиру површина које су намењене стамбено-туристичкој зони,зони становања са
пословањем и руралног становања, туризам се јавља као могућа намена.
Тип објекта: собе за издавање, апартмани, пансиони (мали породични хотели);
Туристички
садржаји су заступљени као допунска намена са становањем или искључива намена на
парцели. Функционална организација објеката са допунском наменом туризма према
капацитету:
за капацитете до 10 лежајева није потребно функционално раздвајање смештајног
дела од намене становања;
за капацитете преко 10 лежајева обавезно је функционално раздвајање туристичког од
стамбеног дела објекта (посебан улаз, посебан тракт или етаже или други објекат на парцели).
Објекти овог капацитета морају обезбедити површине за пратеће намене минимум: рецепција
и дневни боравак, као и просторије за одржавање.
Паркирање: потребе за паркирањем утврдити према капацитету и решити искључиво у оквиру
парцеле. Ова функција не сме угрозити намене у окружењу и обавезно је формирање зеленог
појаса минимално 2,0т ка суседу. Све функције решити у оквиру парцеле.
Остали елементи урбанистичке регулације у свему према правилима за намену у оквиру које
се развијају.
3.2.1. Стамбено-туристичка зона
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Намена објеката-доминантна

Намена-забрањена

становање, угоститељство и туризам;
Процентуална заступљеност доминантних намена на
нивоу зоне: 100%-0% становања : 0%-100% туристичких
садржаја;
пословање, комерцијалне услуге, занатске услуге,
трговина, административне услуге, сервисне услуге,
здравство, школство, дечије установе, култура и
социјалне установе;
производни објекти, складишта;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 40%

Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити
на парцели

највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,2
слободностојећи, двојни објекти, објекти у прекинутом
низу (објекат додирује једну бочну страну парцеле) и у
непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије парцеле).
Минимална површина грађевинске парцеле: грађевинска
парцела мора да има површину од минимално:400 т2 за
слободностојећи објекат, 400т2 (две по200т2) за двојни
објекат, 150т^ за објекат у непрекинутом низу, 130т^ за
полуатријумски објекат и 200т2 за објекат у прекинутом
низу;
Минимална ширина грађевинске парцеле: најмања
ширина грађевинске парцеле је 12,0т за слободностојећи
објекат, 16,0т (две по 8,0т) за двојни објекат и 5,0т за
објекат у непрекинутом низу.

Намена објеката-допунска, могућа

Услови за формирање грађевинске
парцеле

Приликом формирања грађевинске парцеле, од
прописаних вредности у погледу величине парцеле и
ширине фронта, може се одступити до 5%.

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама).
Када грађевинска линија није одређена кроз графички
прилог, иста се одређује у односу на положај више од
50% већ изграђених објеката (не односи се на удаљење
од помоћних
и сличних
објеката)
Положај објекта у односу на границе Најмање
дозвољено
растојање
од. основног габарита
грађевинске парцеле
новог објекта до границе суседне парцеле је за:
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта
северне оријентације 1,50т; слободностојеће објекте на
делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50т; двојне
објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу
дворишта 4,00т; први или последњи објекат у
непрекинутом низу 1,50т. За изграђене објекте чије је
растојање од границе парцеле мање од предходно
прописаних не могу се на суседним странама
предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора
за помоћне просторије - купатила, вц-и, оставе, ходници
и слично).
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Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката

Највећа дозвољена висина објекта

Међусобна удаљеност нових и околних објеката
(околним објектима се не сматрају помоћни објекти и
слични) износи половину висине вишег објекта (осим
код објеката у непрекинутом низу, прекинутом низу и
полуатријумских објеката), односно четвртину висине
вишег објекта уколико не садржи отворе за осветљење
стамбених просторија (осим отвора за осветљење
помоћних просторија - вц-а, купатила, остава, ходника и
слично), али не може бити мања од 4,0т.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање
од 4,0т не могу се на суседним странама отварати
наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.
Ове одреднице се не односе на удаљења од помоћних
и сличних објеката.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
обезбеђује се постављањем новог објекта од суседног,
већизграђеног
објекта.
до 12,0 т

Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити пратећи
Услови за изградњу других објеката и помоћни објекти у функцији главног објекта.
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање

Ограђивање парцеле

(гаражирање).
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру парцеле према нормативу:
■
једно паркинг место по једном стану
(домаћинству), односно на 70 т2 корисне пословне
површине;
■
једно паркинг место на 10 кревета;
■
једно парцеле
паркинг могу
местосезаограђивати
8 столица. зиданом
Грађевинске

оградом до висине од 0,90 т, односно живом зеленом
или транспарентном оградом до висине од 1,40 т. Уз
сагласност суседа дозвољено је ограђивање грађевинске
парцеле зиданом оградом до висине од 1,40 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
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Зелене површине

3.2.2. Становање са пословањем
Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа

Намена-забрањена
Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.

становање, пословање; пожељан пословни простор у
приземљу;
комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина,
административне услуге, угоститељство и туризам,
сервисне услуге, здравство, школство, дечије установе,
култура, социјалне установе;
производни објекти, складишта;
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 60%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,6
слободностојећи, двојни објекти, објекти у прекинутом
низу (објекат додирује једну бочну страну парцеле) и у
непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије парцеле).
Минимална површина грађевинске парцеле: грађевинска
парцела мора да има површину од минимално:400т2 за
слободностојећи објекат, 400 т^ (две по200т2) за двојни
објекат, 150т^ за објекат у непрекинутом низу, 130т^ за
полуатријумски објекат и 200т2 за објекат у прекинутом
низу;
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле:
- за грађевинске парцеле до 600 т2, најмања ширина
грађевинске парцеле је 12,00т за слободностојећи
објекат; 16,00т (две по 8,00т) за двојни објекат; и 5,00т за
објекат у непрекинутом низу; за грађевинске парцеле
веће од 600 т2, најмања ширина парцеле за
слободностојеће објекте је 16т, а за објекте у прекинутом
низу је 10т;
Приликом формирања грађевинске парцеле, од
прописаних вредности у погледу величине парцеле и
ширине фронта, може се одступити до 5%.
Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом

(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама).
Када грађевинска линија није одређена кроз графички
прилог, иста се одређује у односу на положај више од
50% већ изграђених објеката (не односи се на удаљење
од помоћних и сличних објеката) .
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Положај објекта у односу на границе Најмање дозвољено растојање од основног габарита
грађевинске парцеле
новог објекта до границе суседне парцеле је за:
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта
северне оријентације 1,50т; слободностојеће објекте на
делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50т; двојне
објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу
дворишта 4,00т; први или последњи објекат у
непрекинутом низу 1,50т. За изграђене објекте чије је
растојање од границе парцеле мање од предходно
прописаних не могу се на суседним странама
предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора
за помоћне просторије - купатила, вц-и, оставе, ходници
Најмања дозвољена међусобна
Међусобна
и слично). удаљеност нових и околних објеката
удаљеност објеката
(околним објектима се не сматрају помоћни објекти и
слични) износи половину висине вишег објекта (осим
код објеката у непрекинутом низу, прекинутом низу и
полуатријумских објеката), односно четвртину висине
вишег објекта уколико не садржи отворе за осветљење
стамбених просторија (осим отвора за осветљење
помоћних просторија - вц-а, купатила, остава, ходника и
слично), али не може бити мања од 4,0т.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање
од 4,0т не могу се на суседним странама отварати
наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.
Ове одреднице се не односе на удаљења од помоћних
и сличних објеката.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
обезбеђује се постављањем новог објекта од суседног,
већизграђеног објекта.
Највећа дозвољена висина објекта до 12,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
Услови за изградњу других објеката На истој грађевинској парцели могу се градити пратећи
на истој грађевинској парцели
и помоћни објекти у функцији главног објекта.
Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за
паркирање возила

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступним саобраћајницама, добро организован
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање
(гаражирање).
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Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру парцеле према нормативу:
■
једно паркинг место по једном стану
(домаћинству), односно на 70м2 корисне пословне
површине;
■
једно паркинг место на 10 кревета;
Ограђивање парцеле
Грађевинске
пословне
стамбено-пословне
■
једно парцеле
паркинг место
за 8истолица.
намене не могу се ограђивати према регуалционој
линији.
Ограда између парцела може бити жива зелена ограда
или транспарентна ограда висине до 1,40т, односно
зидана непрозирна ограда до висине 1,40т уз сагласност
суседа.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
10% површине грађевинске парцеле.

3.2.3. Рурално становање
Намена објеката-доминантна сеоско становање;
Намена објеката-допунска,
могућа
Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

Тип објеката који се могу
градити на парцели
Услови за формирање
грађевинске парцеле

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску
линију

еко-производња, прерада и складиштење пољопривредних
производа, сеоски туризам и угоститељство, трговина,
занатство;
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
износи 60%, и то: за стамбени део до 30% и за економски
део до 30%
Највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи до 0,6 (стамбени део максимум 40%
дозвољене развијене површине; а за економски део
максимум 60% дозвољене развијене површине)
слободностојећи објекат на парцели

Минимална површина грађевинске парцеле износи: за
мешовито пољопривредно домаћинство 600 т2, и за
пољопривредно домаћинство 1200 т^;
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле: најмања
ширина грађевинске парцеле је 15,0т.
Приликом формирања грађевинске парцеле, од прописаних
вредности у погледу величине парцеле и ширине фронта,
може се одступити до 5%.
Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом (графички
приказ бр.5: Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама).
Када грађевинска линија није одређена кроз графички
прилог, иста се одређује у односу на положај више од 50%
већ изграђених објеката (не односи се на удаљење од
помоћних и сличних објеката) .
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Положај објекта у односу на
границе грађевинске парцеле

Најмање дозвољено растојање од основног габарита новог
објекта до границе суседне парцеле је износи 3,0 т. Ако се
економски делови суседних парцела непосредно граниче,
растојање нових економских објеката од границе

парцеле не може бити мање од 2.5 т.
Минимална удаљеност новоизграђених суседних
економских делова парцела не сме бити мања од 1,0 т. од
бочне границе парцеле.
Ако је нагиб терена парцеле према јавном путу могуће је
поставити економски део парцеле на грађевинској линији
удаљеној од регулационе линије пута за ширину обавезног
заштитног зеленог појаса од мин. 3,0 т.
Најмања дозвољена међусобна Међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним
удаљеност објеката
објектима се не сматрају помоћни објекти и слични) износи
половину висине вишег објекта, али не може бити мања од
4,0т.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од
4,0т не могу се на суседним странама отварати наспрамни
отвори за осветљење стамбених просторија. Ове одреднице
се не односе на удаљења од помоћних и сличних објеката.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
обезбеђује се постављањем новог објекта од суседног, већ
изграђеног објекта.
На једној грађевинској парцели обавезно је издвајање
стамбеног дела од економског.
У случају нове изградње, код терена у паду стамбено
двориште се формира на делу парцеле са вишом висинском
котом, а код равних терена на делу парцеле до приступне
саобраћајнице.
Минимална удаљеност стамбеног од економског објекта
(сточне стаје и сл.) је 15,0 т;
Минимална удаљеност стамбеног објекта, изворишта и
бунара од ђубришта и пољских клозета и сл. износи 20,025,0т и то ако су ђубришта на нижој надморској висини од
Највећа дозвољена висина
до
9,0 т; ) до увођења насељске канализационе мреже.
изворишта
објекта
Изузетно, ако то технологија призводње захтева, могућа је
већа висина објеката у складу са производним процесом.
Услови за обнову и
Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
реконструкцију објеката
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је задржавање
постојећих урбанистичких параметара и карактеристика
објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје и
естетско обликовање објеката други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом објеката.
Спољни изглед објекта у урбанистичким целинама посебних
амбијенталних вредности усклађује се са конзерваторским
условима.
Услови за изградњу других
На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни и
објеката на истој грађевинској економски објекти: у стамбеном делу (летња кухиња,
парцели
спремишта, и сл.); у економском делу (сточне стаје, млекара,
амбар, кош и сл.);
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Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора
за паркирање возила

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним
саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар
грађевинске парцеле, са функционалним приступом
простору за паркирање (гаражирање). Најмања ширина
приступног стамбеног пута износи 2,5т и економског 3,0т.
Паркирање (гаражирање) саобраћај обезбеђује се у оквиру
парцеле према нормативу:
■ једно паркинг место по једном стану (домаћинству),
■ односно на 70 т2 корисне нестамбене површине.

Ограђивање парцеле
Услови прикључења на
комуналну и осталу
инфраструктуру
Зелене површине

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом
до висине од 0,90 т, односно живом зеленом или
транспарентном оградом до висине од 1,40 т.
У складу са условима надлежних комуналних и осталих
предузећа.
За зеленило и слободне површине предвидети најмање 30%
површине грађевинске парцеле.

3.2.4. Здравствено-бањски комплекс- секундарна здравствена заштита
Намена објеката-доминантна
здравство;
Намена објеката-допунска, могућа

туризам, угоститељство, рекреација, трговина,
административне услуге, комерцијалне услуге,
производно занатство и услуге, култура, становање у
функцији основне делатности;
Намена-забрањена
становање, производне делатности ;
Индекс (степен) заузетости
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи 60%
Индекс (степен) изграђености
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи 1,2
Тип објеката који се могу градити слободностојећи, двојни објекти, објекти у прекинутом
на парцели
низу (објекат додирује једну бочну страну парцеле) и у
непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије парцеле).
Услови за формирање грађевинске Величина комплекса усаглашава се са потребама
парцеле
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулацију
саобраћајница одређен је грађевинским линијама и
унутрашњим грађевинским линијама (графички приказ
бр.5: Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама).
Положај објекта у односу на границе Положај објекта у односу на границе грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле одређен је унутрашњим грађевинским
линијама (графички приказ бр.5: Урбанистичка
регулација са грађевинским линијама).
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Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката

Највећа дозвољена висина објекта
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Најмања удаљеност објеката у оквиру здравственобањског комплекса од објеката на суседним парцелама
(околним објектима се не сматрају помоћни објекти и
слични) износи половину висине вишег објекта (осим
код објеката у непрекинутом низу и прекинутом низу),
односно четвртину висине вишег објекта уколико не
садржи отворе за осветљење стамбених просторија
(осим отвора за осветљење помоћних просторија - вц-а,
купатила, остава, ходника и слично), али не може бити
мања од 6,0т. Најмања међусобна удаљеност објеката у
оквиру изграђених комплекса-остаје према постојећем
до
20,0 т
стању.
Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и

карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
естетско обликовање објеката

Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката.
Услови за изградњу других објеката На истој грађевинској парцели могу се градити
на истој грађевинској парцели
други/пратећи објекти и помоћни објекти у функцији
главног објекта.
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг простор обезбеђује се у оквиру грађевинске
парцеле према нормативу -1 паркинг место на 100 ш2
корисне површине простора.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле се не ограђују .
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.

3.2.5. Социјална заштита
Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

дом за пензионере и стара лица;
административне услуге, становање у функцији
делатности објекта, здравство;
становање, производне делатности;

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 50%

Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 2,0
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Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

слободностојећи објекат на парцели
Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама)
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6т, и то на делу вишем од 3,0т.
Грађевински елементи на нивоу првог спрата не могу да
прелазе регулациону линију.
Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и
регулациону линију.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 3,5т.

Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката

Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 5,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 15,0 т
Услови за обнову и реконструкцију Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
објеката
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката. Спољни изглед објекта у урбанистичким
целинама посебних амбијенталних вредности усклађује
се са конзерваторским условима.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи и помоћни објекти.
на истој грађевинској парцели
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру грађевинске парцеле према нормативу -1
паркинг место на 100 т2 бруто површине простора
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
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Зелене површине

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
30% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
линеарно зеленило у појасу најмање ширине 3,00 т.

Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа

комерцијалне услуге, пословање, трговина;
сајамске манифестације, административне услуге,
угоститељство, сервисне услуге, рекреација;

Намена-забрањена
Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити
на парцели

становање, туризам, јавне функције;
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 60%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,8
слободностојећи, објекти у прекинутом (објекат
додирује једну бочну страну парцеле) и непрекинутом
низу (објекат на парцели додирује обе бочне линије
парцеле).

Услови за формирање грађевинске
парцеле

Минимална површина грађевинске парцеле:
грађевинска парцела мора да има површину од
минимално: 800т2 за слободностојећи објекат, 600т2
објекат у прекинутом и непрекинутом низу.
Максимална величина комплекса усаглашава се са
технолошким условима и потребама конкретне намене
у складу са прописима и одговарајућим техничким
нормативима.
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле је
16,00т за слободностојећи објекат; 12,0 т објекат у
прекинутом и непрекинутом низу.
Приликом формирања грађевинске парцеле, од
прописаних вредности у погледу величине парцеле и
ширине фронта, може се одступити до 5%.
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама).
Када грађевинска линија није одређена кроз графички
прилог, иста се одређује у односу на положај више од
50% већ изграђених објеката (не односи се на удаљење
помоћних
и сличних
објеката)
Положај објекта у односу на границе од
Најмање
дозвољено
растојање
од. основног габарита
грађевинске парцеле

новог објекта до границе суседне парцеле је 4,0т.
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Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката

Највећа дозвољена висина објекта

Међусобна удаљеност нових и околних објеката
(околним објектима се не сматрају помоћни објекти и
слични) износи половину висине вишег објекта (осим
код објеката у непрекинутом низу и прекинутом низу),
односно четвртину висине вишег објекта уколико не
садржи отворе за осветљење стамбених просторија
(осим отвора за осветљење помоћних просторија - вц-а,
купатила, остава, ходника и слично), али не може бити
мања од 6,0т. Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката обезбеђује се постављањем новог
објекта од суседног, већ изграђеног објекта.
до 12,0 т

Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката.
На истој грађевинској парцели могу се градити
Услови за изградњу других објеката други/пратећи објекти и помоћни објекти у функцији
на истој грађевинској парцели
главног објекта.

Услови и начин обезбеђивања Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај
унутар
грађевинске
парцеле,
са
функционалним приступом простору за паркирање
(гаражирање). Број гаража - према потреби, у комплексу
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру парцеле према нормативу:
■једно паркинг место на 70 т2 корисне пословне
површине;
■ једно паркинг место за 8 столица.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом
оградом или транспарентном оградом висине до 3,00т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
10% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне треба да има линеарно зеленило у
појасу ширине 3,00т.
Остало
За постојеће објекте чија функција није у складу са
планираном, дозвољена је реконструкција, адаптација,
санација и инвестиционо одржавање у постојећим
габаритима.
Постојеће становање у оквиру ове целине кроз постепену
реконструкцију усагласити са планираном наменом.
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3.2.7. Туризам и угоститељство
Намена објеката-доминантна

туризам, угоститељство, здравство, стационарне намене,
рекреација;

Намена објеката-допунска, могућа

пословање, комерцијалне услуге, занатске услуге,
здравство школство, дечије установе, култура и социјалне
установе, трговина, култура, спорт и рекреација,
становање у функцији делатности објекта;

Намена-забрањена

производни објекти, складишта, становање;

Тип објеката који се могу градити на објекти су слободностојећи на појединачним парцелама
парцели
или скупине слободностојећих грађевина на једној
парцели (хотели са пратећим садржајима, апартманско
насеље, хотелско-апартманско насеље, гостионе,
бунгалови, и сл.), објекти у прекинутом и непрекинутом
низу;
Услови за формирање грађевинске
парцеле
Минимална површина грађевинске парцеле: за
слободностојеће објекте грађевинска парцела мора да
има површину од минимално 600 т^, односно 300 т^ за
објекте у прекинутом и непрекинутом низу.
Максимална величина комплекса усаглашава се са
потребама конкретне намене и врсте објеката, у складу
са прописима и одговарајућим техничким нормативима.
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле:
- за грађевинске парцеле до 600 т^, најмања ширина
грађевинске парцеле је 16,0т за слободностојећи објекат;
по 12,00т за објекат у прекинутом и

непрекинутом низу;
- за грађевинске парцеле веће од 600т2, најмања
ширина парцеле за слободностојеће објекте је 20т, а за
објекте у прекинутом низу је 16т;
Приликом формирања грађевинске парцеле, од
прописаних вредности у погледу величине парцеле и
ширине фронта, може се одступити до 5%.
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама).
Положај објекта у односу на границе Најмање дозвољено растојање од основног габарита
грађевинске парцеле
новог објекта до граница парцеле износи 4,00т.
За изграђене објекте чије је растојање од границе
парцеле мање од предходно прописаних не могу се на
суседним странама предвиђати отвори за дневно
осветљење (осим отвора за помоћне просторије купатила, вц-и, оставе, ходници и слично).
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Најмања дозвољена удаљеност
објеката

Међусобна удаљеност нових и околних објеката на
суседним парцелама (околним објектима се не сматрају
помоћни објекти и слични) износи 6,0 т.
Ова удаљеност се може смањити и на четвртину висине
вишег објекта уколико не садржи отворе за осветљење
просторија за боравак (осим отвора за осветљење
помоћних просторија - вц-а, купатила, остава, ходника и
слично), али не може бити мања од 4,0т.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање
од 4,0т не могу се на суседним странама отварати
наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија.
Ове одреднице се не односе на удаљења од помоћних
и сличних објеката.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
обезбеђује се постављањем новог објекта од суседног,
већ изграђеног објекта.
Услови за обнову и реконструкцију Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
објеката
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката.
Услови за изградњу других објеката На истој грађевинској парцели могу се градити пратећи
на истој грађевинској парцели
и помоћни објекти у функцији главног објекта, а у
случају изградње комплекса апартманског или
пансионског типа може се градити већи број објеката.
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање
(гаражирање). број гаража - према потреби, у
комплексу;
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру парцеле према нормативу:
■
једно паркинг место на 10 кревета и
■
једно паркинг место на 4 до 12 места за седење;
■
једно паркинг место на 100 т2 корисне пословне
површине;
■
за хотеле потребе за паркирањем утврдити
према категорији.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом до
висине од 1,40т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
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Зелене површине

Остало

За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле. Уколико контактна
зона није зона зелених површина, гранична линија зоне
са другом наменом треба да има линеарно зеленило у
појасу ширине 3,00т.
За постојеће објекте чија функција није у складу са
планираном, дозвољена је реконструкција, адаптација,
санација и инвестиционо одржавање у постојећим
габаритима.
Постојеће становање у оквиру ове целине кроз
постепену реконструкцију усагласити са планираном
наменом.

Урбанистички параметри за изградњу објеката по типовима туристичких центара:
1. Бунгалови, гостионе;
Подцелине у оквиру којих је
подцелине В.3.1.
дозвољена градња
Индекс (степен) заузетости
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи 40%
Индекс (степен) изграђености
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи 1,5
Највећа дозвољена висина објекта

до 6,0 т

Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката унутар
комплекса

минимална удаљеност између објеката унутар парцелеполовина висине вишег објекта уколико објекти не
садрже отворе стамбеих просторија, али не мање од 4,0
т, односно једна висина вишег објекта уколико објекти
садрже отворе стамбеих просторија;
пејзажним уређењем предвидети интерне
комуникације и партерне површине са осталим
пратећим садржајима унутар комплекса

Зелене површине

тмани;
Подцелине у оквиру којих је
дозвољена градња
Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Највећа дозвољена висина објекта

подцелине В.3.1.
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 40%
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,2
до 9,0 т
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Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката унутар
комплекса

Зелене површине

минимална удаљеност између објеката унутар парцелеполовина висине вишег објекта уколико објекти не
садрже отворе стамбеих просторија; односно једна
висина вишег објекта уколико објекти садрже отворе
стамбеих просторија;
пејзажним уређењем предвидети интерне
комуникације и партерне површине са осталим
пратећим садржајима унутар комплекса

3. Хотели, мотели, одмаралишта, стационари, хотелско-апартмански комплеки, и сл.;
Подцелине у оквиру којих је
подцелине В.3.1.
дозвољена градња
Индекс (степен) заузетости
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи 50%
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,8

Највећа дозвољена висина објекта

до 12,0 т

Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката унутар
комплекса

минимална удаљеност између објеката унутар парцелеполовина висине вишег објекта уколико објекти не
садрже отворе стамбеих просторија, али не мање од 4,0
т, односно једна висина вишег објекта уколико објекти
садрже отворе стамбеих просторија;
пејзажним уређењем предвидети интерне
комуникације и партерне површине са осталим
пратећим садржајима унутар комплекса

Зелене површине

4.Комплекси у функцији етно-еко туризма (вајати, етно-села. етно-ресторани, етнопаркови);
Подцелине у оквиру којих је
подцелине В.3.2.
дозвољена градња
Индекс (степен) заузетости
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи 40%
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 1,0

Највећа дозвољена висина објекта

до 8,0 т ( препорука у је изградња објеката спратности
П0+П+Пк);
минимална удаљеност између објеката унутар парцелеполовина висине вишег објекта уколико објекти не
садрже отворе стамбеих просторија, али не мање од 4,0
т, односно једна висина вишег објекта уколико објекти
садрже отворе стамбеих просторија;

Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката унутар
комплекса
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Услови за архитектонско и
естетско обликовање објеката

Архитектонска обрада свих грађевина (главних и
помоћних) мора се прилагодити непосредном
окружењу и народном неимарству краја. Обавезна је
примена традиционалних и природних материјала као
облога, пре свега камена, дрвета, коси кров и покривач
од шиндре, чиме ће се очувати традиционални
амбијент;
Кровови су коси, нагиба до 60°, двоводни или
четвороводни (у зависности од месних услова, тип
крова прилагодити објектима из непосредног
окружења);

Зелене површине

Пејзажним уређењем предвидети интерне
комуникације и партерне површине са осталим
пратећим садржајима унутар комплекса са
максималним увођењем зелених површина у изграђене
комплексе;
Минимална површина појединачних грађевина у
оквиру комплекса у основи 20,0 т2;
Прироритет има адаптација/реконструкција постојећих
сеоских кућа са окућницом и пратећим објектима
(вајати, кошеви и др.) и изградња нових објеката на
темељима и у габариту постојећих или напуштених
објеката;

Остало

3.2.8. Пословно-производне делатности
Намена објеката-доминантна

Намена објеката-допунска, могућа
Намена-забрањена

Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле

Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле

Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

производња и прерада у функцији пољопривреде и
експлоатације природних ресурса, пословање, услужне
делатности;
административне услуге, угоститељство;
становање, туризам, јавне функције, привредне
делатности које могу имати штетан утицај на животну
средину;
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи:
■
За парцеле површине до 1ћа- 60%;
■
За парцеле површине до 1-3ћа- 50%;
■
За парцеле површине до 1ћа- 40%.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи:
■
За парцеле површине до 1ћа- 1,0;
■
За парцеле површине до 1-3ћа- 0,6;
■
За парцеле површине до 1ћа- 0,5.
слободностојећи објекти
Минимална површина грађевинске парцеле:
грађевинска парцела мора да има површину од
минимално 800т2;
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Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

Максимална величина комплекса усаглашава се са
технолошким условима и потребама конкретне намене
у складу са прописима и одговарајућим техничким
нормативима.
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле је
20,00т за један производни/пословни објекат на
парцели, односно 30,0 т за више
производних/пословних објеката на парцели;
Приликом формирања грађевинске парцеле, од
прописаних вредности у погледу величине парцеле и
ширине фронта, може се одступити до 5%.
Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама).
Када грађевинска линија није одређена кроз графички
прилог, иста се одређује у односу на положај више од
50% већ изграђених објеката (не односи се на удаљење
од помоћних и сличних објеката) .

Положај објекта у односу на границе Најмање дозвољено растојање од основног габарита
грађевинске парцеле
новог објекта до границе суседне парцеле је 5,0т.
Најмања дозвољена међусобна
Међусобна удаљеност нових и околних објеката
удаљеност објеката
(околним објектима се не сматрају помоћни објекти и
слични) износи најмање 10,0т.
Минимално растојање два објекта на парцели износи
8,0т;
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
обезбеђује се постављањем новог објекта од суседног,
већ изграђеног објекта.
Највећа дозвољена висина објекта
до 12,0 т. Изузетно, максимална висина објеката може
бити већа од 12,0т искључиво у случају да је условљена
технолошким процесом, али не већа од 15,0т.
Максимална висина помоћних објеката износи 5,0 т.
Услови за обнову и реконструкцију Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
објеката
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали и боје
естетско обликовање објеката
и други елементи утврђују се идејним, односно главним
архитектонским пројектом, а у складу са наменом
објеката.
Услови за изградњу других објеката На истој грађевинској парцели могу се градити другина истој грађевинској парцели
пратећи објекти у функцији главног објекта и помоћни
објекти.
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Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за
паркирање возила

Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступним саобраћајницама, добро организован
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање
(гаражирање), манипулативним просторима.
Минимална ширина приступног пута за везу са јавним
путем је 5.0 т.
Паркинг-простор за мирујући саобраћај обезбеђује се у
оквиру парцеле према нормативу:
■
једно паркинг место на 200 т2 корисног
производног/складишног простора;
■
једно паркинг место на 70 т^ корисне пословне
површине;
■
потребан број паркинг места за теретна возила,
према технолошком процесу и/или врсти делатности.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2,20 т.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
25% површине грађевинске парцеле.
Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
партерно и линеарно зеленило у појасу најмање
ширине 3,00т.

Верски објекти
Намена објеката-доминантна

верски објекат;

Намена објеката-допунска, могућа
туризам, комерцијалне услуге, угоститељство и туризам,
рекреација, становање у функцији делатности објекта;
Намена-забрањена
Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле
Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

Положај објекта у односу на
регулациону и грађевинску линију

становање, производне делатности;
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 70%;
највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 0,7
слободностојећи објекти
Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).
Положај објекта у односу на регулациону линију
саобраћајница одређен је грађевинском линијом
(графички приказ бр.5: Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама).
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Положај објекта у односу на границе Најмање дозвољено растојање од основног габарита
грађевинске парцеле
новог објекта до границе суседне парцеле је 3,5т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност од објеката на суседним
удаљеност објеката
парцелама износи најмање половину висине вишег
објекта. Удаљеност од другог објекта било које врсте
изградње не може бити мања од 4,00т.
Највећа дозвољена висина објекта до 20,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката се врши у складу са
условима надлежне институције за заштиту споменика
културе.
Услови за архитектонско и
Спољни изглед објекта, облик крова, материјали, боје и
естетско обликовање објеката
други елементи утврђују се идејним архитектонским
пројектом, а у складу са наменом објекта.
Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини
посебних амбијенталних вредности усклађује се са
конзерваторским условима.
Услови за изградњу других објеката На истој грађевинској парцели могу се градити
на истој грађевинској парцели
други/пратећи објекти у функцији главног објекта и
помоћни објекти.
Услови и начин обезбеђивања
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са
приступа парцели и простора за
приступним саобраћајницама, добро организован
паркирање возила
саобраћај унутар грађевинске парцеле, са
функционалним приступом простору за паркирање.
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске
парцеле; број паркинг места - 30 паркинг места на 500 т2
површине комплекса.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом или транспарентном оградом висине
до 1,40т, односно зиданом оградом до висине 2,10т уз
сагласност суседа.
Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.
Зелене површине
За зеленило и слободне површине предвидети најмање
20% површине грађевинске парцеле.

Гранична линија зоне са другом наменом треба да има
партерно и линеарно зеленило у појасу најмање
ширине 3,00т.

3.2.10. Зелене и слободне површине: - Парк-шума

Намена објеката-доминантна
Намена објеката-допунска, могућа

зеленило, рекреација;
трговина, угоститељство;

Намена-забрањена

становање, производне делатности;
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Индекс (степен) заузетости
грађевинске парцеле

Индекс (степен) изграђености
грађевинске парцеле
Врста објеката који се могу
градити

Тип објеката који се могу градити
на парцели
Услови за формирање грађевинске
парцеле

највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле износи 1%;
Максимални габарит у основи појединачних пратећих
објеката (одморишта, шанк барова, спремишта итд.): 40
т2 бруто површине.
највећи дозвољни индекс изграђености грађевинске
парцеле износи 0,01
Дозвољена је изградња одморишта, видиковаца, инфопунктова, шанк барова, мањих амфитеатара и
позорница, сувенирница, спремишта, ловачких кућа и
ловних објеката, и постављање урбаног мобилијара и
објеката . Дозвољена је изградња објеката у функцији
шумске привреде, у складу са Законом о шумама
(Сл.Гласник РС“ бр. 30/10).
слободностојећи објекат на парцели

Величина комплекса усаглашава се са потребама
конкретне намене у складу са прописима и
одговарајућим техничким нормативима (потребна
површина објекта/комплекса по кориснику).
Положај објекта у односу на
Положај објекта у односу на регулациону линију
регулациону и грађевинску линију
саобраћајница и водотокова је на минималној
удаљености од 10,0т.
Положај објекта у односу на границе Удаљеност објекта од осталих граница грађевинске
грађевинске парцеле
парцеле износи минимално 10,0 т.
Најмања дозвољена међусобна
Најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката
удаљеност објеката
на суседним парцелама износи пола висине суседног
објекта, али не мање од 10,0 т (не односи се на помоћне
објекте).
Највећа дозвољена висина објекта до 5,0 т
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

Обнова и реконструкција објеката врши се у складу са
наведеним условиам за нове објекте. Могуће је
задржавање постојећих урбанистичких параметара и
карактеристика објеката.
Услови за архитектонско и естетско Материјал за изградњу објеката и претеће урбане
обликовање објеката
опреме мора бити прилагођен шумском окружењудрво, камен, шиндра.
На истој грађевинској парцели могу се градити други и
Услови за изградњу других објеката помоћни објекти уз главни.
на истој грађевинској парцели

Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за
паркирање возила

Ограђивање парцеле

Унутар комплекса се не разрађује колски саобраћај, већ
се задржава саобраћајно решење дефинисано планом у
делу-„Саобраћајно решење са регулационим линијама
и нивелацијом“.
Унутар комплекса парк-шуме урбанистичким пројектом
је могуће дефинисати простор за паркирање уз
приступне планске саобраћајнице према нормативу - 10
паркинг места на 5ћа комплекса.
Парцеле се не могу ограђивати.
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Услови прикључења на комуналну и У складу са условима надлежних комуналних и осталих
осталу инфраструктуру
предузећа.

3.2.11. Мини хидроелектрана
Комплекс планирати у свему према важећим законским прописима. У оквиру
комплекса предвидети хидрограђевинске и грађевинске објекте који чине њену целину:
доводни
(деривациони) канал, водна комора са пратећим објектима, машинска хала са својом
опремом, одводни цевовод. Концепција техничког решења ће бити усвојена након
обезбеђивања потребних подлога (односно хидролошког прорачуна количине воде на реци и
извршеног снимања терена), израде студије оправданости и генералног пројекта.
Објекти и уређаји за коришћење водних снага морају се планирати, пројектовати и
градити на начин који: омогућава враћање воде истог квалитета после искоришћене енергије у
водоток; не умањује постојећи обим и не спречава коришћење воде за водоснабдевање,
наводњавање и друге намене, у складу са законом; не умањује степен заштите и не отежава
спровођење мера заштите од штетног дејства вода; не погоршава услове санитарне заштите и
не утиче негативно на еколошки статус вода и стање животне средине.
Прилаз комлексу мини хидроелектране обезбедити са постојећег пута Пролом БањаМехане.
Напајање електричном енергијом за комплекс планиране хидроелектране ће се
обезбедити из сопствене производње, а као резервно планира се напајање са дистрибутивне
10 кV мреже.
Прикључак комплекса на телефонску мрежу извршиће се кабловским водом према
условима "Телеком Србија";
Услове и могућност обезбеђења прикључка на водоводну мрежу даће ЈКП за водовод и
канализацију.
За отпадне воде планирати мрежу за прикључење на јавну канализациону мрежу,
односно водонепропусну септичку јаму до тренутка изградње јавне мреже за каналисање
отпадних вода.
За атмосферске воде планирати атмосферску канализацију до Проломске реке као
реципијента. Условно чисте атмосферске воде се могу без пречишћивања испуштати у
атмосферску канализацију. Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина се пре
испуштања у реципијент се пречишћавају одговарајућим предтретманом.
3.3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу. Изградња и
коришћење пољопривредног земљишта утврђена је Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Шумско земљиште се користи искључиво у у функцији шумарства и ловства, осим у
случајевима утврђеним Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10).
На шумском земљишту, дозвољена је:
■ изградња објеката у функцији туризма - пешачке, рекреативне, бициклистичке стазе са
пратећим садржајима (надстрешнице, одморишта - максимално 30т2 бруто, спратности П+0, уз
употребу природних материјала, дрво и камен);
■
изградња ловно-техничких објеката, у функцији газдовања ловиштем;
3.4.
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■
изградња других објеката, искључиво у функцији газдовања шумама (шумски путеви,
противпожарни путеви и слично), односно објеката утврђених планом газдовања шумама;
■
изградња објеката у функцији намене земљишта, у складу са важећим законима (у
области шума).
3.5.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални
екосистем и не ограничавају права других и то за:
1)
изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и
других вода;
2)
одржавање корита водотока и водних објеката;
3)
спровођење мера заштите вода;
4)
спровођење заштите од штетног дејства вода;
5)
остале намене, утврђене Законом о водама („Службени гласник РС“, број 30/10).
За изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката, као и за извођење других радова
који могу утицати на промене у водном режиму, обезбедити водне услове и водну сагласност
у складу са Законом о водама.
4.
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
Лист бр. 1. Граница плана са поделом обухвата плана на просторне целине Р 1 : 5000
Лист бр.2.Постојећи начин коришћења земљишта са границомпостојећег грађевинског
Подручја
Р 1 : 2500
Лист бр.З.Граница плана и граница планираног грађевинског подручја насеља са претежном
планираном наменом површина
Р 1 : 2500
Листбр.4.Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и нивелацијомР 1 : 2500
Лист бр.5. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Р 1:2500
Лист бр.6. Објекти и зоне заштите
Р 1:5000
Лист бр.7. Начин спровођења плана даљом урбанистичком разрадом
Р 1:5000
Лист бр.8. Мреже и објекти инфраструктуре- Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и
објекти
Р 1:2 500
Лист бр.9.Мреже и објекти инфраструктуре- Водоснадбевање и каналисање отпадних вода
Р 1:2 500
IV ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА
■
Одлука о изради Плана генералне регулације Пролом Бања бр. 1-351-16/012 од
09.03.2012. године,
■
Одлука о измени и допуни одлуке о изради Плана генералне регулације Пролом Бања
бр. 1-02- 23/013 од 22.02.2013. године,
■
Одлука о измени и допуни одлуке о изради Плана генералне регулације Пролом Бања
бр. 1-02- 60/013 од 25.03.2013. године.
■
Услови и мишљења надлежних институција:
1.
Јавно водопривредно предузеће „СРБИЈАВОДЕ“, водопривредни центар „Морава“
Ниш, Бр.07-3555/2 од 01.08.2013. год.,
2.
Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Прокупљу бр. 217-106/13 од 24.07.2013. год.,
3.
Агенција за заштиту животне средине РС бр.325-00-11/2013-02 од 12.07.2013. год.,
4.
ЈП „Путеви Србије“ бр.953-10659/13-1 од 25.07.2013.,
5.
Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица у Нишу бр.020-232/2 од 02.08.2013.
год.
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6.
Јавно предузеће комуналних делатности „Топлица“, Куршумлија бр. 1223 од
02.07.2013.год.,
7.
Министарство здравља, Одељење за санитарну инспекцију Ниш Бр. 530-53-1952/201310 од
19.07.2013.
год.,
8.
Предузеће за телекомуникације„Телеком Србија“ а.д. Извршна јединица регије југ,
Ниш бр.7131 -203494/5-2013 од 23.07.2013. год.,
9.
Републички хидрометеоролошки завод Србије , Јединица Куршумлија бр. 92-111-166/2013 од
02.07.2013.
год.,
10.
Републички хидрометеоролошки завод Србије , Београд бр. 92-111-1-24/2011 од
22.03.2011. год., услови издати за потребе израде Просторног плана општине Куршумлија,
11.
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о.Ниш
„Електродистрибуција Ниш“ Бр. 8570/3 од 16.08.2013.,
12.
Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д.
„Југоросгаз“ Београд бр. 646 од 11.07.2013. год.,
13.
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије,
Дирекција за воде, Београд бр.325-05-00957/2013.,
14.
ЈП „Електромреже Србије“ Београд бр. Ш-18-03-137/1 од 25.07.2013.год.,
15.
Републички сеизмолошки завод, Београд Бр.02-345/13 од 01.07.2013.,
16.
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Јединица поштанске мреже Прокупље бр. 2013-80608/2 од
12.07.2013.
год.,
17.
Министарство одбране, Управа за инфраструктуру бр. 2113-2 од 03.07.2013. год.,
18.
Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Куршумлија бр.9532/2012 од
12.09.2013.
■
Концепт Плана генералне регулације Пролом бања,
■
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Пролом бања на
животну средину,
■
Извештај комисије за планове Општине Куршумлија о извршеној стручној контроли
Концепта плана генералне регулације Пролом бања бр.350-95 од 11.10.2013. год.,
■
Извештај комисије за планове Општине Куршумлија о извршеној стручној контроли
Нацрта плана генералне регулације Пролом бања бр. 350-2 од 22.01.2014. год.,
■
Извештај комисије за планове Општине Куршумлија о извршеној стручној контроли
Нацрта плана генералне регулације Пролом бања бр. 350-2 од 22.02.2014. год.,
■
Подаци о обављеном јавном увиду у периоду од 26.02.2014. до 27.03.2014.год.,
■
Примедбе пристигле у току јавног увида у периоду од 26.02.2014. до 27.03.2014.год.,
■
Став обрађивача по примедбама пристиглим у току јавног увида у периоду од
26.02.2014. до
27.03.2014.
год. на План,
■
Извештај комисије за планове Општине Куршумлија о извршеној стручној контроли
Нацрта плана генералне регулације Пролом бања бр. 350-2 од 11.06.2014. год.,
■
Подаци о обављеном јавном увиду у периоду од 31.07.2014. до 30.08.2014.год.,
■
Примедбе пристигле у току јавног увида у периоду од 31.07.2014. до 30.08.2014.год.,
■
Став обрађивача по примедбама пристиглим у току јавног увида у периоду од
31.07.2014. до
30.08.2014.
год. на План,
■
Извештај комисије за планове Општине Куршумлија о обављеном јавном увиду у
Нацрт плана генералне регулације Пролом бања бр.350-2 од 03.11.2014. год.
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације је оверен потписом председника и печатом Скупштине
општине Куршумлија и урађен је у шест (6) аналогних и шест (6) дигиталних примерака, од
којих се:
1)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику
налазе у архиви Општинске управе општине Куршумлија,
2)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику
налазе у Општинској управи општине Куршумлија, Одељењу за привреду и локални економски
развој Служба за урбанизам и грађевинарство,
3)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику
налазе у Републичком геодетском заводу,
4)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику
налазе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
5)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику
налазе код наручиоца плана- СКОРб-ЕИРКООЕб,
6)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном налазе у
архиви Обрађивача плана.
Права на непосредан увид у донети План генералне регулације имају правна и физичка
лица, на начин и под условима које ближе прописује министар надлежан за послове
урбанизма.
План генералне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Куршумлија“.
БРОЈ: I – 02 – 164 / 014
КУРШУМЛИЈА, 22.12.2014.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 20. и 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 22.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на програм пословања ЈП „Спортски центар Куршумлија“ за 2015.
годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III

Одлуку доставити: ЈП „Спортски центар Куршумлија“, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-161/2014
У Куршумлији, дана 22.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 41.
Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11),
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се права на финансијску подршку породици са децом на
територији општине Куршумлија, услови и начин остваривања права, као и друга питања од
значаја за остваривање ових права.
Члан 2.
Породицу у смислу ове одлуке чине родитељи који живе у брачној или ванбрачној
заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници у правој линији,
а у побочној линији до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.
Члан 3.
Заједничким домаћинством из претходног става сматра се заједница живљења,
привређивања и трошења средстава.

II

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Члан 4.
Као права на финансијску подршку породици са децом утврђују се:
1. Право на новчану помоћ за свако новорођено дете;
2. Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, као и
право на потпуно регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи
„Сунце“ у Куршумлији;
1. Право на новчану помоћ за новорођено дете
Члан 5.
Право на новчану помоћ за новорођено дете обухвата:
- једнократну новчану помоћ;
- новчану помоћ у трајању од 12 месеци и
- новчану помоћ у трајању од 18 месеци.
Члан 6.
Право на једнократну новчану помоћ у износу од 40.000,00 динара остварује мајка за
свако новорођено дете, која има пребивалиште на територији општине Куршумлија.
Ово право остварују и лица која имају боравиште на територији општине Куршумлија,
лица која имају статус избеглице или статус расељеног лица са територије Косова и Метохије.
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Право на једнократну новчану помоћ из става 1. овог члана за свако новорођено дете
остварују мајке – породиље које су у радном односу.
Члан 7.
Право на новчану помоћ у трајању од 12 месеци у износу од 20.000,00 динара месечно
остварује породиља – мајка уколико није у радном односу.
За свако треће новорођено дете породиља – мајка која није у радном односу, остварује
право на новчану помоћ од по 20.000,00 динара месечно у трајању од 18 месеци.
Члан 8.
Када приликом првог порођаја мајка роди двоје или више деце, остварује право на
једнократну новчану помоћ за свако дете.
Члан 9.
Уколико се деси да мајка премине након порођаја или напусти дете, или је из
оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право на једнократну новчану
помоћ уместо мајке може остварити отац детета, хранитељ или старатељ, под истим условима
наведеним у члану 5. и 6. ове Одлуке.
Члан 10.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се Општинској
управи – Служби за послове дечије заштите у року од 3 месеца од дана рођења детета.
Надлежни управни орган, као првостепени, доноси решење којим одлучује о
признавању права.
Против решења којим надлежни орган управе одлучује о праву на једнократну новчану
помоћ, може се изјавити жалба Општинском већу општине Куршумлија у року од 8 дана од
дана пријема решења, а преко првостепеног органа – Службе за послове дечије заштите.
Члан 11.
Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за свако новорођено
дете подноси се следећа документација:
1. Извод из матичне књиге рођених за свако дете;
2. Копија личне карте од оба родитеља;
3. Потврда послодавца да је подносилац захтева у радном односу или уверење издато
од стране Националне службе за запошљавање да није у радном односу, односно
уверење издато од стране Службе за месне заједнице уколико подносилац захтева
није у радном односу а није пријављен код Националне службе за запошљавање.
Члан 12.
Право на једнократну новчану помоћ за свако новорођено дете подносилац захтева
остварује од дана подношења захтева.
2. Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи „Сунце“
Члан 13.
Боравак деце предшколског узраста одвија се у предшколској установи „Сунце“ у
Куршумлији кроз следеће облике рада:
1. У целодневном трајању од 11 сати дневно;
2. Целодневни боравак у предшколској установи током остваривања припремног предшколског програма у години пред полазак у основну школу у трајању од 11
сати дневно за децу старости од 5,5 до 6,5 година;
3. У полудневном трајању – припремни предшколски програм – 4 сата дневно.
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Члан 14.
Средства за финансирање целокупног боравка из члана 13. тач. 1. обезбеђују се у
буџету оштине Куршумлија у износу од 80 % и учешћа корисника услуге – родитеља у износу од
20 % од економске цене просечно по детету.
Средства за финансирање целодневног боравка из члана 13. тач. 2 обезбеђују се: за 4
сата боравка у предшколској установи у буџету Републике Србије, а за преосталих 7 сати
боравка у буџету општине Куршумлија у износу од 80 % и учешћа корисника – родитеља у
озносу од 20 % од економске цене просечно по детету.
Средства за финансирање припремног предшколског програма из члана 13. тач. 3
обезбеђују се из буџета републике.
Члан 15.
Право на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској установи „Сунце“ у
Куршумлији – бесплатни боравак, имају:
- треће и четврто дете у породици,
- деца ратних војних инвалида,
- деца са сметњама у развоју,
- деца лишена родитељског старања,
- деца из породица која остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности.
Члан 16.
Право на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској установи „Сунце“ у
Куршумлији – бесплатан боравак, остварује се на основу захтева родитеља, осносно старатеља,
са документацијом потребном за остваривање овог права.
Захтев се подноси Општинској управи – Служби за послове дечије заштите са
потребном документацијом.
Општинска управа - Служба за послове дечије заштите, као првостепени орган, доноси
решење којим се одлучује о признавању овог права.
Против решења којим надлежни орган управе одлучује на бесплатан боравак деце у
предшколској установи “Сунце“ може се изјавити жалба Општинском већу општине
Куршумлија у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Службе за послове дечије
заштите.
Члан 17.
Корисници услуга у зависности од материјалног положаја породице, могу остварити
право на делимично регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи „Сунце“ у
Куршумлији.
Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи
“Сунце“ остварује се на основу поднетог захтева родитеља, старатеља, са документацијом
потребном за остваривање овог права предшколској установи „Сунце“.
Делимично регресирање трошкова боравка деце у у предшколској установи “Сунце“
ближе се уређује посебним актом који доноси Општинско веће којим се утврђују потребни
услови и критеријуми за остваривање овог права.
Право из става 1. и 2. овог члана остварује се у предшколској установи у складу са
уговором који закључује родитељ, односно страралац и предшколска установа.

Члан 18.
Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи
признаје се од првог наредног месеца после подношења захтева предшколској установи
„Сунце“.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе: Одлука Општинског већа бр. II-02-645/2014 од 26.02.2014. године о исплати новчане помоћи за свако новорођено дете и Одлука о
праву на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи „Сунце“ у Куршумлији
бр. II-02-126-5/2014 од 20.10.2014. године.
Лица која су остварила право на финансијску подршку породици на основу Одлука
Општинског већа из става 1. овог члана настављају са остваривањем овог права све док за то
испуњавају прописане услове наведеним одлукама.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: I-02-155/014
У Куршумлији, дана 22.12.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.

О б р а з л о ж е њ е
Права предвиђена овом Одлуком остваривана су на основу Одлука Општинског већа
Општине Куршумлија и то: Одлуком Општинског већа бр. II-02-64-5/2014 од 26.02.2014. године
о исплати новчане помоћи за свако новорођено дете и Одлуком о праву на регресирање
трошкова боравка деце у предшколској установи „Сунце“ у Куршумлији бр. II-02-126-5/2014 од
20.10.2014. године, с тим што су се ове одлуке доносиле на почетку сваке календарске године и
важиле за годину за коју се донете.
Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине
Куршумлија се на јединствен начин уређује начин остваривања права на финансијску подршку
породици са децом, ближе прописују услови и критеријуми за остваривање овог права,
надлежност за доношење првостепеног решења, као и овлашћење Општинског већа да
одлучује у другостепеном поступку. Овом одлуком се не мењају новчани износи и остали
начини финансијске подршке породици са децом који су предвиђени досадашњим одлукама
Општинског већа општине Куршумлија. Такође чланом 19. одлуке предвиђено је да лица која
су остварила права на финансијску подршку породици, а на основу напред наведених одлука
Општинског већа, настављају са остваривањем овог права све док за то испуњавају прописане
услове наведеним одлукама.
Стручна служба Општинске управе
На основу члана 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.
22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2014.
донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин рада и одлучивања Општинског већа
општине Куршумлија (у даљем тексту: Општинско веће).
Члан 2.
Веће је извршни орган општине Куршумлија (у даљем тексту: Општина) са
надлежностима утврђеним законом , Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 3.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
У одсуству председника општине, Веће представља заменик председника општине,
односно члан Већа кога одреди председник општине.
Члан 4.
Општинско веће:
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине,
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године,
4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске
управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине,
5. решава у управном поступком у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине,
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине,
7. поставља и разрешава начелника Општинске управе,
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности,
9. информише јавност о свом раду,
10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине,
11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.
Члан 5.
У вршењу својих права и дужности, Општинско веће сарађује са
Председником општине, органима општине и Општинском управом, са јавним предузећима и
установама чији је општина оснивач, грађанима и другим субјектима у пословима од значаја за
општину.
Члан 6.
Средства за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету Општине.
II - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 7.
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и 7
чланова Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
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Заменик Председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за
једну или више одређених области из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
Члан 8.
Члан Општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је изабран, на
предлог Председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је
изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење члана Општинског већа, Председник општине
је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог члана Општинског већа, која
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. Гласање се врши заокруживањем речи
„за“ или „против“ предлога.
Сваки члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине.
Члан Општинског већа који је разрешен или је поднео оставку, остаје на дужности и
врши текуће послове до избора новог члана Општинског већа.
Општинском већу мандат престаје престанком мандата председника општине.
Члан 9.
Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа имају
право и дужност да предлажу претресање појединих питања из делокруга Општинског већа, да
дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које предлаже Општинско веће, да
учествују у раду радних тела Општинског већа чији су чланови и да учествују у обављању других
послова из надлежности Општинског већа.
Члан 10.
Чланови Општинског већа учествују у раду Скупштине односно њених комисија и других
радних тела у разматрању предлога и других питања која се налазе на дневном реду а чији је
предлагач Општинско веће, упознају Скупштину са ставовима и мишљењима Општинског већа
о појединим питањима и дају одговоре на постављена питања која се односе на рад
Општинског већа.
Члан 11.
Сваки члан Општинског већа има право да буде благовремено обавештен и о питањима
која се разматрају у Скупштини општине и Општинској управи а која су од значаја за
остваривање функција члана Општинског већа.
Члан 12.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
III – НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 13.
Општинско веће ради и одлучује о пословима из свог делокруга на седницама.
Седнице Општинског већа сазива Председник општине по својој иницијативи или на
образложени предлог најмање 1/3 чланова Општинског већа.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Позив за седницу Општинског већа са предлогом дневног реда и матријалом доставља
се члановима Општинског већа, по правилу најкасније три дана пре дана одређеног за
одржавање седнице, а у хитним и оправданим случајевима Председник општине може сазвати
седницу и у краћем року, а дневни ред може предложити и на самој седници.
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У случају заказивања седница Већа у краћем року од 3 дана пре њеног одржавања,
Председник општине је дужан да на почетку седнице образложи хитност потребе заказивања
седнице Већа на такав начин.
Члан 14.
Дневни ред седнице Општинског већа предлаже председник општине, а утврђује
Општинско веће.
Члан 15.
Општинско веће одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова
Општинског већа.
Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова, када:
- утврђује предлог Статута општине,
- утврђује предлог Одлуке о буџету општине
- утврђује предлог Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета општине,
- доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године,
- одлучује у другим случајевима, утврђеним Пословником Општинског већа општине
Куршумлија.
Члан 16.
О раду на седници Општинског већа води се записник који потписује председавајући
седницом и записничар.
Члан 17.
У раду на седницама Општинског већа могу учествовати, без права одлучивања
функционери и руководећи радници у Општинској управи, представници предузећа, установа,
јавних служби и других органа и организација када се на седницама Општинског већа
расправља о питањима из њиховог делокруга.
Члан 18.
У оквиру својих овлашћења Веће доноси: решењa, правилнике, упутства, закључке,
мишљења, препоруке и утврђује предлоге аката.
Акт који доноси Веће потписује председник Већа, односно председавајући седницом на којој је
акт донет.
Општинско веће доноси и смернице, закључке и начелне ставове у вршењу надзора
над радом Општинске управе.
Акти Општинског већа, када то Веће одлучи, објављују се у „Службеном листу општине
Куршумлија“.
Члан 19.
Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју
сматра да није сагласна закону.

Члан 20.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују
његовим пословником.
III – ОДНОСИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ДРУГИМ ОРГАНИМА
Члан 21.
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У вршењу послова из своје надлежности, Општинско веће остварује сталну сарадњу са
Скупштином општине и Општинском управом.
Члан 22.
Право и дужност представљања Општинског већа у Скупштини општине, приликом
разматрања питања из надлежности Општинског већа, има Председник општине.
Општинско веће може одредити чланове већа који га представљају по појединим
питањима којa су на дневном реду седницa Скупштине општине односно радних тела.
Члан 23.
Општинско веће може наложити, у оквиру своје надлежности, Општинској управи да у
одређеном року припреми анализу, информацију или извештај са одговарајућим предлозима,
да донесе одређени акт или предузме радње за које је овлашћена.
Члан 24.
У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће поништава или укида
акта Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом
или одлуком коју доноси Скупштина.
Члан 25.
Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине.
Приликом решавања на седницама Општинског већа обавезно присуствује начелник
Општинске управе или друго овлашћено лице.
У решавању у управном поступку Општинска управа је дужна да у року од осам дана
обавести Општинско веће о приспелим жалбама, а да у року од 15 дана од пријема жалбе
поднесе Општинском већу предлог решења.
Решавајући у другостепеном поступку Општинско веће примењује одредбе Закона о
општем управном поступку.
Члан 26.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, организација и установа, када на основу одлуке Скупштине општине одлучује о
појединим правима грађана, правних лица и других странака као и између општинских управа
за поједине области.
О решавању сукоба надлежности из става 1. овог члана, Општинско веће доноси
решење у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Члан 27.
Општинска управа подноси Општинском већу извештај о свом раду када то оно захтева,
а најмање једанпут годишње.
IV – ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА ЗА
ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 28.
Стручно - техничке, организационе и административне послове за Општинско веће
обавља надлежна служба Општинске управе.
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
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Број:I-02-158
У Куршумлији, дана 22.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На основу члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.62/06, 47/011, 93/12 и 99/013), члана 32.став1.тачка 13.
Закона о локалној самоуправи („Сллужбени гласник РС“ број 129/07) Акта Владе Републике
Србије 05 бр.434-14197/2014(„Сл.гласник РС“ бр.125/2014) и члана.41. Статута Општине
Куршумлија («Службени лист Општине Куршумлија » бр.22/08,03/09 и 7/011), на предлог
Општинског већа Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2014
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Куршумлија
и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка котишћења права, предмета или услуге за чије
је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење
права, предмета или услуге.
Члан 4.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, преднета или
услуга , за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење
надлежног Одељења Општинске управе, осим обвезника за локалну комуналну таксу из члана
9. тачка 1., 3., и 5. ове одлуке.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или
услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, изврши пријаву
постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе Општинској управи – Одељењу за
локалну пореску администрацију,буџет и финасије.
Члан 5.
Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење
права,предмета или услуга ,таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже
надлежно Одељење или путем инспекцијског надзора.
Члан 6.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан
је да поднесе пријаву у року од 10 дана од дана почетка коришћења.
Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве
делатности,промене делатности,промене локације објеката,стечаја или ликвидације и сл.)
пријави надлежној управи у року од 10 дана од дана настале промене.
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Члан 7.
Ако таксени обвезник доспелу комуналну таксу не плати у прописаном року извршиће
се принудна наплата у складу са законом којим је регулисана принудна наплата јавних
прихода.
Члан 8.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга, од
стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе.
Члан 9.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење рекламног паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају Општини Куршумлија (
коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично);
3. држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и
машина ;
4. коришћење простора на јавнним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности ;
5. држање средстава за игру (« забавне игре »);
6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
7.заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова.
Члан 10.
Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса су изворни приход
буџета општине.
Члан 11.
Утврђивање , наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне таксе, врши
Општинска управа-Одељење за локалну пореску администрацију,буџет и финансије.
Члан 12.
Таксеном тарифом, која је саставни део ове одлуке , утврђује се локалне комуналне таксе
у различитој висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних
карактеристика објеката по зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за
које се плаћају таксе.
Члан 13.
„Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у којима се налазе
објекти, предмети или врше услуге и то:
I.а ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од раскрснице улице 16.фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном
Пролетерских бригада до Немањине улице. Немањином улицом до моста на реци Топлици,
левом страном Топлице до кланице, од кланице до почетка улице 7.Јули, левом страном улице
7.Јули до раскрснице са улицом Карађорђевом, левом стране улице Карађорђеве до
раскрснице са улицом 16.Фебруар, левом страном улице 16.Фебруар до раскрснице са улицом
Пролетерских бригада – најопремљенија зона.
I. б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Улица 16.Фебруар од гвозденог моста десном страном железничке пруге до
железничке станице, правац улице 4.Јули, улица Милоја Закића до кружног тока, Његошевом
улицом до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана Топлице. Улицом
Милана Топлице право до реке Топлице. Левом страном реке Топлице узводно до правца

Страна

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 23.12.2014.године

према улици Стефана Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Др Мелгарда,
улицом Др Мелгарда до улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина Ускоковића до улице
Р.М.Само до гвозденог моста, сем дела града који је обухваћен првом зоном.
II.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно
правац преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој касарни,
Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија до улице
Филипа Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра Драпшина до краја
улице Петра Драпшина, правац север улице Др.Хаџића до улице Топличке, Топличком улицом
до канала, каналом до улице Доњомикуљанске, улицом Доњомикуљанском до улице Милана
Ракића, од улице Милана Ракића правац улице Антона Антонијевића, правац улице Панчићеве,
улицом Панчићевом до краја улице Доситеја Обрадовића, од краја улице Доситеја Обрадовића
наставља правац до улице Др Мелгарда код пропуста канала, од пропуста канала десном
страном улице Видовданске до укрштања са улицом Иве Андрића, десном страном улице Иве
Андрића до новоформиране улице кроз Боровњак, до почетка улице Књегиње Милице, левом
страном улице Кнегиње Милице и правцем до кривине приступног пута за прекидну комору,
десном страном приступног пута до краја улице Светог Саве потоком до улице Р.М.Само, од
улице Р.М.Само до правца хладњаче и реке Топлице, реком Топлицом до железничког моста
на ушћу, од моста железничком пругом до укрштања пруга до подвожњака код кастратског
гробља, десном страном излази на улицу Косанчић Ивана, правац улице Косанчић Ивана део
насеља Кастрат, јужна страна до надвожњака, железничком пругом до бункера, левом страном
реке Бањске до Мирничког потока, десном страном улице Косовске до Марковићког потока,
прва већа кривина у насељу Марковиће.
У ову зону спада и земљиште на подручју Куршумлијске, Луковске и Пролом Бање.
III.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин:
Од границе друге зоне до краја грађевинског подручја описаном ГУП-ом.
IV.ЗОНА која обухвата земљиште на подручју приградских месних заједница:
Пепељевац, Мачковац, Пљаково, Бело поље, Горња и Доња Микуљана, Данковиће, Баћоглава,
Висока, Кастрат и Крчмаре.
V.ЗОНА која обухвата подручје од границе четврте зоне до административне границе
општине Куршумлија.
Члан 14.
Таксени обвезник који пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем
права, предмета и услуга,за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе,односно не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 6 ове Одлуке,казниће се за
прекршај и то:
-правно лице новчаном казном од 5.000,00 до 200.000,00 динара,
-одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 2.000,00 до
25.000,00 динара.
-предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара
-физичко лице новчаном казном од 2.500,00 динара.
Члан 15.
Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре која обављају
делатност на територији општине Куршумлија, а обвезници су комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору дужни су да најкасније до 1.марта текуће године доставе доказ
о висини годишњих прихода у претходној години, као и доказ о разврставању у средња или
велика правна лица ако је било промене у статусу.
Ако мало правно лице благовремено не поднесе доказ о висини прихода у претходној
години или ако не достави доказ о разврставању у средња или велика правна лица под
условом да је било тих промена казниће се за прекршај новчаном казном:
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1.правно лице – од 50.000 до 500.000,оо динара,
2.физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од 5.000 до 25.000 динара.
Члан 16.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа- Одељење за
локалну пореску администрацију,буџет и финансије.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Општинска
управа –Надлежна инспекција.
Члан 17.
Одлука о локалним комуналним таксама бр.I-02-168/012 од 24.12.2012.године
(«Службени лист Општине Куршумлија » бр.20/2012) и Одлука о измени и допуни Одлуке о
локалним комуналним таксама бр.I-02-180/2013 од 23.12.2013.године („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.20/2013) престају да важе од 01.01.2015.године.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном листу
Општина Куршумлија » а примењиваће се од 01.01.2015.године.

Број: I-02-157/014
У Куршумлија дана: 22.12.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
ТАКСЕНА

ТАРИФА

Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору (фирмарина) утврђује се локална
комунална такса и то:
Ред
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ДЕЛАТНОСТ
Банкарство
Осигурање имовине и лица
Производња и трговина нафтом и дериватима нафте
Производња трговине на велико дуванским производима
Производња цемента
Поштанских, мобилних и телефонских услуга
Електропривреде
Казина, концкарнице, кладионице, бинго сала и пружање
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Велика предузећа
Средња предузећа
Мала и микро предузећа-преко 50.000.000,оо динара

Износ у броју
просечних
зарада
8
8
8
8
7
6
10
5
2
1
1

НАПОМЕНА:
Под просечном зарадом у смислу претходног става, сматра се просечна зарада по
запосленом остварена на територији општине Куршумлија у периоду јануар-август, године која
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претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима Републичког органа
надлежног за послове статистике.
Изузетно, Општинска управа општине Куршумлија може утврдити и већи износ
фирмарине уз претходну сагласност Министарства надлежног за финансије.
Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору су
правна и физичка лица који су уписани у регистар АПР.
Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да
правно или физичко лице обавља одређену делатност (НАТПИС НА ВРАТИМА СТАНА,ИЛИ
КУЋЕ,ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ.)
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника,
такса се плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Ослобођени су плаћања локалне таксе из овог тарифног броја обвезници који имају
статус мировања(привремена одјава).
1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу.
2. Обвезници из овог тарифног броја су правна или физичка лица.Такса на фирму плаћа се за
седиште,представништво или сваку пословну јединицу правног лица на територију Општине
Куршумлија.
3. Таксени обвезници, чије је седиште на територији општине Куршумлија и таксени обвезници
чије је седиште ван територије општине Куршумлија,комуналну таксу утврђену овим тарифним
бројем плаћају за један пословни објекат, а за сваки други пословни објекат плаћају комуналну
таксу умањену за 80%.
4. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју , изузимају се установе чији је оснивач
Скупштина Општине, удружење грађана, хуманитарне, спортске и друге непрофитне
организације.
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то
до 15-ог у месецу, за претходни месец.
Тарифни број 2.
Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају општини Куршумлија (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и слично), плаћа се локална комунална такса за сваку
појединачно истакнуту фирму, ван пословног простора где се делатност обавља.
Локална комунална такса из овог тарифног броја, на годишњем нивоу за правна лица и
предузетнике износи 20% одговарајућег износа утврђеног у таксеној тарифи ове Одлуке.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је фирма истакнута, на
основу задужења од стране Општинске управе – Одељења за локалну пореску
администрацију,буџет и финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе –
Одељења за привреду и економски развој .
2. Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак
одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословниг простора, достави Општинској
управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са следећим
подацима:
- за правна лица : порески идентификациони број, матични број правног лица и текући
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност.
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне
карте и назив радње са тачном адресом, делатност.
ТАРИФНИ БРОЈ 3
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За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом регистрације возила и то:
1) За теретна возила:
- За камионе до 2 т носивости - 1.600 динара,
- За камионе од 2 т до 5 т носивости – 2.140 динара,
- За камионе од 5 т до 12 т носивости - 3.750 динара,
- За камионе преко 12 т носивости - 5.350 динара.
2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) до 530 динара;
3) За путничка возила:
- До 1.150 цм3 - 530 динара,
- Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 - 1.070 динара,
- Преко 1.300 цм до 1.600 цм - 1.600 динара,
- Преко 1.600 цм до 2.000 цм3 - 2.140 динара,
- Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 - 3.220 динара,
- Преко 3.000 цм3 - 5.350 динара;
4) За мотоцикле:
- До 125 цм3 - 430 динара,
- Преко 125 цм3 до 250 цм3 - 640 динара,
- Преко 250 цм3 до 500 цм3 - 1.070 динара,
- Преко 500 цм3 до 1.200 цм3 - 1.290 динара,
- Преко 1.200 цм3 - 1.600 динара.
5) За аутобусе и комби бусеве до 50 динара по регистрованом седишту;
6) За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости - 430 динара,
- од 1 т до 5 т носивости - 750 динара,
- од 5 т до 10 т носивости - 1.020 динара,
- од 10 т до 12 т носивости - 1.390 динара,
- носивости преко 12 т - 2.140 динара,
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.600 динара,
- чија је снага мотора од 66-96 киловата - 2.140 динара,
- чија је снага мотора од 96-132 киловата - 2.680 динара,
- чија је снага мотора од 132-177 киловата - 3.220 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.290 динара.
8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела - 1.070 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских и
прикључних возила.
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне самоуправе,
организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној
функцији обављања комуналне делатности.
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4. Такса из овог рарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења, ако им возило служи
за личну употребу.
Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
поословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других публикација, производи старих и
уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог m² коришћеног
простора, а по зонама одређеним у члану 13. ове одлуке, утврђује се локална комунална такса
дневно и то:
- за обављање пословне делатности( покретни привремени објекти-тезге, уређаји за
сладолед и напитке, апарати за кокице, расхладне витрине и други лако покретни објекти за
продају робе на мало и вршење занатских услуга), локална комунална такса се утврђује:
I а Зона ................................................................................ 18 динара
I б Зона ............................................................................. 15 динара
II Зона ................................................................................ 13 динара
III Зона ................................................................................. 5 динара
- за постављање летњих башти, локална комунална такса се утврђује:
I а Зона ................................................................................ 10 динара
I б Зона................................................................................. 5 динара
II Зона................................................................................... 4 динара
III Зона.....................................................................................3динара
-за продају и излагање производа,односно робе или друго заузимање
I а Зона ................................................................................ 18 динара
I б Зона............................................................................... 15 динара
II Зона................................................................................... 10 динара
III Зона..................................................................................... 8 динара
-

за заузимање тротоара,за постављање објеката за продају производа,пружање
угоститељских услуга локална комунална такса се утврђује:

I а Зона ................................................................................ 20 динара
I б Зона ................................................................................ 15 динара
II Зона................................................................................... 5 динара
III Зона.................................................................................. . 4 динара
-

за коришћење јавне површине за постављање тенди такса се утврђује на месечном
нивоу и то:
Iа
Iб
II
III

Зона ................................................................................ 35 динара
Зона ................................................................................ 30 динара
Зона................................................................................... 22,5 динара
Зона................................................................................... 15,5 динара

-за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила,мотора возић и слично
такса се плаћа по возилу дневно 44 динара :
-за постављање телефонских говорница по апарату дневно 55 динара.
- за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и других
празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитка, сувенира и слично, локална
комунална такса се утврђује по 1 m² заузете површине у износу од 220 динара.
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Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

„ За већ постављене, као и за постављање нових трансформаторских станица,по
једном објекту трансформаторске станице, једном ормарићу,метру дужном
кабловске, телеком (оптички и ТТ каблови),и надземне као и подземне електро
мреже ,Железнички стубови,Пружни прелази и Аутобуска стајалишта такса се
утврђује месечно за целу територију општине Куршумлија (без обзира на зоне) и то
према табели:

ОБЈЕКАТ
Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 10/04
КW
Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 35/10
KW
Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 110/35
KW
Надземна десетокиловатна мрежа
Подземна десетокиловатна мрежа
Надземна нисконапонска мрежа
Подземна нисконапонска мрежа
Подземни и надземни оптички и ТТ каблови-Телеком
Кабл телевизија
Ормарић телеком МСАН
Радио базне станице мобилне телефоније
Железнички стубови
Пружни прелази
Аутобуска стајалишта

Износ
2.500,00 динара
15.000,оо динара
30.000,оо динара
30,00динара/м
20,00 динара/м
15,00 динара/м
10,00 динара/м
7,00 динара/м
5,00 динара /м
4.500,00 динара
10.000,00 динара
100,00 динара
4.500,00 динара
1.000,00

За коришћење простора на јавним површинама за намене које нису посебно наведене у овом
тарифном броју, такса се утврђује дневно по м2 заузете површине, у износу од 41,00 динар.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу (осим за тенде и објекте из
табеле од 1 до 14 такса се утврђује месечно).
2. Кабловска ,телеком и електромрежа обрачунава се по 1 метру дужном.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од стране
Општинске управе-Одељења за локалну порску администрацију, буџет и финансије а по
предходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски развој.
3. Таксу из алинеје 4. овог тарифног броја , не плаћа општина за постављање забавних објеката
на јавној површини.
4. Општинска управа-Одељење за привреду и економски развој, дужно је да један примерак
одобрења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, достави
Општинској управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије:``
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност.
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број
личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност.
5. Такса по овом тарифом броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то:
- у случају коришћења простора на јавној површини из алинеје 1. , 2,3.4 овог тарифног
броја, такса се плаћа месечно до 15-ог у месецу за претходни месец, осим коришћења до
тридесет дана, где се такса плаћа у пуном износу.
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- у случају коришћења простора на јавној површини из алинеје 5,6,7,8 овог тарифног броја,
такса се плаћа уцелост.
Сва правна и физичка лица коју користе јавне површине за постављање летњих
башти,продају робе и тенди истовремено, плаћају таксу само за постављање летњих башти –
односно продају робе,док користе јавну површину за постављање летњих башти-односно
продају робе,уколико наставе коришћење јавне површине за постављање тенди аослободе
јавну површину плаћају таксу само за постављање тенди.
Тарифни број 5.
За држање средстава за игру («забавне игре»), утврђује се локална комунална такса и то:
- по апарату за забавне игре ( компјутери, флипери, билијар, видео игре, стони фудбал и
слично ).................................................................33 динара
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно или физичко лице које држи средства и
апарате за забавне игре.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Општинској
управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије пре почетка
котишћења стедстава за игру.
Пријава садржи:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући
рачун, тачну адресу седишта правног лица; адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и
серијски број апрата и датум почетка коришћења средстава за игру.
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број
личне карте и назив радње са тачном адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип
и серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за игру.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се стазмерно времену коришћења, до 15-ог у месецу за
претходни месец.
Тарифни број 6.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења утврђује се локална комунална такса за сваки m² заузете површине
14,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање кампова,
шатора или других сличних објеката.
3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за хуманитарне,
културне и спортске потребе.
4. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од стране
Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије а по
претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски развој.
5. . Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак
одобрења за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, достави Општинској
управи- Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са следећим
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун,
тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој личне
карте и назив радње са тачном адресом.
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6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре почетка
коришћења слободне површине.
Тарифни број 7.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова,
утврђује се локална комунална такса и то:
- при изградњи објекта по m² заузете површине...........................55 динара.
- при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара по
m²..........................................................................................................110 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом броју утврђује се у дневном износу.
2. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног броја јесте инвенститор и исту плаћа од дана
заузећа јавне површине до довршетка градње.
3. Обвезник таксе из алинеје 2. овог Тарифног броја , јесте извођач радова и исту плаћа од дана
заузећа.
4. Такса из алинеје 2. овог тарифног броја , не плаћа се ако се раскопавање врши због
реконструкције коловоза и тротоара као и приликом извођења радова Јавних комуналних
предузећа у сврху довођења објеката у функцију.
5. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од стране
Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и финансије а по
претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски развој.
6. Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак
одобрења за заузеће јавне површине грађевински материјалом , достави Општинској управиОдељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући
рачун, тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне
карте и назив радње са тачном адресом.
7. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмарно времену коришћења, и то пре заузећа
јавне површине.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007) и члана
41. Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/2008,08/09 и 7/2011),
члана 26. и 27. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС бр. 72/2001 и 88/2013) и члана 3 став 1
тачка 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 24/2012) Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 22.12.2014. године доноси
ОДЛУКУ
о изградњи објекта за социјално становање на кп 1795 КО Куршумлија
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се да је од интереса општине прибављање непосредном
погодбом - изградњом објекта за социјално становање на кп 1795 КО Куршумлија која је у
јавној својини општине Куршумлија средствима донатора Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Мисија
у Републици Србији, прописују се услови и начин изградње објекта и одређује инвеститор и
носилац радова на изградњи, као и коришћење непокретности након изградње по условима
донатора.
Члан 2.
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Утврђује се да је од интереса општине прибављање непокретности – објекта за
социјално становање на кп 1795 КО Куршумлија уз услов донатора да се нова непокретност
након изградње – објекат и земљиште уступи расељеном лицу Ђорђевић Слађани на
доживотно коришћење са правом да исто пренесе на свог малолетног сина након стицања
пословне способности.
Као инвеститор изградње објекта за социјално становање из тачке 1. ове Одлуке
одређује се општина Куршумлија а преко ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам, планирање,
пројектовање и стамбене послове Куршумлија, чији је оснивач општина Куршумлија, као
носиоца посла.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Куршумлија да са донатором Help - Hilfe zur
Selbsthilfe e.V. Мисија у Републици Србији закључи међусобни уговор о донацији којим ће се
регулисати права и обавезе донатора и општине Куршумлија у вези изградње и коришћења
објекта након изградње, пре свега имајући у виду обавезу општине Куршумлија за обезбеђење
земљишта за изградњу и одговарајућег уређења земљишта у погледу обезбеђења прикључака
на електродистрибутивну, водоводну и канализациону мрежу, као и у циљу обезбеђења
одговарајућих услова, дозвола и сагласности за изградњу објекта.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Куршумлија да формира комисију за прибављање
непокретности – објекта за социјално становање непосредном погодбом, и да на предлог
комисије донесе Одлуку о прибављању непокретности – објекта за социјално становање у
јавну својину општине Куршумлија, у складу за Законом о јавној својини и Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини.
Члан 5.
Обавезује се Председник општине Куршумлија да у складу са посебним захтевима
донатора о начину коришћења објекта након његове изградње у складу са чланом 39. Закона о
јавној својини прибави Мишљење од Правобранилаштва општине Куршумлија у циљу
закључивања Уговора за давање објекта за социјално становање на коришћење.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Куршумлија".
Број: I-02-159/2014
У Куршумлији, дана: 22.12.2014.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић.проф. с.р.

Скупштина општне Куршумлија на основу члана 60. и 61. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од
14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014.)
а у вези члана 41. Статута oпштине Куршумлија ( Службени лист општине Куршумлија број
22/08, 08/09 и 7/2011) на својој седници одржаној дана 22.12.2014 године донела је следећу
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ОДЛУКУ
о приступању изради урбанистичког пројекта „Барловски вис“ за изградњу ромског насеља у
циљу санирања последица поплава 2014 године на катастарским парцелама266, 267, 268 и
270 КО Барлово
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта „Барловски вис“ за изградњу ромског
насеља у циљу санирања последица поплава 2014 године на катастарским парцелама 266, 267,
268 и 270 КО Барлово, на подручју за које Просторним планом општине Куршумлија није
предвиђена детаљна разрада другим плановима. Правни основ за израду Урбанистичког
пројекта члан 13, 57. став 3, 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС,
24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС,
98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014.) .
Члан 2.
Урбанистичким пројектом уредиђе се урбанистичко-архитектонска разрада локације и
евентуална промена и прецизно дефинисање планираних намена простора будућег ромског
насеља у циљу санирања последица поплава 2014 године са циљем да се обезбеди издавање
грађевинске дозволе.
Члан 3.
Урбанистичким пројектом из члана 1, ове Одлуке уредиђе се урбанистичкоархитектонска разрада локације и евентуална промена и прецизно дефинисање планираних
намена простора која обухвата катастарске парцеле бр. 266, 267, 268 и 270 КО Барлово укупне
површине 0.40.83 Ха.
Члан 4.
Носилац израде Урбанистичког пројекта дужан је да нацрт урбанистичког пројекта
изради у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Носиоца израде Урбанистичког пројекта бира Екуменска хуманитарна организација ЕХО
Нови Сад на основу донације општини Куршумлија у поступку и на начин предвиђен законом.
Изабрани носилац израде Урбанистичког пројекта мора испуњавати услове прописане
Законом о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Урбанистичког пројекта обезбедиће Екуменска хуманитарна
организација ЕХО Нови Сад за инвеститора – општину Куршумлија.
Члан 7.
Носилац израде Урбанистичког пројекта се обавезује да након израде Урбанистичког
пројекта исти поднесе Одељењу за привреду и локални економски развој општине Куршумлија
ради потврђивања да исти није у супротности са важећим планским документима.
Члан 8.
Нацрт Урбанистичког пројекта се излаже на јавну презентацију у трајању од 7 дана у
просторијама општине Куршумлија. Оглас о јавној презентацији објављује се на огласној табли
општине и на званичној интернет страници општине Куршумлија.
Након спроведене јавне презентације и евидентираних свих примедби и сугестија
Урбанистички пројекат се у року од 3 дана доставља Комисији за планове општине Куршумлија.
Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема размотри све
примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је
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урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени
извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.
Одељење за привреду и локални економски развој дужно је да, у року од пет дана од
дана добијања предлога комисије из става 5. овог члана потврди или одбије потврђивање
урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца захтева.
На обавештење из става 6. овог члана може се поднети приговор општинском, односно
већу општине Куршумлија, у року од три дана.
Орган који је потврдио урбанистички пројекат дужан је да у року од пет дана од дана
потврђивања пројекта, тај пројекат објави на својој интернет страници.
Члан 9
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта се објављује у Службеном листу
општине Куршумлија.
Члан 10
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број: I-02-154/2014
У Куршумлији, дана 22.12. 2014 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 20. и 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист
општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Скупштина општине Куршумлија на седници
одржаној дана 22.12.2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље општине Куршумлија за период од
01.12.2013. – 01.12.2014.године.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
III

Одлуку доставити: председнику Савета за здравље општине Куршумлија и архиви.
Број: I-02-163/2014
У Куршумлији, дана 22.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.

На основу члана 5. став 1. тачка 3, став 4. и 5. Закона о јавним путевима (''Службени
гласник РС" број 101/05), члана 35. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС" број
101/05,116/08 и 111/09), Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева ( сл
гласник ПС бр 119 од 30.12.2014 године ), члана 15. и 39. Статута општине Куршумлија (
''Службени гласник општине Куршумлија " бр: 22/08, 03/09 и 7/11 ) Скупштина општине
Куршумлија, на седници одржаној дана 22.12.2014. године, донела је
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Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на подручју општине
Куршумлија
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се категоризација путева у надлежности скупштине општине и
уређује начин управљања, финансирања, заштите, одржавања, посебних услова изградње и
реконструкције и надзор над општинским и некатегорисаним путевима на територији општине
Куршумлија.
Члан 2.
Општински и некатегорисани путеви, заједно са државним путевима, чине мрежу
путева на територији општине Куршумлија.
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, као и
територију општине, са мрежом државних путева.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар
непокретности као некатегорисани пут.

Члан 3.
Путеве у надлежности Општине на територији општине Куршумлија чине општински
путеви I реда, општински путеви II реда и некатегорисани путеви.
Општински путеви I реда треба да задовољавају следеће критеријуме:
- Повезивање територије више месних заједница (заједница насеља) са државним путем,
седиштем општине или са суседном општином,
- Повезивање седишта месне заједнице са државним путем;
- Повезивање седишта месне заједнице са месном заједницом која је повезана са државним
путем или седиштем општине,
- Одвијање градско-приградског аутобуског превоза
- Могућност кружног повезивања са путем истог или вишег реда.
Општински путеви II реда задовољавају следеће критеријуме:
-Повезивање два или више насељених места унутар месне заједнице утврђених Одлуком о
месним заједницама, са путем вишег реда.
Члан 4.
Као општински путеви I реда „ОП I“ утврђују се следећи:
1. ОП I-1. Куршумлија (насеље Кастрат ) –Висока - Рударе,
дужине : 8,00 км,
2. ОП I-2. Рача –Купиново - Добро До – општина Медвеђа,
дужине : 25,00 км,
3. ОП I-3. Зебице–Ђавоља варош – Ђаке -Гајтан–спој са Проломом,
дужине: 19,00 км,
4. ОП I-4. Грабовница (Џодина воденица) – Космача – Ловиште Соколовица - Велико
Пупавце – Пролом бања,
дужине: 16,50 км,
5. ОП I-5. Пепељевац (државни пут Iб реда бр 35)– Грабовница – Дединац – Товрљане,
дужине:12,00 км,

Страна

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 23.12.2014.године

6. ОП I-6. Пепељевац (државни пут Iб реда бр 35)– Мачковац – Бело поље – Вршевац –
Барлово, са краком за транзит „Школа Мачковац – Пљаково задружни вишњар “,
дужине: 9,00 км ,
7. ОП I-7. Данковиће – Коњува – Вишесело(општина Блаце ) веза за - Невада – Жуч,
дужине: 14,20 км,
8. ОП I-8. Баћоглава – Жегрова – Растелица – Парада – Луково,
дужине: 25,00 км ,
9. ОП I-9. Коњува – Спанце – Тмава - Калудра ,
дужине: 10,00 км,
Као општински путеви II реда „ОП II“ утврђују се следећи:
1. ОП II -1. Луково– Горње Требиње ,
дужине : 7,50 км,
2. ОП II -2. „КО Луково“ - Калиманце – Сеоце – Бабица - КО Трећак – веза за Мерћез (
преко Жалице ),
дужине : 12,00 км,
3. ОП II-3. Шиповац – Љутова – Игриште,
дужине:11,50 км,
4. ОП II-4. КО Луково – Шиповац – Ранковица – Селова,
дужине 8,50 км,
5. ОП II-5. Жуч – Сагоњево –Невада,
дужине :7,00 км,
6. ОП II -6. Жегрова – Трмка – Рашевац – Дабиновац – КО Кбања,
дужине :18,00 км,
7. ОП II -7. К.бања -Крток- Орловац – Преветица – Матарова – Мердаре,
дужине :14,80 км,
8. ОП II -8. Рача – Механе – Пролом- Проломска река,
дужине : 10,00 км,
9. ОП II - 9. државни пут Iб реда бр 35 - Рача – Равни Шорт – Куршумлијска бања,
дужине :7,80 км ,
10. ОП II -10. Горња Микуљана – Дубрава веза са КО Пљаково,
дужине : 5,40 км,
11. ОП II -11. Барлово – Богујевац – Трнов Лаз,
дужине : 9,10 км,
12. ОП II -12. Доња Микуљана – Дубрава –Вељовићи (Спанце) -Спанце (Горњи кључ) ,.
дужине :8,50 км,
13. ОП II -13. Купиново– Кутлово– Прекорађе– Дегмен – Васиљевац-Боровац – Мердаре,
дужине: 17,00 км,
14. ОП II -14. Вуча ( КО Добри До) – Иван Кула – Заграђе – Свињиште – Добри До,
дужине
13,00 км,
15. ОП II -15. Висока ( жел станица )– Мало Пупавце (КО Космача ) – Каменица – Дединац Товрљане, 13,70 км,
16. ОП II -16. државни пут Iб реда бр 35- Рача – Орловац – Мала Косаница ,
дужине: 7,50 км,
17. ОП II -17. Тијовац – Шатра – Куршумлијска бања ,
дужине: 11,30 км,
18. ОП II -18. Куршумлија насеље кастрат – Етно кућа –Самоково село Самоково – Љуша –
Крток, дуж: 14,10 км,
19. ОП II -19. Рударе – Љуша - Куршумлијска бања – Шатра - Жегрова,
дужине:19,00 км,
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20. ОП II -20. Баћоглава -Мирница - Игриште - спој са Влахињом,
дужине: 22,50 км ,
21. ОП II -21. Барлово ( државни пут Iб реда бр 35)– Доње Точане – Горње Точане (
Прокупље)
дужине: 6,00 км,
22. ОП II - 22. Дегрмен – Мачија стена – Трпезе – Добри До
дужине:16,00 км,
23. ОП II - 23. Кружни пут око града Куршумлије, државни пут Iб реда бр 35- КО Пепељевац
–Савићи –Чарапићи – КО Мачковац – црква Горња Микуљана – село Горња Микуљана –
Доња Микуљана – КО Данковиће – Лугиће – Бојовићи КО Баћоглава – Тодоровићи –
Оташевићи – Марковићко гробље – ул Никодија Стојановића – ул Косовска – ул 16
фебруар – ресторан Самоково – Михајловићи Кастрат – ул Косанчић Ивана –
железничка станица Кастрат – Маркова базилика – Клепачићи КО Крчмаре – Лозница
Крчмаре – мост – мотел Стара врба - државни пут Iб реда бр 35 све до пекље :
дужине : 12,00 км.
Члан 5.
Некатегорисани путеви представљају путеве који повезују насеља унутар месне
заједнице, сеоске, пољске или атарске путеве, шумске путеве, путеве на насипима за одбрану
од поплаве, бициклистичке и пешачко-туристичке стазе, и друге путеве који се користе за
саобраћај, а који нису категорисани као општински путеви према члану 4. ове Одлуке, а воде се
у катастру непокретности као општински некатегорисани путеви.
Члан 6.
Општински и некатегорисани пут, у смислу члана 2. ове Одлуке, чине: горњи и доњи
строј пута; путни грађевински објекти: мостови, подвожњаци, надвожњаци, тунели, галерије,
потпорни и обложни зидови; објекти за одводњавање - пропусти, јаркови, дренаже;
саобраћајна сигнализација; опрема пута; аутобуска стајалишта; путни појас који чини
пројектовани попречни пресек пута и земљишни појас ширине најмање 1м са обе стране
рачунајући од крајњих тачака попречног профила пута; ваздушни простор изнад коловоза у
висини од 7м, мерено од највише коте коловоза.
II. УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 7.
Под управљањем се подразумева: коришћење општинских и некатегорисаних; заштита
општинских и некатегорисаних путева; вршење инвеститорске функције на изградњи и
реконструкцији општинских и некатегорисаних путева; организовање и обављање стручних
послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних
путева; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције,
одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева; означавање општинских
некатегорисаних путева и вођење евиденције о путевима и о саобраћајно техничниким
подацима за те путеве.
Управљање општинским и некатегорисаним путевима представља делатност од општег
интереса.
Члан 8.
Делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима може да обавља
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, под условима и на начин
утврђен законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.
Скупштина општине одлуком поверава послове управљања општинским и
некатегорисаним путевима на својој територији.
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Скупштина општине Куршумлија, за обављање делатности заштите, изградње,
реконструкције, одржавања и управљања општинским и некатегорисаним путевима, основала
је Јавно предузеће Дирекција за изградњу Куршумлија из Куршумлије, као управљача
општинских и некатегорисаних путева (у даљем тексту: Управљач).
Члан 9.
Скупштина општине на предлог Управљача доноси средњерочне планове (5 година)
изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева.
Управљач у складу са усвојеним средњорочним планом, доноси годишње планове
радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, а на предлог
месних заједница доноси програме изградње реконструкције и одржавања некатегорисаних
путева, уз сагласност Скупштине општине.
Члан 10.
Управљач прописује методологију вођења евиденције о општинским путевима уз
сагласност Општинског већа.
Управљач је дужан да води евиденцију о саобраћајно-техничким и другим подацима о
општинским путевима.
Члан 11.
Управљач је дужан да у року од 30 дана од достављања употребне дозволе за
новоизграђен општински или некатегорисан пут или објекат на њима, поднесе захтев за
уписивање права коришћења општинског или некатегорисаног пута или објекта на њима, као и
права службености и других права одређених законом која се установљавају на овим путевима
у корист других лица у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на
непокретности.
Управљач, односно лице у чију је корист установљено неко од права из става 1. овог
члана, дужно је да у року од 15 дана од дана настанка промена на установљеним правима,
заснованих на законом прописаном правном основу, поднесе захтев за упис промене, односно
брисање података, у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на
непокретности.
Члан 12.
Управљачу се поверава вршење јавних овлашћења, а која се односе на издавање:
1)Сагласности за изградњу,односно реконструкцију прикључака на пут;
2) Сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења
и сл. на путу и заштитном појасу пута;
3) Сагласности за измену саобраћајних површина, пратећих садржаја пута;
4) Сагласност на пројекте привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измештање
саобраћаја са државних путева на путеве у надлежности Општине;
5) Сагласности за одржавање спортске, односно друге јавне манифестације на путу;
6) Посебне дозволе за обављање ванредног превоза на путу;
7)Одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на путу и у заштитном појасу пута. Акти из става1.овог
члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.
Управљач је дужан да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из
става 1. овог члана у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана достављањатог акта.
Управљач је дужан да о актима о вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
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Члан 13.
Управљач је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинског пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.
Управљач одговара за штету која настане корисницима општинског пута због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинског
пута, прописаних овом одлуком, Одлуком о редовном одржавању општинских путева и
годишњим програмом одржавања општинских путева, односно због извођења тих радова
супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.
Управљач не одговара за штету уколико је обезбедио благовремено обавештавање
корисника општинског пута одговарајућом хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом о оштећењима на општинском путу.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 14.
Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних
путева обезбеђује се из:
1) Буџета општине опредељеног за ову намену;
2) Буџета Републике;
3) Накнада за уређење грађевинског земљишта;
4) Годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила;
5) Годишње накнаде за возила на моторни погон која нису обухваћена тачком 6. овог члана;
6) Накнада за ванредни превоз;
7) Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на путу, односно на другом земљишту које користи управљач
пута, у складу са прописима;
8) Накнада за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног објекта;
9) Локална комунална такса;
10)Средстава домаћих и/или страних привредних субјеката или физичких лица, као и других
облика удружених средстава (самодоприноси и сл.).
Члан 15.
Висину накнаде из члана 14. тачка 6. одређује Влада Републике Србије, а остале
накнаде из члана 14. (тачке 4, 5, 7-13) прописује Скупштина општине на предлог Управљача.
Члан 16.
У погледу наплате накнада утврђених овом одлуком, контроле, камате, повраћаја,
застарелости, казне и остало што није уређено овом одлуком, примењиваће се одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
IV. ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 17.
Ради спречавања угрожавања стабилности општинских и некатегорисаних путева
обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на овим
путевима, носилац права службености на општинским и некатегорисаним путевима као и
других права у складу са одлуком, може да изводи радове на путу (грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и других сличних објеката) само ако је за извођење тих радова
прибавио сагласност Управљача.
Управљач је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 1. овог члана.
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Члан 18.
Забрањено је из било ког нерешеног имовинско-правног разлога извршити редукцију
или обустављање саобраћаја, запречавање, оштећење или рушење коловоза и елемената
попречног профила или објекта општинског и некатегорисаног пута.
Отклањање узрока имовинско-правног проблема одвија се у поступку пред надлежним
судом.
Члан 19.
Заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса на спољну страну, висине 7м
од највише тачке коловоза у попречном профилу, а чија ширина износи на:
- општинским путевима ( I и II реда ) 5 м,
- некатегорисаниим путевима 3 м.
У заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева ван насеља забрањено
је постављање постројења, уређаја и инсталација које не припадају инфраструктурним
системима, градити стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунаре, резервоаре,
септичке јаме и друге грађевинске објекате, стварати депоније материјала, отпада и смећа.
У заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева ван насеља могућа је
изградња саобраћајних површина пратећих садржаја ових путева, као и постројења, уређаја и
инсталација које служе потребама ових путева и саобраћаја на њима.
У заштитном појасу може се градити, односно постављати водовод, канализација,
топловод, гасовод, телекомуникациони и електро вод, уз претходно прибављену сагласност
Управљача, а у свему у складу са одредбама закона из области планирања и изградње.
Ограде, дрвеће и други засади у заштитном појасу могу се подизати тако да не ометају
прегледност на путу, не угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или спречавају радове
на одржавању пута.
Одредбе из става 1. овог члана се примењују ако није другачије одређено просторним,
односно урбанистичким планом.
У зони заштитног појаса власник поседа је дужан да површину заштитног појаса
одржава на начин да се не омета прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја.
Уколико је зона прегледности шира од зоне заштитног појаса, власник поседа дужан је да
површину зоне прегледности изван заштитног појаса одржава на начин да се не омета
прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја.
Члан 20.
Појас контролисане изградње поред општинских путева износи 5 метара од границе
заштитног појаса, поред некатегорисаних путева износи 3 метара од границе заштитног појаса,
уколико није другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом.
Члан 21.
Удаљеност било ког дела стуба далековода висине до 10м, стубне трафо станице или
ниско-напонског вода од ивице коловоза, по правилу, не сме бити мања од 10м, а у изузетним
случајевима 5м, односно, за случај када се на стубу ниско-напонске мреже поставља и јавна
расвета може се смањити на најмање 3м. Стубови водова и стубови за пренос других сигнала
(ТВ, базне станице и сл.) висине преко 10м морају бити удаљени од ивице коловоза најмање за
висину тог стуба.
Сигурносна висина било ког енергетског вода износи 7м за високо напонске водове до
110кв, а 6м за нисконапонске електро водове, телекому-никационе водове и друге водове.
Угао преласка ваздушног вода не сме бити мањи од 30 степени, изузетно 20 степени.
Одредбе става 1. и 3. овог члана односе се и на телекомуникационе ваздушне водове.
Одредбе овог члана примењују се и на насељена места, осим ако урбанистичким
планом није другачије одређено.
Члан 22.
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На раскрсници општинског и некатегорисаног пута са другим путем и укрштања
општинског и некатегорисаног пута са железничком пругом у истом нивоу мора се обезбедити
зона потребне прегледности у складу са законом о безбедности у железничком саобраћају и
прописима о начину укрштања железничке пруге и пута у нивоу. Управљач је обавезан да
располаже потребном документацијом којом се дефинише зона потребне прегледности на
укрштању пута са железничком пругом у нивоу.
Управљач над општинским и некатегорисаним путевима је обавезан обезбеди
потребну прегледност на укрштању општинских путева са путевима истог или вишег реда у
истом нивоу.
Члан 23.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима,
уграђеним у општински и некатегорисани пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење,
уређај, инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује општински и некатегорисани пут,
односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање општинског и
некатегорисаног пута.
У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, инсталација или
водова из става 1. овог члана, лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања
приступи идентификацијии локализацији оштећења, односно квара који може нанети штету
путу или путном објекту, угрозити животе људи и безбедност саобраћаја или изазвати
еколошке последице по околину, и истовремено за неопходне радове, код надлежног органа
градске управе поднесе захтев за издавање одобрења за њихово извођење.
Лице из става 1. овог члана о насталом квару одмах по сазнању обавештава Управљача,
а радовима на отклањању оштећења, односно квара, по добијеном одобрењу надлежног
органа општинске управе, приступа по претходно прибављеној сагласности Управљача, са
саобраћајно-техничким условима.
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкови извођења
радова на враћању општинског и некатегорисаног пута у првобитно стање сноси лице из става
1. овог члана.
Члан 24.
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред општинског и
некатегорисаног пута, ако се тиме умањује прегледност на путу.
Члан 25.
За измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског пута потребно је
прибавити сагласност Управљача.
Члан 26.
Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући слободно отицање воде
и одлагање снега са пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту
ради извођења радова на одржавању пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане
штете.
Управљач је дужан да закључи уговор са суседом општинског и некатегорисаног пута да
на суседовом земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа
пута као и да постави привремене или сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде, за
заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних лавина, сметова и других штетних утицаја, ако
се исти не могу изградити, поставити, односно подићи на путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно
непосредне држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.
Члан 27.
Ради заштите општинског пута, на деоницама на којима је изражена појава ерозије и
спирања земљишта, Управљач је дужан, ако природа земљишта допушта, да косине усека,
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засека и насипа, као и земљишни појас озелени травом, украсним шибљем и другим растињем
тако да се не омета прегледност на путу.
Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати у складу са
чланом 19. ове одлуке.
Члан 28.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање (у даљем тексту: натпис), могу се постављати:
- поред општинског пута на удаљености од најмање 5 метара, мерено на спољну страну од
ивице коловоза;
- поред некатегорисаног пута на удаљености од најмање 3 метара, мерено на спољну страну од
ивице коловоза;
Постављање натписа врши се на основу одобрења, које има рок важења, а које издаје
Управљач.
О издатим одобрењима Управљач обавештава инспекцијски орган локалне самоуправе
надлежан запослове саобраћаја.
Управљач води евиденцију о издатим одобрењима.
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.
По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис,
дужно је да га уклони.
Уклањање постављеног натписа може да обави и Управљач на основу истека рока важења из
одобрења за постављање натписа, а уз накнаду трошкова уклањања од стране лица које је
поставило натпис.
Члан 29.
На општинском и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:
1)привремено или трајно заузимање пута;
2)извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом пута;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу, којима
се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и
спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;
6)градити прикључак прилазног пута или суседних парцела на пут без сагласности Управљача;
7)просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
8)замашћивање пута са савременим коловозом мазивима или другим сличним материјама;
9)постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, којима
сеомета одвијање саобраћаја на путу;
10 ) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном
појасу;
11) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране,
камени блокови, плугови, дрљаче исл.);
12) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и
другог материјала;
13) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
14) наношење блата на пут са савременим коловозом;
15) пуштање стоке на пут, без надзора, напасање и напајање стоке на путном земљишту;
16)окретање запреге,трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа при извођењу
пољопривредних радова;
17) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова на путу са савременим
коловозом;
18) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;
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19) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута,
20) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу.
Члан 30.
Управљач је дужан да у обављању послова заштите општинских путева, спроводи
активности на утврђивању заузећа пута, бесправног извођења радова на путу и у заштитном
појасу и свих других чињења којима се битно оштећује, или би се могао оштетити пут или
ометати одвијање саобраћаја на путу.
У обављању послова заштите некатегорисаних путева, Месне заједнице су дужне да
поступају на начин предвиђен у претходном ставу овог члана и о томе обавесте Управљача.
Управљач је дужан да, у случајевима из става 1.и става 2. овог члана, без одлагања,
поднесе писани захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређен м чињеничном стању
надлежној инспекцији за путеве, ради предузимања инспекцијских мера уз који је дужан да
достави ситуациони план издат од надлежног органа,односно овлашћеног лица,у случајевима
кад је тај план подесно доказно средство за утврђивање чињеничног стања.
Члан 31.
Управљач покреће поступак код органа општинске управе надлежног за послове
саобраћаја за ограничавање коришћења општинског или некатегорисаног пута, ако је пут у
таквом стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за пут и
3) то захтевају основани разлози који се односе на заштиту пута и безбедност саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, Управљач предузима мере
обезбеђења пута постављањем припадај уће саобраћајне сигнализације и о предузетим
мерама обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и јавностпутем средстава
јавногинформисања.
Члан 32.
Моторна и прикључна возила која саобраћају на општинском и некатегорисаном
путу,осим возила са гусеницама, морају имати точкове са пнеуматицима.
Возило са гусеницама може саобраћати на општинском и некатегорисаном путу са
савременим коловозним застором, ако су гусенице заштићене облогама са равним
површинама или другим одговарајућим облогама.
Возила војске Србије неморају да испуњавају услове из става 2.овог члана, а управљач
има право на накнаду штете која је тиме проузрокована.
Запрежна возила укупне масе преко једне тоне могу саобраћати на општинском и
некатегорисаном путу ако имају точкове са пнеуматицима.
Члан 33.
Превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско
оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, сматра се ванредним превозом у
смислу Закона о јавним путевима и ове одлуке.
Ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији општине Куршумлија,
може се обављати на општинским и некатегорисаним путевима на основу посебне дозволе
коју издаје Управљач, за сваки појединачни превоз, којом се одређују начин и услови превоза,
као и износ накнаде за ванредни превоз.
О издатим дозволама из става 2. овог члана Управљач води евиденцију и писано
обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и инспекцијски орган општинске
управе надлежан за послове саобраћаја.
Ванредни превоз може да се обавља на општинском и некатегорисаном путу без издате
дозволе из става 2. овог члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом
елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље.
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Лице које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно је да о обављаном
превозу обавести министарство надлежно за унутрашње послове и Управљача.
Члан 34.
Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских
оптерећења, укупне масе и димензија возила, која саобраћају на општинском и
некатегорисаном путу, врше овлашћено службено лице Полицијске управе и овлашћено лице
инспекцијског органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја.
Возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе из члана 29. став 2. ове
одлуке, искључују из саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу овлашћена лица из
става 1. овог члана и одређују место паркирања возила до прибављања посебне дозволе.
Превозник, односно физичко или правно лице, коме је у вршењу ванредног превоза
искључено возило, дужан је да на месту паркирања које му је одређено, обезбеди возило.
За време трајања искључења из саобраћаја, забрањено је коришћење возила које је у
вршењу контроле искључено из саобраћаја.
Члан 35.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да тај превоз обавља у складу са дозволом
из члана 33. став 2. ове одлуке.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу
општинског и некатегорисаног пута причињену обављањем ванредног превоза на путу.
Члан 36.
Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим извршеним
превозима терета на одређеном општинском или некатегорисаном путу или његовом делу за
потребе лица које обавља делатност чија природа захтева тако извршене превозе (
експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерним коришћењем тог
пута, односно његовог дела у смислу ове одлуке.
Учешће теретних возила лица које обавља делатност из става 1. овог члана, утврђује
Управљач на основу просечног годишњег дневног саобраћаја теретних возила прописане
носивости и то најмање четвороструким бројањем саобраћаја на изворној-циљној локацији.
Лице из става 1 овог члана дужно је да плаћа накнаду управљачу општинског или
некатегорисаног пута, за прекомерно коришћење тог пута према Уговору који закључује са
управљачем општинског или некатегорисаног пута.
Лице из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету Управљачу, причињену грубом
непажњом (просипање, остављање или бацање терета, замашћивање пута мазивима или
другим сличним материјама, механичко оштећење вучењем предмета, материјала, оруђа и
других врста терета по путу и сл.).
Члан 37.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терет а дужан је да уклони:
- са трупа општинског и некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од два часа од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета;
- са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од 12
часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у роковима из става 1. овог члана,
уклањање ће извршити управљач пута о трошку имаоца возила, односно терета, према
следећем:
- са трупа општинског и некатегорисаног пута, најкасније у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета;
- са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута најкасније у року од 24 часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
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До уклањања возила, односно терета са општинског и некатегорисаног пута возило,
односно терет који је испао морају бити прописно обележени.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса општинског и
некатегорисаног пута из ставова 1. и 2. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета
путу.
Члан 38.
Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја може забранити саобраћај
или саобраћај одређене врсте возила на општинском или некатегорисаном путу, његовом делу
или путном објекту, ако то захтева одржавање културне, спортске или друге манифестације,
под условом да је могуће преусмеравање саобраћаја на друге путеве, по претходно
прибављеној сагласности Управљача, на коме се захтева одржавање културне, спортске или
друге манифестације.
О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, орган општинске управе надлежан за
послове саобраћаја, дужан је да обавести орган надлежан за унутрашње послове иУправљача.
Управљач је дужан да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана, благовремено
обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени начин и
предузме потребне мере обезбеђења.
Организатор културне, спортске или друге манифестације сноси трошкове забране
саобраћаја, преусмеравања саобраћаја, обавештавања јавности и предузетих мера
обезбеђења.
Члан 39.
Управљач је дужан да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и
кориснике путева о стању и проходности општинских путева, а у случају ограничења, обуставе и
забране саобраћаја на општинском путу, у року од 24 часа пре почетка примене наведених
мера.
Члан 40.
Управљач обезбеђује на општинским и некатегорисаним путевима постављање,
замену, допуну и обнављање саобраћајне сигнализације, опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком регулисању саобраћаја које
издаје орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја.
Управљач је дужан да обезбеди редовно чишћење саобраћајне сигнализације и опреме
тих путева.
Члан 41.
Орган општинске управе надлежан за техничко регулисање, забраниће саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила, на путу, његовом делу или путном објекту, на предлог
Управљача, у следећим случајевима, ако:
1) се пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се не може
одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2) би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету путу, његовом делу или
путном објекту;
3) то захтева извођење радова на реконструкцији пута и
4) то захтевају други разлози заштите пута и безбедности саобраћаја на том путу.
Општа забрана саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту, може бити привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на том
путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена или стална.
V. ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 42.
Одржавањем општинских и некатегорисаних путева у смислу ове одлуке сматрају се
радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.
Управљач је дужан да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и
безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.

Страна

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 20 Датум: 23.12.2014.године

Одржавање општинских и некатегорисаних путева обухвата редовно, периодично и
ургентно одржавање.
Члан 43.
Радове на одржавању општинских и некатегорисаних путева изводи Управљач.
Члан 44.
Радови на редовном одржавању општинског пута, ради обезбеђења функционалности
пута, јесу нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање
пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме
пута;
9) чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута;
10)кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу;
11)чишћење снега са коловоза, пешачких стаза у путном појасу, аутобуских стајалишта,
паркиралишта, банкина и ригола Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева,
ради обезбеђења функционалности пута, спроводе се у складу са програмом одржавања који
доноси Управљач у складу са одредбама члана 9. став 2. ове Одлуке.
Члан 45.
Радови на периодичном одржавању општинских путева обухватају: ојачање коловозне
конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора или заптивање;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији општинског пута јесу нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена
попречних нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу,
2)
замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника,
лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима,
надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
3)
обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака,
подвожњака и вијадуката;
4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу, односно његовом делу.
Радови на појачаном одржавању општинских путева (побољшање општинског пута), јесу
нарочито:
1) ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
2) проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим
деловима пута;
3)
проширење раскрсница у нивоу;
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4) замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске
облоге;
5) санирање клизишта и одрона;
6) санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
7) замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског
пута и путног објекта;
8) постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине на општинском путу, односно његовом делу.
9) формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.
Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на основу пријаве уз коју се прилаже техничка
документација која садржи: технички опис радова који се изводе, предмер и предрачун
радова, ситуациони приказ деонице пута са саобраћајном сигнализацијом на којој се изводе
радови и пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова.
Радови из става 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у
складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи:
општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне
профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме,
опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења
радова и техничку контролу техничке документације.
Техничку документацију из става 6. овог члана, пре почетка извођења радова на појачаном
одржавању општинског пута оверава општински орган надлежан за послове урбанизма.
Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину дана
од дана извршене овере.
Општински орган орган надлежан за послове урбанизма, образује комисију за технички
преглед изведених радова на појачаном одржавању општинског путева и улица и издаје
потврду о пријемутихрадова.
Члан 46.
Радови на периодичном одржавању некатегорисаног пута обухватају: ојачање
коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости.
Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора;
2) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
3) постављање нове саобраћајне сигнализације.
Радовина појачаном одржавању некатегорисаног пута (побољшање некатегорисаног пута), јесу
нарочито:
1) проширење коловозне конструкције на краћим деловима пута;
2) проширење раскрсница у нивоу;
3) санирање клизишта и одрона;
4) санација и израда потпорних и обложних зидова;
5) формирање нових аутобуских сатајалишта изван коловоза пута.
Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на основу пријаве уз коју се прилаже
техничка документација која садржи: технички опис радова који се изводе, предмер и
предрачун радова, ситуациони приказ деонице пута са саобраћајном сигнализацијом на којој
се изводе радови и пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова.
Радови из става 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује
у складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи:
општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне
профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме,
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опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења
радова и техничку контролу техничке документације.
Техничку документацију из става 6. Овог члана, пре почетка извођења радова на
појачаном одржавању некатегорисаног пута оверава општински орган орган надлежан за
послове урбанизма.
Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину
дана од дана извршене овере.
Општински орган орган надлежан за послове урбанизма, образује комисију за технички
преглед изведених радова на појачаном одржавању некатегорисаног пута и издаје потврду о
пријему тих радова.
Члан 47.
Р а д о в и н а у р г е н т н о м о д р ж а в а њ у општинских и некатегорисаних путева
обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу
обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја, а у складу са Одлуком о
ургентном одржавању општинских и некатегорисаних путева.
Члан 48.
Општинско веће, на предлог Управљача, доноси акт о редовном, периодичном и
ургентном одржавању општинских и некатегорисаних путева којим се ближе уређују врсте и
обим радова, технички услови и начин извођења радова на општинским и некатегорисаним
путевима.
Председник општине доноси одлуку о ступању на снагу стања елементарне непогоде и
ванредних околности.
Члан 49.
Радови на одржавању општинских, некатегорисаних путева по правилу се изводе тако
да се не забрањује саобраћај на општинском путу.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја на
општинском путу, општински орган надлежан за послове саобраћаја, по претходно
прибављеном мишљењу министарства надлежног за унутрашње послове, доноси решење о
забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће се другим путем одвијати саобраћај и под којим
условима уз сагласност управљача пута на који се врши преусмеравање саобраћаја.
У случају забране саобраћаја из става 2. овог члана, управљач пута на коме је забрањен
саобраћај дужан је да путем средстава јавног информисања обавести јавност 24 часа пре
почетка забране саобраћаја.
Члан 50.
У случају елементарних непогода или прекида саобраћаја на општинском путу
Управљач поступа на основу посебног плана за отклањање последица од елементарних
непогода.
VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 51.
Изградња и реконструкција општинског пута врши се у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња, Законом о јавним путевима и овом Одлуком.
Изградња и реконструкција некатегорисаног пута врши се у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња и овом Одлуком.
За изградњу и реконструкцију општинског пута, поред идејног пројекта тог пута,
израђују се, по потреби, и следећи идејни пројекти: раскрсница, објеката за потребе пута,
саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Главни пројекат изградње и реконструкције општинског пута садржи елементе
дефинисане у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и законом о јавним
путевима.
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Члан 52.
Уколико инвеститор радова на изградњи или реконструкцији општинског или
некатегорисаног пута или путног објекта на њима, није управљач општинским и
некатегорисаним путевима, сагласност на техничку документацију за изградњу или
реконструкцију пута или путног објекта даје Управљач.
Изграђен или реконструисан пут или путни објекат, Инвеститор је дужан да, са
одговарајућом документацијом, преда Управљачу, најкасније 15 дана по добијању употребне
дозволе.
Члан 53.
Општински пут мора да се изгради тако да има најмање две саобраћајне траке у равни
коловоза.
Општински пут мора да се изгради тако да буде оспособљен да поднесе осовинско
оптерећење од 11,5 тона по осовини, изузетно 6 тона по осовини.
Некатегорисани пут мора да се изгради тако да буде оспособљен да поднесе осовинско
оптерећење од најмање 6 тона по осовини,изузетно у складу са Законом .
Члан 54.
При изградњи путева у надлежности општине морају се испунити следећи услови:
За општинске путеве I реда:
- да саобраћајне траке буду широке најмање по 3,00 метра, с тим што се, зависно од
конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може
смањити до 2,50 метара,
- да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.)
омогућавају безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 50 км на час, а
изузетно 40 км на час на планинским превојима и другим неповољним планинским теренима,
За општинске путеве II реда:
да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,75 метра, с тим што се, зависно од
конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може
смањити до 2,50 метара, изузетно једну саобраћајну траку најмање ширине 3,5м која се
,зависно од конфигурације терена може смањити на 2,75 метара, с тим да, зависно од
прегледности пута на растојању од највише 300 метара, изузетно 500м има одговарајуће
проширење за мимоилажење возила до укупне ширине коловоза од најмање 5,5метара,
изузетно 4,75м;
- да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.)
омогућавају безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 40 км на час, а
изузетно 30 км на час на планинским превојима и другим неповољним планинским теренима;
За некатегорисане путеве:
да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,50 метра, с тим што се, зависно од
конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може
смањити до 2,25 метара, изузетно једну саобраћајну траку најмање ширине 3,5м која се
,зависно од конфигурације терена може смањити на 2,75 метара, с тим да, зависно од
прегледности пута на растојању од највише 500 метара, изузетно 750м, има одговарајуће
проширење за мимоилажење возила до укупне ширине коловоза од најмање 5,0 метара, а
изузетно 4,75 метара;
- да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.)
омогућавају безбедан саобраћај.
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Раскрснице на општинским путевима морају да буду изведене тако да се возила могу безбедно
укључивати на пут и искључивати са пута.
Члан 55.
Земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут мора се изградити са
тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и општински пут са којим се укршта,
односно на који се прикључује, у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза
општинског пута.
Прилазни пут који се прикључује на општински пут мора се изградити на начин да не
ремети безбедност саобраћаја на општинском путу.
Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног,
односно прилазног пута, у дужини из става 1. овог члана.
Ако приликом изградње или реконструкције општински пут из става 1. овог члана
пресеца земљани пут, трошкове изградње земљаног пута са тврдом подлогом или истим
коловозним застором као и општински пут са којим се укршта, односно на који се прикључује,
сноси инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији општинског пута.
Члан 56.
Путни објекти општинског пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном
објекту не сме да буде мања од ширине коловоза општинског пута.
Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на општинском путу, мора се изградити
ван коловоза општинског пута.
Члан 57.
Инвеститор је дужан да, најмање 15 дана пре почетка радова на изградњи, односно,
реконструкцији општинског пута или путног објекта о томе обавести јавност путем средстава
јавног информисања или на други уобичајени начин.
Лица, који су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима,
уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп општинског или некатегорисаног пута
и у земљишном појасу, односно у путном објекту (канализација, водовод, гасовод, електричне,
телекомуникационе инсталације и сл.) тих путева, усклађују радове са радовима на њиховој
реконструкцији.
Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре поче тка радова на изградњи, односно,
реконструкцији општинског или некатегорисаног пута или путног објекта на њима, писано
обавести лица из става 2. овог члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других
радова на општинском или некатегорисаном путу о свом трошку, а при изградњи општинског
или некатегорисаног пута о трошку инвеститора, изместе објекте, постројења, уређаје,
инсталације и водове, или их прилагоде насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, односно
реконструкцији општинског или некатегорисаног пута или извођењу других радова на њима,
одговарају за штету која настане због неблаговременог отпочињања извођења тих радова.
Члан 58.
Ако постојећи општински или некатегорисани пут, односно његов део, треба изместити
због грађења другог објекта (железничка инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо
језеро, аеродром и сл. ), општински или некатегорисани пут, односно његов део који се
измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања општинског или некатегорисаног пута, односно његовог дела, из
става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање
општинског или некатегорисаног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју
инвеститор и Управљач.
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Члан 59.
У случају укрштања општинског или некатегорисаног пута са железничком
инфраструктуром због изградње општинског или некатегорисаног пута, односно железничке
инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака или подвожњака, сноси инвеститор
изградње тог пута, односно те железничке инфраструктуре.
Члан 60.
Ако је укрштање са инфраструктурним системом изведено изградњом подвожњака за
општински или некатегорисан пут, изграђени подвожњак сматра се објектом инфраструктурног
система.
Горњи строј општинског или некатегорисаног пута испод подвожњака из става 1. овог
члана са опремом и саобраћајном сигнализацијом пута, као и системом за одводњавање
површинских и подземних вода, потребним за правилно и безбедно коришћење пута, сматра
се објектом пута.
Ако је укрштање са инфраструктурним системом изведено изградњом надвожњака за
општински или некатегорисани пут, изграђени надвожњак сматра се објектом пута.
Инфраструктурни систем испод надвожњака из става 3. овог члана, са инсталацијама и
постројењима потребним за правилно и безбедно коришћење тог система, сматра с е објектом
инфраструктурног система.
Одредбе став 1. до 4. овог члана, сходно се примењују и кад због промене категорије
пута, односно промене категорије инфраструктурног система, долази до изградње подвожњака
или надвожњака.
Члан 61.
Просторним, односно урбанистичким планом, дефинишу се деонице и елементи
општинског пута, путни објекти са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице
за потребе насеља, простори за паркирање, јавна рас ве та, с ве тло с на и друга с игнализ ациј
а, бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.), објекти и опрема која одговара потребама
насеља.
Изградњом деонице општинског пута, односно путног објектау смислу става 1. овог
члана, не може да се наруши континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему.
Члан 62.
На предлог месне заједнице, групе грађана, превозника који обавља линијски превоз
путника, на општинском и некатегорисаном путу може се формирати аутобуско стајалиште уз
сагласност Управљача и одобрење општинског органа надлежног за питања саобраћаја.
Трошкове изградње аутобуског стајалишта из става 1. овог члана сноси Управљач
односно заинтересовани превозник.
Члан 63.
На местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и
јаким ветровима, мора се обезбедити заштита општинског и некатегорисаног пута и
саобраћаја:
1) изградњом сталних објеката (потпорни, обложни, преградни и ветробрански зидови и сл.);
2) сађењем заштитних шумских појасева и других засадаи
3) постављањем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке, жичане
мреже и сл.).
Члан 64.
Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња општинских и некатегорисаних путева
примењују се и на реконструкцију ових путева.
Реконструкцијом општинског или некатегорисаног пута у смислу ове одлуке сматрају се
радови на постојећем путу, његовом делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе
пута у појасу његовог основног правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или
проширује коловоз.
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Употребну дозволу за општински и некатегорисани пут из става 2. овог члана издаје
општински орган надлежан за послове урбанизма.
Члан 65.
Пројектовање, изградња, односно реконструкција општинског или некатегорисаног пута
и коришћење материјала врши се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту
објеката, односно материјала и одредбама ове Одлуке.
Општински и некатегорисани путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да
се планска и техничка решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и
изградње путева, са захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима
за оцену оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне средине, тако да
штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи.
Општински и некатегорисани путеви, њихов део и путни објекат подобни су за употребу
када се на начин прописан законом утврди да изграђени или реконструисани пут, његов део
или путни објекат у погледу безбедности саобраћаја испуњава техничке прописе и стандарде
који се односе на ту врсту објеката.
Члан 66.
Управљач је дужан да путем средстава јавног информисања објави предају изграђеног
или реконструисаног општинског пута на употребу.
VII. НАДЗОР
Члан 67.
Надзор над спровођењем дела ове одлуке којом се уређује изградња и реконструкција
општинских и некатегорисаних путева врши грађевински инспектор,одно сно инспектор за
саобраћај и путеве (јединствено: инспектори) у делу одлуке који се односи на заштиту,
одржавање и безбедност саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима.
Члан 68.
Инспектори не могу да израђују или учествују у изради техничке документације и
техничкој контроли техничке документације за објекте који су предмет инспекцијског надзора
и да врше стручни надзор над изградњом, односно извођењем радова на објектима који су
предмет инспекцијског надзора.
Члан 69.
Грађевински инспектор има право и дужност да проверава:
1) радове на изградњи и реконструкцији општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и
путног објекта;
2) техничку и другу документацију за изградњу и реконструкцију општинског и некатегирисаног
пута, његовог дела и путног објекта;
3) испуњеност услова прописаних залица која врше послове пројектовања, техничке контроле
техничке документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора;
4) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи и реконструкцији општинског и некатегирисаног пута;
5) да ли је за изградњу и реконструкцију општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и
путног објекта издата грађевинска дозвола, односно да ли је грађевинска дозвола издата на
прописан начин;
6)да ли се општински и некатегирисани пут,његов део и путни објекат гради према техничкој
документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и да ли је та документација
израђенау складу са прописима;
7)да ли извођач радова на изградњи и реконструкцији општинског и некатегирисаног пута,
његовог дела и путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан
начин;
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8)да ли је почетак изградње општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта,
односно извођења радова пријављен на прописан начин;
Поред послова из става 1. овог члана грађевински инспектор обавља и друге послове утврђене
законом.
Члан 70.
Инспектор за саобраћај и путеве има право и дужност да проверава:
1)
услове одвијања саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу;
2) стање општинског и некатегорисаног пута,његовог дела и путног објекта,
3) правилно одржавање општинског и некатегорисаног пута,његовог дела и путног објекта у
складу са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност
општинског и некатегорисасног пута,његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно
одвијање саобраћаја,
4) да ли се правилно и редовно спроводе мере заштите општинског и некатегорисаног пута,
5) да ли се општински и некатегорисани пут,његов део и путни објекат користи на основу
издате употребне дозволе,
6) да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом.
Поред послова из става 1. овог члана инспектор за саобраћај и путеве обавља и друге послове
утврђене законом и општинским одлукама из области саобраћаја.
Члан 71.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да:
1)забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима, техничким
прописима и стандардима и нормама квалитета приликом извођења радова и употребе
материјала при изградњи, реконструкцији општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и
путног објекта,
2) нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова приликом
изградње и реконструкције општинског и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта,
ако утврди да извођач радова не испуњава прописане услове;
3)нареди рушење општинског и некатегирисаног пута, његовог дела или путног објекта, за које
није издата грађевинска дозвола за изградњу, односно реконструкцију.
4) нареди отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се приликом извођења
радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији општинског и некатегирисаног
пута, његовог дела и путног објекта, не примењују технички прописи и стандарди и норме
квалитета, а ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави даље
извођење радова и нареди рушење и уклањање изграђених и реконструисаних делова
општинског и некатегирисаног пута или путног објекта на којима нису отклоњени наређени
недостаци;
Поред по слова из става 1. овог члана грађевински инспектор обавња и друге послове утврђене
законом и општинским одлукама.
Члан 72.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за саобраћај и путеве је овлашћен да:
1) нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у заштитном појас у
општинског и некатегорисаног пута супротно одредбама ове одлуке;
2) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и
натписа подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама ове одлуке;
3) нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација и ограда са
општинског и некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса осим
објеката, цевовода, водова и инс- талација за које је установљено право службености или друго
право одређено законом;
4) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила, на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту;
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5) нареди отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или
путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
6) забрани радове који се изводе у непосредној близини општинског и некатегирисаног пута,
његовог дела и путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност
саобраћаја,
7)нареди инвеститору прибављање употребне дозволе, у року који не може бити краћи од 30
дана, ако утврди да се општински и некатегирисани пут,његов део или путни објекат, за који је
издата грађевинска дозвола, користи без употребне дозволе, а ако инвеститор не прибави
употребну дозволу у утврђеном року, привремено забрани саобраћај на општинском и
некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту,
8) нареди Управљачу постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење на
општински и некатегирисани пут, прикључком или укрштањем путева, односно прикључком
прилазног пута на општински и некатегирисани пут, без претходно прибављене сагласности
управљача општинског и некатегирисаног пута, односно одобрења за изградњу,
9) нареди уклањање депонија отпада и смећа отворених супротно одредбама ове одлуке,
10)искључи из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља
ванредни превоз без посебне дозволе;
11)нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета коришћење
општинског и некатегирисаног пута;
Члан 73.
Ако је општински или некатегирисани пут, његов део или путни објекат у таквом стању
да се на њему не може одвијати безбедан саобраћај, инспектор за саобраћај и путеве ће
наредити да се без одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено
забранити саобраћај на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном
објекту.
Члан 74.
Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од осам
дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења
којим се: забрањују, односно обустављају радови;
1) привремено забрањује саобраћај на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или
путном објекту;
2) наређује отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или
путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
3) наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда,
дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са општинског и некатегирисаног пута,
његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и
инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом и
5)искључује из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља
ванредни превоз без посебне дозволе
Члан 75.
Инспектор за време обављања инспекцијских послова носи службену легитимацију и
дужан је да је покаже лицу које контролише, пре извршења инспекцијског надзора.
Члан 76.
Инспектор за саобраћај и путеве, ради остваривања прегледа, има право да на
општинским и некатегирисаним путевима зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила
хитне помоћи и возила органа унутрашњих послова.
Заустављање возила из става 1. овога члана врши се истицањем саобраћајног знака
"забрањен саобраћај свим возилима у оба смера" на коме је уписано "СТОП".
Возач возила из става 1.овог члана обавезан је да заустави возило на истакнути саобраћајни
знак "СТОП"од стране инспектора за саобраћај и путеве.
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које
привремено или трајно заузме општински пут, поднеће се кривична пријава за кривично дело у
складу са Законом о јавним путевима.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које изводи
радове на општинском путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом општинског пута, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом
о јавним путевима.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које изводи
радове на општинском путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о
јавним путевима.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које испусти
воду, отпадну воду и другу течност на општински пут, поднеће се кривична пријава за кривично
дело у складу са Законом о јавним путевима.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које подиже
засаде, ограде и дрвеће, оставља предмете и материјале, поставља постројења и уређаје,
гради објекте или врши друге радње које ометају прегледност општинског пута, поднеће се
кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима.
Члан 78.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, а
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, казниће сезапрекршај предузетник, ако:
1)гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 19. став 2. ове
Одлуке;
2)
гради, односно поставља, водовод, гасовод, канализацију, топловод и други сличан
објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл, без
сагласности, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности управљача
општинског и некатегорисаног пута;(члан 19. став 4.)
3)при реконструкцији или извођењу других радова на општинском путу не изместе објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове уграђене у труп општинског или некатегорисаног
пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту или их не прилагоде насталим
променама; (члан 57. став 4.)
4)подиже далеководе и стубне трафо-станице код укрштања далековода супротно члану 21;
5)поставља постројења, уређаје и инсталације које не припадају инфраструктурним системима,
гради стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме и друге
грађевинске објекате, ствара депоније материјала, отпада и смећа у заштитном појасу; (члан
19. став 2.)
6)подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских и некатегорисаних путева супротно
члану19. став5. ове Одлуке;
7)оставља грађевински и други материјал поред општинског и некатегорисаног пута у складу са
чланом 24. ове Одлуке;
8) обавља ванредни превоз без посебне дозволе Управљача (члан 35. став 1);
9) гради прикључак прилазног пута на општински и некатегорисани пут без сагласности
управљача општинског пута; (члан 29. тачка 6.),
10) не изгради земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин
прописан у члану 55. став 1. ове Одлуке;
11) не изгради прилазни пут који се прикључује на општински пут на начин прописан у члану
55. став 2. ове Одлуке;
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12) не омогући прилаз општинском или некатегорисаном путу или путном објекту на њима,
ради извођењарадованаодржавању; (члан 26. став 2.)
13) поставља на општинском или некатегорисаном путу натписе, супротно одредби члана 28.
став 1. ове Одлуке;
14) поставља на општинском путу натписе без одобрења управљача општинског пута (члан 28.
Став 2);
15) не одржава натписе који су постављени на општински пут, односно поред тих путева (члан
28. став 3);
16) изврши привремено или трајно заузимање пута супротно одредбама Закона о јавним
путевима или ове Одлуке (члан 29. тачка 1.);
17)изводи радове на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом ,
одржавањем и заштитом јавног пута (члан 29. тачка 2.);
18) изводи радове, као носилац права службености и других права установљених на путу
којима се оштећује општински пут или угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја(члан 29. тачка3.);
19) испушта воду, отпадну воду и друге течности на пут (члан 29. тачка 4.);
20)спречи отицање вода са општинског и некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из
пропуста кроз труп пута и спречи даље отицање вода ка њиховим реципиентима;(члан 29.
тачка 5.);
21)просипа,оставља или баца материјале, предмете и смеће на општински и некатегорисани
пут;(члан 29. тачка 7.);
22)замашћује општински и некатегорисани пут мазивима или другим сличним материјама;
(члан 29.тачка 8);
23) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и поред
општинског пута, којима се омета одвијање саобраћаја на општинском путу; (члан 29. тачка 9.);
24) оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, ко с инама и зе мљишном по ј
асу општинског и некатегорисаног пута; (члан 29. тачка 10.);
25)вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по општинском и некатегорисаном
путу; (члан 29. тачка 11.);
26) спушта низ косине засека, усека и насипа општинског и некатегорисаног пута, дрвену грађу,
дрва за огрев, камење и други материјал; (члан 29. тачка 12.);
27) пали траву и друго растиње на општинском и некатегорисаном путу, као и отпадне
предмете и материјале; (члан 29. тачка 13.);
28) наноси блато са прилазног пута на општински и некатегорисани пут са савременим
коловозним застором; (члан 29. тачка 14.);
29) пушта стоку на општински и некатегорисани пут без надзора, напаса и напаја стоку на
општинском и некатегорисаном путу; (члан 29. тачка 15.);
30) при извођењу пољопривредних радова окреће запрегу, трактор, плуг и друге
пољопривредне машине и о руђа на о пштинском путу или некатегорисаном путу (члан 29.
тачка 16.);
31) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова; (члан 29. тачка 17.);
32) укључује возило на општински и некатегорисани пут и искључује са општинског и
некатегорисаног пута ван прикључка или укрштаја (члан 29. тачка 18.);
33)зауставља или оставља возило којим се омета коришћењепута(чл.29.тачка 19.)
34)оштећује или предузима радње којима би се могао оштетити општински и некатегорисани
пут или ометати одвијање саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу; (члан 29. тачка
20.);
35)користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу са савременим коловозним
застором моторна и прикључна возила са точковима без пнеуматика, осим возила са
гусеницима; (члан 32. став 1.);
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36)користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу, са савременим коловозним
застором, возила са гусеницама које нису снабдевене облогом са равним површинама или
другим одговарајућим облогама(чл.32.став2);
37)користи на путевима са савременим коловозним застором запрежна возила са точковима
без пнеуматика, чија укупна маса прелази једну тону (чл.32.став4);
38)за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено
из саобраћаја; (члан 34. став 4.);
39)обавља ванредни превоз супротно члану35.став1. ове Одлуке;
40) не уклони са трупа или земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута возило које
се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возилауроку из члана 37. став 1. ове
Одлуке.
41)нанесе штету општинском и некатегорисаном путу уклањањем возила, односно терета са
трупа, односно земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута. (члан 37. став 4.);
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу, а
новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се физичко лице, за прекршај из става 1.
овог члана.
Члан 79.
Новчаном казном од 10.000-50.000 динара казниће се возач, односно власник или
корисник возила, ако не заустави возило на истакнути знак инспектора за саобраћај и
путеве,(члан 76.став 3.)
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским и
некатегорисаним путевима бр: I -02-102/2014 од 04.08.2014 ( ''Општински службени
лист'',бр.07/2014).
Члан 81.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у''Службеном листу
општине Куршумлија"
Број: I-02-160/2014
Дана: 22.12.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.
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