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На основу члана 36. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), „АРПЛАН” д.о.о. – 
Аранђеловац издаје: 
 
 
 
 
 

Р Е  Ш Е  Њ Е 
 
 
О одређивању Руководиоца радног тима – Одговорног урбанисте за израду: 
 
 
 
 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
за инфраструктурно повезивање копова на Венчацу: 

 
 
 
 
 

одређујем: 
 
 
 

Милан Зечевић, дипл.инж.арх.  
број лиценце: 200 0553 03 

 
 
 
 
 
 
 

Директор:  
Мићо Чудић, дипл.инж.грађ. 

 
 

___________________________ 
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На  основу  члана  38.  став  3.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Службени гласник 
РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -   одлука 
УС РС, 50/2013 - одлука  УС РС, 98/2013 - одлука  УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 
31/2019, 37/2019 и 09/2020), и члана 27. став 5. Правилника  о садржини,  начину  и 
поступку  израде  докумената  просторног  и урбанистичког планирања ("Службени 
гласник РС", број 32/2019) у својству одговорног урбанистe, дајем следећу 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Елаборат нацрта планског документа - План детаљне регулације за инфраструктурно 
повезивање копова на Венчацу: 

- је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука  УС РС,  
50/2013  - одлука  УС РС,  98/2013  - одлука  УС РС,  132/2014, 145/2014 и 83/2018, 
31/2019, 37/2019 и 09/2020), 

- је урађен  у складу са Правилником  о садржини,  начину  и поступку  израде 
докумената  просторног  и урбанистичког  планирања  ("Службени  гласник  РС", број 
32/2019);  

- је  усклађен  са  Извештајем  о  стручној  контроли  материјала  за  рани  јавни увид, 
Комисије за планове општине Аранђеловац, Бр. 06-89-3/2020-01-2 од 20.02.2020.; 

- је усклађен са планским документима ширег подручја; 
 
 
 
Одговорни урбаниста: 
Милан Зечевић,дипл.инж.арх.  
Број лиценце: 200 0553 03 
Лични печат:                                                                         Потпис: 
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ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13-
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 33. Статута 
општине Аранђеловац ("Службени гласник општине Аранђеловац", број 02/19) Скупштина 
општине Аранђеловац, на седници одржаној  ____________.године донела је: 
 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

за инфраструктурно повезивање  
копова на Венчацу  

 
 

План детаљне регулације за инфраструктурно повезивање копова на 
Венчацу (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује 
детаљна урбанистичка решења уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:  
Текстуалног  дела који садржи: 

I. Полазне основе плана 

II. Плански део (правила уређења и правила грађења) 

III. Смернице за спровођење плана 

IV. Прелазне и завршне одредбе 

Графичког дела 
 
Документационог дела 

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

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

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 09/20),  

 Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр.101/15) 
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/19),  
 Одлука о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурно повезивање копова 

на Венчацу („Сл. гласник општине Аранђеловац“ бр.100/18).       
 

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

– Просторни план општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ 
бр.32/2011).  

– План детаљне регулације за привредни комплекс предузећа «Геа» д.о.о. из 
Аранђеловца, („Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 40/2012) и  

– План детаљне регулације каменолома у лежишту «Венчац» на Венчацу, („Службени 
Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 40/2012). 
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2. ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

 
2.1. Опис границе плана са пописом катастарских парцела 

 
Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је на графичком прилогу бр. 1. 

„Геодетска подлога са границом плана“. 
 

Граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле: 
К.О. Бања: Део 3407/1 
К.О. Врбица: Део 2496/1, 3486, 3488, 3495, део 3929, део 3503, део 3504, део 3505, део 

3506, део 3509/1, део 3509/2, део 3510, део 3511, део 3512/1, део 3512/2, део 3512/3, део 
3512/4, део 3512/5, део 3513, део 3515/3, део 3516, део 3517, део 3518/1, део 3518/2, део 
3519, 3520/1,3520/2, део 3521, део 3522, део 3524, део 3525, део 3530/2, део 3530/3, део 
3530/5, 3530/6, део 3530/7, део 3533, 3543/1, 3543/2, 3544/1, 3544/2, 3544/3, 3545/1, 3545/2, 
3546/1, 3546/2, 3547/1, 3547/2, 3547/3, 3548, 3549, део 3570, део 3571/1, 3584/3, 3585, део 
3918/2, део 3929, део 3983 (део 2981 КО Брезовац), део 3984 (део 2982 КО Брезовац) 

К.О. Брезовац: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 8/1, 8/2, 8/3, део 10, део 13/2, део 14, део 
16/5, део 23/1, део 23/3, део 21/1, део 24/1, 25/1, 25/2, 719/3,  део 29, 30, 35, 36/1, 37/1, део 
37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, део 50/1, 719/3, део 2902, део 2981 (део 3983 КО Врбица), део 
2982 (део 3984 КО Врбица), 2983. 

 
Укупна  површина обухвата Плана износи  П = 44.0010 ha 
 
У случају неслагања графичког и текстуалног дела меродаван је  графички прилог број 1 

-  „Геодетска подлога са границом плана“. 
 
Граница грађевинског подручја 

 
Обухват плана је планирано грађевинско подручје које обухвата простор постојећих 

копова у оквиру већ добијених експлоатационих поља, затим, постројење за прераду камена, 
као и саобраћајнице које их повезују са планираном регулацијом. Ван грађевинског појаса је 
шумско земљиште које представља тампон зону између копова и непосредног окружења. 

Редни 
број 

ПЛАНИРАНА  НАМЕНА ПОВРШИНА 
Површина 

(ha) 
Учешће 

(%) 
1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  38.4641 87.42 

1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
(саобраћајнице) 

6.8627 15.60 

1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 31.6014 71.82 

2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 5.5369 12.58 

У   К   У   П   Н   О  44.0010 100,00 

 
3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге: 
-Топографски план подручја од интереса размере 1:1000 
-Катастарски план предметних парцела у размери 1:2500 (Копија плана и ортофото 

снимак, бр. 953-1/2019-241 и 953-1/2019-242 од 24.05.2019., РГЗ СКН Аранђеловац) 
 
Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана 

у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 
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72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). 
 
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и 
добијени од следећих надлежних организација и предузећа: 
 

 
Број 

захтева 
 

 
Институција 

Врста документације 
 

Датум добијања услова 

1. ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац Технички услови 01-2020/1 од 24.07.2019. 

2. 
ЈКП «БУКУЉА» 

(РАДНА ЈЕДИНИЦА ГАС) 
Аранђеловац 

Услови 08-9515/1 од 11.12.2019. 

3. 
ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД 

Аранђеловац 
Технички услови 

8.Д.0.0-Д.09.02-
344698/2-18 од 27.12.2018. 

4. Србијашуме Услови 1962 од 11.12.2018 

5. 
ЈКП Зеленило 
Аранђеловац 

Технички услови 2326 од 23.12.2019. 

6. 
Телеком Србија, Извршна 

јединица Крагујевац, Служба за 
планирање и инжењеринг 

Технички подаци и услови 513414/3-2019 од 29.11.2018. 

7. 
Завод за заштиту споменика 

културе, Крагујевац 
Решење 

1482-02/1 од 19.12.2019 и 
2016-02/1 од 30.12.2019. 

8. 
Завод за заштиту природе 

Србије, Београд 
Решење 020-1457/4 од 04.07.2019 

9. РХМЗ Обавештење 922-3-99 од 03.12.2018. 

11. 
Републички сеизмолошки 

завод, Београд 
Услови 02-420-1/2019 од 15.08.2019. 

 
 
5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 
 

5.1. Постојећа планска документација 
 

У протеклих 20 година на простору планине Венчац усвојено више урбанистичких 
планова који се баве експлоатацијом минералних сировина. Урбанистички планови који су 
усвојени до 2011. године су имплементирани у Просторни план општине Аранђеловац 
(„Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 32/2011). Након усвајања Просторног плана 
2011.године, у периоду од 2012-2015 донето више планова детаљне регулације који се баве 
процесима експлоатације неметаличних минералних сировина у већ постојећим истражним 
пољима, а који су били инвестирани од стране више различитих инвеститора.  

Подручје које је анализирано такође обухвата и следеће урбанистичке планове, 
поређане хронолошки по датуму њихог усвајања: 
 

I. План детаљне регулације каменолома «Каменити врх» и «Дрењак», (Одлука о 
усвајању, бр.06-6/2004 од 09.02.2004.), имплементиран у Просторни план 
општине Аранђеловац („Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 32/2011).  
Наручилац овог плана било је ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, 
на основу Одлуке о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу 
каменолома  «КАМЕНИТИ ВРХ» у Аранђеловцу, бр. 06-87/2002 од 09.07.2002. 
године и Одлуке о измени и допуни Одлуке бр.06-146/02-01 од 10.12.2002. године, 
док су копови „Каменити врх“ и „Дрењак“ били у власништву предузећа „Геа“ д.о.о. 
из Аранђеловца. Укупна површина планског подручја износила је 9,20 ha. 
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II. План општег уређења за лежиште Паун Бара Албатрос, (Одлука о усвајању бр. 06-
424/09-01-1 од 30.12.2009.), имплементиран у Просторни план општине 
Аранђеловац („Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 32/2011).  
Наручилац и инвеститор овог плана било је Предузеће «БАЊА КОМЕРЦ» д.о.о., 
Аранђеловaц, на основу Одлуке о приступању изради плана,  бр. 06-45/2009-01 од 
27.02.2009.године. Укупна површина планског подручја износила је 10,54 ha. 

III. План детаљне регулације за привредни комплекс предузећа «Геа» д.о.о. из 
Аранђеловца, („Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 40/2012).  
Иницијатор и наручилац израде овог Плана (на основу Одлуке о изради СО 
Аранђеловац бр.06-644/2011-01 од 12.12.2011. године) било је Предузеће за 
експлоатацију, прераду, промет минералних сировина „Геа“ д.о.о, из Аранђеловца. 
Обухват Плана детаљне регулације за привредни комплекс предузећа «Геа» д.о.о. 
из Аранђеловца пада на три катастарске општине – К.О. Бања, К.О. Врбица и К.О. 
Брезовац, али административно припада општини Аранђеловац. Површина 
обухвата Плана детаљне регулације за привредни комплекс предузећа «Геа» д.о.о. 
из Аранђеловца је Р=11,12 50  ha. Овај план се није бавио експлоатацијом 
минералних сировима већ њиховом обрадом. С обзиром да се погон за прераду и 
млевење камена предузећа „Геа“ налази се на планини Венчац у близини 
постојећих површинских копова Каменити врх и Дрењак (такође у власништву 
предузећа „Геа“) постојећи капацитети постројења нису задовољавали постојећи 
ниво производње, постало је неопходно проширити постројење и увећати његов 
капацитет. 

IV. План детаљне регулације каменолома у лежишту «Венчац» на Венчацу, 
(„Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 40/2012).  
Иницијатор и наручилац израде Плана детаљне регулације каменолома у лежишту 
«Венчац» на Венчацу било је Производно и трговинско предузеће «Нововић» д.о.о. 
из Буковика, Аранђеловац. Површина обухвата Плана детаљне регулације 
каменолома у лежишту „Венчац“ на Венчацу је Р=8,44 10 ha. Границом су 
захваћени делови К.О. Брезовац и К.О. Бања. 

 
У  последњих пет година дошло је до промене имовинских односа и власничког статуса на 
земљишту и објектима у обухвату урбанистичких планова који су важећи на овом подручју, 
тако да је Предузеће Бекамент д.о.о. постало власник свих каменолома у обухвату плана, као 
и погона за прераду камена. 
 

5.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
          („Општински службени гласник“, број 32/2011) 
 

Основне смернице из ППО: 

Планско опредељење за експлоатацију минералних сировина заснива се на  
утврђивању и контроли граница истражних и експлоатационих поља у складу са налазима 
стратешке процене утицаја експлоатације   минералних сировина на животну средину на 
подручју планина Венчац и Букуља и процене утицаја појединачних експлоатационих поља 
на животну средину, предео и наслеђе. 

 
Процена утицаја на животну средину појединачних експлоатационих поља обухватиће 

нарочито идентификацију зона њихових утицаја, постојећих еколошких ризика и њихову 
категоризацију са проценом нивоа потенцијалних еколошких ризика. У томе приоритет имају  
експлоатациона  поља  у  власништву  предузећа  „ДОМЗ”,  „Неметали”,  „Карбон”, „Шамот”,  
„Гранит  Буковик”,  „Душан  Петровић  Шане”,  „Кубршница”,  „Добар  камен”, „Венчац”, „ГЕА”, 
„Беаз плус”, „Бања комерц”, „Мис Јовановић” и „Керамика Младеновац” (локалитети   
Неметали,   Паун   Бања,   Каменити   врх,   Дрењак,   Јовановића   забран, Виногради, 
Цанцар, Венчац 1 и 2, Брезовац и Кућерине), која су добила истражна права. 
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Рационалну и одрживу експлоатацију минералних сировина на подручју општине 
Аранђеловац омогућиће доследна примена техничко-технолошких мера у циљу спречавања и 
минимизирања штетних утицаја и последица по животну средину, здравље људи, предео и 
наслеђе. То подразумева и обезбеђење континуиране контроле и мониторинга  стања  
животне  средине  у  зонама  утицаја  експлоатационих  поља  и еколошких учинака 
предузећа у експлоатацији, транспорту, складиштењу и преради минералних сировина. 

Приоритет има контрола и подршка остваривању законом  утврђене  обавезе 
рекултивације и ревитализације деградираних површина сукцесивно у току или по завршетку 
експлоатације минералних сировина. Први приоритет је рекултивација експлоатационих 
поља, уређење предела и предузимање мера заштите непокретних културних добара у 
зонама утицаја експлоатационих поља на подручју катастарских општина Бања и Брезовац. 

Спровођење ППО: 
На  основу  Просторног  плана  Скупштина  општине  Аранђеловац  донеће  план 

детаљне регулације (Реферална карта 5.) за зоне експлоатације у оквиру зона истраживања 
минералних сировина на Рефералној карти 5. „Спровођење Просторног плана”, у оквиру којих 
ће се сукцесивно, према исказаној потреби, утврђивати границе израде планова детаљне 
регулације; 

Шематским приказима утврђено је задржавање изграђеног земљишта као постојећег 
грађевинског  подручја  насеља  и  предвиђене  су  границе  проширења  грађевинског 
подручја.  Приоритет  има  изградња  објеката  на  постојећем  грађевинском  подручју 
насеља. Само када је ова могућност исцрпљена, може се дозволити изградња на новим 
површинама у оквиру планираног проширења грађевинског подручја насеља предвиђеног 
шематским приказима уређења насеља.  

Уколико се појави већи број захтева за изградњу који се не могу задовољити у 
границама постојећег и планираног грађевинског подручја из претходног става и за наменама 
које нису предвиђене шематским приказом уређења насеља, могућности изградње утврдиће 
се изменама и допунама шематског приказа  или  одговарајућим  урбанистичким  планом.  

 
 

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

 
6.1. Опис постојећег стања 

 
Подручје Аранђеловца је по природним ресурсима изузетно богато, као ретко које у 

Србији.  Аранђеловац  је  подигнут  над  изворима  минералне  воде.  Рудоносне  стене 
Венчаца  и  Букуље  представљају  основу  рударско-индустријске  производње 
аранђеловачке индустрије. Највећи значај имају мермери са Венчаца и ватростална грана са 
северних падина Букуље (у КО Врбица и Буковик), гранит са Букуље, као и окер боја, кварц и 
др. Украсни камен (мермер и гранит) са овог подручја уграђен је у многе грађевине, културне 
и историјске споменике, како у Србији, тако и у другим земљама. 

Обухват Плана пада на три катастарске општине – К.О. Бања, К.О. Врбица и К.О. 
Брезовац,  и aдминистративно припада општини Аранђеловац. 

Подручје израде Плана налази се на јужним и северним падинама планине Венчац, 
осим каменолома Венчац – Нововић који се налази на самом врху планине Венчац са котом 
од 658 мнм у централном делу. Према орографским карактеристикама, само подручје 
припада брдско-планинском типу терена са најнижом котом од око 398 мнм, као и 
максималним висинским разликама од око 300м. Подручје плана ван копова је покривено 
релативно ретком храстовом шумом. 

Сама локација се налази на периферији сеоског насеља Брезовац и на удаљености око 
3,5 km од сеоског насеља Бања у коме предузеће «Бекамент» има своје седиште. 

У посматраној зони је у дужем временском периоду заступљена експлоатација и 
прерада мермера, тако да се у ближој и широј околини налази неколико активних каменолома 
(Графички прилог – Постојећа намена површина, Р = 1 : 2500). 

Сем објеката постројења и површинских копова,у обухвату Плана нема сеоских 
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домаћинстава. 
Стање саобраћајне инфраструктуре: До локације је могуће доћи из неколико праваца. 

До постројења за прераду камена се долази са северне стране из правца Аранђеловца. 
Локални пут којим се долази до постројења је насут и већ годинама је у функцији. На њега се 
надовезују путеви који даље воде ка површинским коповима. Путеви који повезују копове и 
постројење за прераду су неусловни (ширине од 4.5м до 5.0м) и небезбедни, са великим 
нагибима за проходност камиона који превозе камен од копова до постројења за прераду. 

Водовод и канализација: У оквиру обухвата плана детаљне регулације не постоје 
водови јавне водоводне, канализационе и телекомуникационе мреже. 

Електроенергетска инфраструктура: Преко предметне локације постројења за обраду и 
млевење камена прелази надземни прикључни далековод за стубну трафо-станицу „Геа“ 
(1E10 kV), снаге 400 kVA. Такође, преко локације прелазе и прикључни нисконапонски 1E0.4 
kV водови који електричном енергијом напајају привредни комплекс.  

 
6.2. Постојећа намена и начин коришћења земљишта у границама плана 

Обухват Плана захвата делове катастарских општина Бања, Врбица и Брезовац и 
aдминистративно припада општини Аранђеловац.  

Према постојећој намени, земљиште у оквиру границе планског подручја, највећим 
делом, припада, грађевинском земљишту предвиђеном за експлоатацију камена и  намени – 
привређивање, јавним саобраћајним површинама, као и шумском земљишту. 

Границом плана су обухваћена постојећа експлоатациона поља дефинисана 
Решењима надлежног министарства у различитим временским периодима и то: 

1. Решењем Министарства рударства и енергетике РС, број 310-02-22/2001 од 
12.02.2001.године, којим се одобрава експлоатација техничко грађевинског камена у 
лежишту Каменити врх – Венчац (Експлоатационо поље бр. 413 - Предузеће за 
експлоатацију, прераду и промет минералних сировина ГЕА д.о.о., Аранђеловац); 

2. Решењем  министарства  рударства  и енергетије РС, број 310-02-0908/2008-06 од 
04.03.2009.године, којим се одобрава експлоатација мермера као калцијум 
карбонатног пунила у лежишту „Паун бара – Албатрос“ (Експлоатационо поље бр. 
520 – Предузеће „Бања Комерц“ д.о.о., Аранђеловац) и Закључак о исправци, бр. 310-
02-00908/2008-06 од 22.04.2009.године; 

3. Решењем  Министарства  природних ресурса, рударства и просторног планирања РС, 
Сектора за геологију и рударство, број 310-02-00547/2011-14 од 28.10.2013. године 
којим се одобрава експлоатација мермерисаног кречњака и доломита као техничког 
грађевинског камена у лежишту Венчац - Нововић (Експлоатационо поље бр. 562 - 
Предузеће НОВОВИЋ д.о.о., Аранђеловац), 

затим, постројење за обраду и млевење камена са својим садржајима: командном кућицом, 
покривеном депонијом готових производа, депонијом готових производа на отвореном, 
постројењем за механичку прераду камена и силосима, као и неопходна саобраћајна 
инфраструктура, која повезује ове локације, а која не задовољава непходне услове за 
оптималну комуникацију између наведених садржаја. 

 
Преостали подручје представља шумско и неплодно планинско земљиште.  
 
Најближа сеоска домаћинства су удаљена преко 500m. 
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6.3. Биланс постојећих намена 

Постојећи начин коришћења земљишта у граници обухвата Плана је приказан у следећој 
табели  

Редни 
број 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА –  
Катастарско стање 

Површина 
(ha) 

Учешће 
(%) 

1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  163668 37.20 
1.1

. 
ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
(саобраћајнице) 

3.6014 8.18 

1.2
. 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
(привређивање – погон за млевење и прераду 
камена) 

4.0021 9.10 

 
1.3

. 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
(површински коп - експлоатација камена) 

8.7633 19.92 

2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 276342 62.80 

3. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ / / 

У   К   У   П   Н   О  44.0010 100,00 

 

НАПОМЕНА: Биланси површина у постојећем стању рађени су према катастарском стању, а 
не на основу постојеће планске документације или фактичком стању. 

 

7. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Циљ израде плана је да се кроз сагледавање просторних могућности предметне 
локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Просторним планом општине 
Аранђеловац, оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно 
функционисање између више локација на којима се обављају делатности предузећа 
Бекамент. 

Поред неведеног, основни циљ јесте и рационално коришћење минералне сировине 
на подручју плана уз одрживо коришћење простора са посебним акцентом на: 

 планско усмеравање и контрола даљег развоја експлоатационог подручја; 
 валоризацију и утврђивање укупних резерви ресурса; 
 рекултивацију и ревитализацију деградираних површина по завршетку или сукцесивно 

са напредовањем експлоатације; 
 заштиту здравља људи; 
 на дефинисање правила уређења и грађења; 
 обезбеђивање   адекватне   комуналне   инфраструктуре   у   складу   са планираном 

наменом земљишта и планираним капацитетима; 
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II  ПЛАНСКИ ДЕО  
 
 

1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

Планско решење обухвата постојеће стање експлоатације - површинске копове, 
саобраћајнице између њих са планираном регулацијом, постројење за прераду камена, 
површине предвиђене за рударске објекте, рударску инфраструктуру, заштиту и сл. 

У обухвату плана у функцији су четири каменолома, на три постојећа експлоатациона 
поља са следећим координатама: 

 
1. Каменоломи „Каменити врх“ и „Дрењак – Венчац“, (Експлоатационо поље бр. 413), 

ограничен теменим тачкама чије су координате: 

Taчкa        Y                    X 
T1. 7 467 000 4 902 060 
T2. 7 467 625 4 902 060 
T3. 7 467 900 4 902 200 
T4. 7 467 300 4 903 070 
T5. 7 467 000 4 903 000 

2. Каменолом „Паун бара – Албатрос“ (Експлоатационо поље бр. 520), ограничен 
теменим тачкама чије су координате: 

Taчкa        Y                    X 
T1. 7 467 300 4 901 750 
T2. 7 467 300 4 902 060 
T3. 7 467 555 4 902 060 
T4. 7 467 520 4 901 900 
T5. 7 467 400 4 901 750 

3. Каменолом „Венчац – Нововић“ (Експлоатационо поље бр. 562), ограничен теменим 
тачкама чије су координате: 

Tačka        Y                    X 
T1. 7 467 926 4 902 205 
T2. 7 468 050 4 902 210 
T3. 7 468 130 4 902 070 
T4. 7 468 100 4 902 000 
T5. 7 468 100 4 901 950 
T6. 7 467 820 4 901 950 
T7. 7 457 820 4 902 030 
T8. 7 467 695 4 902 090 

са веком експолатације од око 25 година. 
 
Концептом уређења простора и изградње објеката предвиђа се успостављање мреже 

јавних саобраћајница између наведених локација у обухвату плана. Ове јавне саобраћајнице 
у највећој мери прате постојеће трасе путева. Саобраћајница која прелази преко површинског 
копа Каменити врх води даље ка површинском копу предузећа „Нововић“.  

 
Специфичан обухват Плана и интервенције у простору које обухватају екплоатацију и 

прераду камена, дефинисање појединачних каменолома, њиховог повезивања, начине 
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рекултивације и заштите простора и изградњу и постављање других објеката (саобраћајнице, 
платои и машине), одредили су начин коришћења земљишта. 

 

 

Планирану намену површину у обухвату плана чине: 

Површине јавне намене 

 саобраћајнице 

Површине осталих намена 

 привређивање – прерада камена 

 површински коп 

Површине ван грађевинског подручја 

 шумско земљиште 

 

Планирана намена површина дата је на графичком прилогу бр. 2 – „План намене површина“. 

 

1.1. Биланс планираних намена површина 

 

Редни 
број 

ПЛАНИРАНА  НАМЕНА ПОВРШИНА 
Површина 

(ha) 
Учешће 

(%) 
1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  38.4641 87.42 

1.1 
ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
(саобраћајнице) 

6.8627 15.60 

1.2 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
(привређивање – погон за млевење и 
прераду камена) 

6.9738 15.85 

1.3 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
(површински коп – експлоатација камена) 

24.6276 55.97 

2. ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 5.5369 12.58 

 2.1 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 5.5369 12.58 

У   К   У   П   Н   О  44.0010 100,00 
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 

Концепција планиране организације простора је резултат, стечених карактеристика 
простора начина коришћења земљишта. Планским решењем постиже се уобличавање нових 
амбијената и стварање нових урбаних вредности, чиме ће се побољшати ниво опремљености 
предметног простора и стање инфраструктуре. 

Израдом плана су преузете намене површина из претходно усвојених планова и 
извршена је корекција, односно реконструкција и изградња путне инфраструктуре како би се 
повезали површински копови 4 каменолома са постројењем за прераду камена. 

 
2.1. Подела простора на целине и зоне 

 
Простор у обухвату Плана детаљне регулације подељен је у складу са постојећим стањем 

и планираном концепцијом експлоатације камена и уређења простора након експлоатације, 
као и концепцијом саобраћајног решења. 
 
Подела простора на целине је извршена на следећи начин: 

1) Просторна целина 1, обухвата простор површинског копа „ДРЕЊАК“ - планирано 
земљиште за експлоатацију камена са интерним саобраћајем и свим радним 
платоима, као и шумским земљиштем по ободу целине.  

2) Просторна целина 2, обухвата простор површинског копа „КАМЕНИТИ ВРХ“ - 
планирано земљиште за експлоатацију камена са интерним саобраћајем и свим 
радним платоима као и шумским земљиштем по ободу целине.  

3) Просторна целина 3, обухвата простор површинског копа „ПАУН БАРА - АЛБАТРОС“ 
- планирано земљиште за експлоатацију камена са интерним саобраћајем и свим 
радним платоима у оквиру целине, као и шумским земљиштем по ободу целине.  

4) Просторна целина 4, обухвата простор површинског копа „ВЕНЧАЦ - НОВОВИЋ“ - 
планирано земљиште за експлоатацију камена са интерним саобраћајем и свим 
радним платоима у оквиру целине, као и шумским земљиштем по ободу целине.  

5) Просторна целина 5 - привређивање, обухвата простор намењен за постројење за 
прераду камена и шумско земљиште по ободу целине.  

6) Просторна целина С, обухвата простор сабраћајнице која повезује преосталих пет 
целина. Подељена је на 4 подцелине које чине појединачне грађевинске парцеле 
намењене за изградњу саобраћајница: 

Саобраћајница С1 – дужине ~ 335м 
Саобраћајница С2 – дужине ~ 1185м 
Саобраћајница С3 – дужине ~ 1390м 
Саобраћајница С4 – дужине ~ 1055м 
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Ц Е Л И Н Е   И   З О Н Е 

Намена Површина 
(ha) 

Списак катастарских парцела 

1 -  Просторна целина Површински коп Дрењак 

Површински коп 4.3635 КО Врбица: Део 3495, део 2496/1, део 3520/2, део 3520/1 

Шума 1.5084 
КО Врбица: Део 3486, део 3488, део 2496/1, део 3495, део 
35225, део 3524, део 3522, део 3520/1, део 352/2 

2 -  Просторна целина Површински коп Каменити врх 

Површински коп 7.8256 
КО Бања: Део 3407/1 

КО Брезовац:  35, 36/1, 30, 37/1, 38/1, део 29, део 25/1, 2983 

Шума 1.1408 
КО Бања: Део 3407/1 

КО Брезовац:  39/3, део 39/1 

3 -  Просторна целина Површински коп Паун бара - Албатрос 

Површински коп 5.4427 КО Брезовац:  Део 25/2, 719/3, део 29 

Шума 0.1702 КО Брезовац:  Део 25/2 

4 -  Просторна целина Површински коп Венчац - Нововић 

Површински коп 6.9958 
КО Бања: Део 3407/1 

КО Брезовац:  Део 37/2, део 38/2, део 39/2, део 50/2 

Шума 1.4194 Део 50/2 

5 -  Просторна целина Привређивање – прерада камена 

Привређивање – 
прерада камена 

6.9738 

КО Врбица: Део 3571/1, део 3585, део 3918/2, део 3983 (2981 
КО Брезовац), 3548, 3547/1, 3547/2, 3547/3, 3543/2, 3544/1, 
3544/2, 3544/3, 3545/1, 3545/2, 3546/1, 3546/2, део 3984 (2982 КО 
Брезовац) 

КО Брезовац:  1, део 2/1, 2/2, 3/1, део 3/2, 4/1, део 4/2, део 8/1, 
део 8/2, део 8/3 

Шума 1.2981 
КО Врбица: 3549, 3543/1, део 3571/1, део 3570, део 3564/3  

КО Брезовац:  део 8/2 

 



 
 

26 
 

 
 
 

 
2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
У планском подручју као површине јавне намене планиране су све јавне саобраћајне 

површине, као и друге комуникационе површине у оквиру саобраћајних површина, путно 
зеленило. 

Граница површина јавне намене је дефинисана линијама (регулациона линија). Линија је 
дефинисана тачкама за које су дате координате.  

Грађевинско подручје обухвата површину од 38.46 ha, односно 87.42% површине Плана.  

У оквиру грађевинског подручја, површине за јавне намене су саобраћајне површине 
(6.86ha или 15.6%) у оквиру њих је површина некатегорисаних путева. 

У обухвату Плана планирано је четири парцеле јавне намене (подцелине С1-С4), 
планираних за путно земљиште.  

У наредној табели дат је списак површина јавне намене (ПЈН) са пописом парцела и 
делова парцела за сваку ПЈН и прегледом збирних површина 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Назив 
Површина (ха) 

/дужина (м) 
Списак катастарских парцела које улазе у парцелу пута 

Саобраћајница 
С1 

0.6328ха/335м 
КО Врбица: Део 3918/2, део 3983 (део 2981 КО Брезовац), 
КО Брезовац: Део 1 

Саобраћајница 
С2 

2.3904/1185м 

КО Брезовац: Део 3/2, део 4//2, део 8/1, део 2/1, део 2982 (део 
3984 КО Врбица), део 8/3, део 8/2, део 10, део 14, део 13/2, део 
16/5, део 23/3, део 23/1, део 24/1, део 25/1 
КО Врбица: Део 3533, део 3530/2, део 3530/3, део 3530/6  

Саобраћајница 
С3 

2.2163ха/1390м 
 

КО Врбица: 3530/7, део 3929, део 3530/5, део 3512/4, део 3512/3, 
део 3512/2, део 3512/1, део 3512/5, део 3511, део 3513, део 
3515/3, део 3516, део 3517, део 3518/1, део 3518/2, 3519, део 
3509/2, део 3509/1, део 3506, део 3505, део 3504, део 3503, део 
3520/2, део 3520/1, део 3521, део 3522, део 3524, део 3525, део 
2496/1, део 3486, део 3488, део 3495 

Саобраћајница 
С4 

1.6232ха/1055м 
КО Врбица: 3511, део 3510 
КО Бања: Део3407 
КО Брезовац: Део 39/3, део 37/2, део 38/2, део 39/2 

укупно 6.8627  

 
У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о 

катастарским парцелама, меродаван је графички прилог бр. 4 - “ План саобраћајница са 
регулационим и нивелационим решењем и елементима за обележавање“ Р = 1:1 000 на коме 
су и приказани аналитичко-геодетски елементи са координатама тачака парцелације.  

 
2.2.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
Правила уређења 
До локације је могуће доћи из неколико праваца. До постројења за прераду камена се 

долази са северне стране из правца Аранђеловца. Локални пут којим се долази до 



 
 

27 
 

постројења је насут и већ годинама је у функцији. На њега се надовезују путеви који даље 
воде ка површинским коповима. Путеви који повезују копове и постројење за прераду су 
неусловни (ширине од 4.5м до 5.0м) и небезбедни, са великим нагибима за проходност 
камиона који превозе камен од копова до постројења за прераду. 

Концепт саобраћајног решења заснован је на смерницама из Просторног плана општине 
Аранђеловац („Општински службени гласник“, број 32/2011).  

Овим планом се дефинише регулација јавних саобраћајница, пре свега, у смислу 
проширења већ постојећих коридора да би се обезбедио сигуран и неометан саобраћај. 

У складу са просторним захтевима за проходност меродавног возила (тешко теретно 
возило са приколицом), планирана ширина коловоза предметног некатегорисаног пута износи 
6,0 метара (две саобраћајне траке ширине по 3,0 метара). 

За  пратеће  елементе  пута  (банкине  и  берме)  и  за  заштитне  елементе  (одводни 
канали), предвићено је додатно проширење од по 4,5м (са обе стране коловоза), тако да 
планирана ширина путног појаса износи укупно 15,0 метара. 

У хоризонталним кривинама малог пречника, планирана ширина коловоза може бити 
повећана на 7,0 метара, како би се обезбедила проходност меродавног возила. 

Геометријски попречни профил улице је усвојен у складу са просторним захтевима за 
проходност меродавног возила (тешко теретно возило), планирана ширина коловоза 
предметног некатегорисаног пута износи 6,0m (две саобраћајне траке ширине по 3,0 m). 

Максимални подужни нагиб нивелете износи дат је по деоницама: 
Саобраћајница С1 – дужине ~ 335м (нагиб од 1,62% до 5,81%) 
Саобраћајница С2 – дужине ~ 1185м (нагиб од 0,00% до 8,97%) 
Саобраћајница С3 – дужине ~ 1390м (нагиб од 6,18% до 13,31%) 
Саобраћајница С4 – дужине ~ 1055м (нагиб од 2,08% до 11,04%) 

 
Имајући у виду планирано дефинисање и проширење путног појаса, које омогућава 

примену конформних  пројектних  елемената  и  одредбе  планске  документације  вишег  
реда, оправдано је предметне некатегорисане путеве сврстати у јавне, ранга приступног пута. 

 
Паркирање возила 
Јавно паркирање овим Планом није планирано. Паркирање се врши на сопственим 

парцелама корисника. 
Одводњавање саобраћајних површина 
На планском подручју нема атмосферске канализације. 

         Атмосферске воде са предметног експлоатационог поља отичу површински обзиром на 
то да каменоломи на врху брда. Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што је 
потврђено истражним бушењима приликом чијег извођења није констатована појава 
подземних вода, тако да израда објеката за заштиту копа од подземних и површинских вода 
није потребна. 

 
Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру 

 
Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу 

катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске 
парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја 
саобраћајнице. 

Пројектана документација приликом спровођења Плана и планског решења мора бити 
усаглашена са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/2011). 

Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност 
управљача јавног пута на техничку документацију. 

Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не 
може бити мање од висине стуба а висина вода надземне инсталације се прорачунава тако 
да не може бити мања од 7,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице вода при 
највишим температурама. 
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Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи минимум 4,5 m 
мерено од горње ивице коловоза до доње ивице конструкције објекта. 

Приликом спровођења Плана, у оквиру плански дефинисане регулационе линије,  
могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се 
након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У 
оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела.  

Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином 
намењеном моторном саобраћају.  У појасу регулације  улица смешта се и сва потребна 
инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну 
инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних 
капацитета и међусобна ограничења. 

У постојећим коридорима саобраћајница дозвољава се реконструкција саобраћајница  у 
постојећим параметрима. Изградња нових саобраћајница и проширење (доградња) 
постојећих саобраћајница може се вршити етапно, у фазама.  

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је 
свака градња или подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност којом се 
омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева 
да се уклоне објекти који ометају потребну прегледност. 

Планиране интервенције предвидети на следећи начин: 
- јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује обављање послова који се односе 

на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање 
некатегорисаним путевима у насељу, члан 7. Закона о путевима („Сл. гласник РС” број 
41 од 31. маја 2018); 

- на предлог јединице локалне самоуправе, некатегорисани пут може се уврстити у 
јавни пут у случају испуњености критеријума из члана 5. став 2. овог закона, који 
утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, односно комисија из члана 5. став 
4, члан 7. Закона о путевима („Сл. гласник РС” број 41 од 31. маја 2018); 

 
Коловозна конструкција 
Усвојити флексибилну коловозну конструкцију првог типа, која садржи следеће слојеве: 
 носећи слој од невезаног, добро гранулисаног, зрнастог каменог материјала 

(шљунак или дробљени камен одговарајуће гранулације); 
 битуменизирани носећи слој (БНС); 
 коловозни застор од асфалт бетона (АБ). 

Коловозни застор треба да се састоји из два слоја, везног и хабајућег, али се везни слој 
може изоставити код саобраћајница са малим саобраћајним оптерећењем. 

Коловозну конструкцију димензионисати према стандарду за димензионисање 
флексибилних коловозних конструкција СРПС U. C4. 012 и дијаграму за димензионисање 
појединих слојева конструкције првог типа.  

Вредност Калифорнијског индекса носивости CBR, усвојити на основу геомеханичких 
карактеристика постељице. 

Вредност укупног еквивалентно саобраћајно опререћење Tu (број стандардних осовина 
од 82 kN), усвојити на основу података о бројању саобраћаја, структуре саобраћајних токова 
и фактора еквиваленције осовинског оптерећења моторних возила у односу на номинално 
осовинско оптерећење 82 kN. 

Радове на изради постељице у свему извести према стандарду СРПС У.Е8.010, са 
посебним освртом на носивост постељице, односно на вредност модула стишљивости 
(Ms=20-40MN/m2, зависно од врсте материјала), равност и попречни пад. Израда постељице 
није дозвољена ако је тло смрзнуто или ако на траси има снега. 

 
Саобраћајна сигнализација 
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин 

(Саобраћајна сигнализација и опрема-Приручник за пројектовање путева у Републици 
Србији-ЈП Путеви Србије). Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у 
пуном броју и врсти. 
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Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно 
одржава. 

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде, 
што се доказује атестима. 

2.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕГРЕТИКА 
 

Постојеће стање 
Преко предметне локације прелази надземни прикључни далековод за стубну трафо-

станицу „Геа“ (1E10 kV), снаге 400 kVA. Такође, преко локације прелазе и прикључни 
нисконапонски 1E0.4 kV водови који електричном енергијом напајају привредни комплекс. 

У тренутку израде Плана издати су Технички услови за планско подручје од стране 
Електропривреде Србије – ЕПС Дистрибуције бр. 8.Д.0.0-Д.09.02-344698/2-18 од 27.12.2018. 

 
Правила уређења 
Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и 

прилагођена потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са 
одредбама из планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође, 
морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице и 
дефинисали поставке и циљеве.  

Планско подручје чини неплодно земљиште обрасло шибљем и ливаде. Планирана 
површина јавне намене обухвата земљиште планирано за саобраћајнице. Остало земљиште 
је остале намене, планирано за каменолом (постојећи, проширење и резерве каменолома) са 
постројењем за прераду. Потребно je обезбедити напајање машина за експлоатацију гранита 
као што је електрични гатер са дијамантским ужетом за сечење вертикалних и хоризонталних 
резова, електричне секачице разне величине и снаге и кран-дизалица за подизање и 
преношење терета. Такође, потребно је обезбедити напајање контејнера који садржи 
руднички канцеларијски простор и просторије за пресвлачење и обедовање радника.  

Неопходно је задовољити сигурносна растојања и предузети све прописане мере 
заштите на раду приликом експлоатације и изградње нових објеката. Прикључење нових 
објеката би се вршило са НН развода који би се напајао из постојеће стубне трафо-станице 
„Геа“, уколико за то буду повољне и задовољавајуће напонске прилике (задовољавајући 
падови напона и остали технички услови и прописи). Код преласка и приближавања водова 
објектима морају бити испуњени услови дефинисани Правилником о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 Kv до 400 kV (Сл. 
лист СФРЈ 65/88 и  Сл. лист СРЈ 18/92). Уколико се јави потреба да се повећа ангажована 
снага за планско подручје, детаљни технички услови и обавезе које из тога проистичу 
регулисали би се кроз ново Решење о одобрењу за прикључење.  

У наредном периоду, не очекује се потреба за напајањем наведених садржаја будућег 
површинског копа гранита електричном енергијом, с обзиром да су каменоломи већ у 
експлоатацији и да је постројење за прераду већ у употреби.  

 
Правила грађења 
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску 

дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20). Издавање грађевинске дозволе је у надлежности 
локалне самоуправе. Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу добијене 
грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску дозволу пре 
почетка извођења радова.  

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, 
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави 
надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, 
које ће вршити надзор над извођењем радова.  Предвидети да се земљани радови обављају 
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искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног лица надлежне 
Електродистрибуције. 

Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних 
објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и 
трафостаница који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица 
истих и на дубини од 0,5 до 1m.  

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и 
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним 
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – 
Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и 
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком 
бр. 10  ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 
400kV. 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно 
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, 
нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег 
фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Службени гласник 
РС", бр.145/2014): 

o за напонски ниво 1 – 35 kV: 
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 
- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра 
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар 

o за напонски ниво 35 kV, 15 метара 
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице 

армирано – бетонског канала: 
o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 
o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара 

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају 
угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице, 
кабловски водови) потребно је обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за 
израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих. 

При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 
400kV („Службени лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Службени лист СРЈ бр.18/92“). 

Све електродистрибутивне ТС и водови који не испуњавају услове заштитних 
удаљености у односу на објекте који су изграђени пре изградње ТС / водова, а у складу са 
важећим Правилницима, морају се изместити или прописно обезбедити од утицаја на околину 
и постојеће изграђене и планиране објекте јавне намене. 

У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва 
измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви 
тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим 
пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС ЕПС Дистрибуција. Трошкове 
евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да 
се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати ОДС ЕПС 
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Дистрибуцији са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације 
измештања, као и радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. При 
изради техничке документације придржавати се закона и важећих техничких прописа. 
Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње 
пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале 
због потребе измештања.  

Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи 
дефинисани: 

- „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV“ (Службени лист СФРЈ бр. 65/88 и Службени лист СРЈ бр.18/92) и 

- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92). 
Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних 

металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 
(Сл.лист СФРЈ 68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Службени лист СФРЈ 
бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Службени гласник РС бр.36/09). 

Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту 
објеката. 

Планиране трафостанице напонског нивоа 10(20)/0.4kV градиће се као монтажно- 
бетонске (МБТС). Потребни простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи за МБТС 
снаге до 1х630kVА: мин 10х10m. При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке 
ЕД Србије бр.ТП-1а. 

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

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 
0,5m ... од телекомуникацијских каблова 
0,6m ... од спољне ивице канала за топловод 
0,8m ... од гасовода у насељу 
1,2m ... од гасовода ван насеља 
При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, 

односно бетонску или пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално избушени 
отвор дужи за 1m од спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања 
пута. Подбушивање се врши механичким путем а темељне јаме за бушење се постављају уз 
спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње ивице кабловске 
канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m а од дна канала најмање 1,2m. 
Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним 
цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 30. На крајевима цеви 
поставити одговарајуће ознаке.  

Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 
- мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 
- мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине 

најмање 2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при 
чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код 
укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег 
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напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне 
дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.  

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 

160mm до 0,5m шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без 
раскопавања канала. Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице 
металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају 
целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, 
а најмање 30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему уз примену 
мера за изједначење потенцијала ,према условима надлежне електродистрибуције, сагласно 
СРПС Н.Б2.741. 

 На графичком прилогу бр.4. “Скупни приказ комуналне инфраструктуре“, приказани су 
потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на 
планском подручју. 

. 
2.2.3. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

На подручју плана нема објеката комуналне инфраструктуре, односно не постоји 
изграђена водоводна, као ни јавна канализација. 

У поступку и процесу експлоатације и прераде минералне сировине није потребно 
водоснабдевање.  Комуналне отпадне воде се сакупљају у водонепропусне судове који се 
периодично празне. Такође, технолошки процес механичке прераде камена не захтева 
употребу воде. Снабдевање водом за пиће вршиће се у флашираном стању, а за санитарне 
потребе вода ће се допремати одговарајућом цистерном и депоноваће се у резервоарском 
простору у оквиру простора за смештај радника, запремине 5м³.  

У технолошком процесу прераде камена нема отпадних вода. Санитарне воде на 
постројењу за прераду морају се прикупити у водонепропусну септичку јаму, која ће се 
повремено празнити према условима надлежног ЈКП „Букуља“.  

Кишне воде настале на манипулативним платоима, паркинзима и интерним 
саобраћајницама контролисано сакупљати у таложник и после таложења чврстих честица и 
пречишћавања у сепаратору уља и масти евакуисати.  

Замена уља и точење горива механизације на постројењу обавља се у погонима за 
производњу  у селу Бања. 

За потребе запослених поставља се санитарна кабина са сопственим сeптичким 
одлагањем која се мора редовно празнити и одржавати. 

Атмосферске воде са предметног експлоатационог поља отичу површински обзиром 
на то да каменоломи на врху брда. Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што је 
потврђено истражним бушењима приликом чијег извођења није констатована појава 
подземних вода, тако да израда објеката за заштиту копа од подземних и површинских вода 
није потребна. 

 
2.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
На простору у обухвату плана не постоје  ТТ инсталација, тако да је Предузеће за 

телекомуникације «Телеком Србија» А.Д. – Служба за планирање и инжењеринг – Извршна 
јединица Крагујевац, дало сагласност без посебних услова за израду овог Плана детаљне 
регулације. 

Не планира се изградња ТТ објеката. За комуникацију користила би се нека од мреже 
мобилних оператера.  
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2.2.5. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА 

 
Отпадне материје у току редовног рада каменолома могу се јавити у чврстом и течном 

облику. Чврсте отпадне материје у конкретном случају представљаће отпад који потиче од 
боравка запослених, а који по свом карактеру припада категорији комуналног отпада. Сав 
чврсти отпад који се продукује на комплексу потребно је организовано сакупљати (раздвојен 
по врсти) у металне непропусне контејнере у кругу комплекса. 

Отпад који има својство секундарних сировина (стакло и пластика) и који је могуће 
рециклирати, сакупљати посебно и третирати га у складу са одредбама Закона о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10). 

Чврсти отпад који по свом карактеру припада категорији комуналног отпада одлагати у 
посебне контејнере чије ће се редовно пражњење и одвожењем на градску депонију, 
организовати ангажовањем Јавног комуналног предузећа.  

 
2.2.6. ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Зеленило у обухвату овог Плана детаљне регулације треба просторно и 
функционално инкорпорирати у планирану концепцију и организацију простора.  

У контактној зони постројења са шумским земљиштем обавезна је зона заштитног 
зеленила у ширини од 5,0м. Појас заштитног зеленила формирати од листопадних и 
четинарских врста спратне конструкције почев од травног покривача, преко шибља и жбуња 
до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су 
детерминисане као алергене (топола и сл.). 

 

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

Укупна површина објеката и површина осталих намена у оквиру грађевинског подручја 
износи 31.60ha (71,82%), од чега је 24,63ha (55,97%) постојећи каменоломи, а 6,97ha (15,85) 
постројење за прераду камена.  

 

2.3.1. ПОВРШИНСКИ КОП - КАМЕНОЛОМИ 
 
Правила уређења 

У овом поглављу се прописују општи услови изградње за сва четири каменолома, а на 
основу постојеће, израђене документације и добијених услова за израду техничке и планске 
документације. 

 Цела површина намењена за каменоломе је планирана као грађевинско земљиште. 
Површине планиране за експлоатацију се састоје из више катастарских парцела. Не 
прописује се обавезна препарцелација и парцелација, већ се дефинишу комплекси за 
формирање каменолома по фазама изградње. У оквиру комплекса може бити више 
катастарских парцела. Правила се прописују за комплекс, односно комплексе каменолома и 
важе за све фазе експлоатације, у складу са техничком документацијом.  

На самим коповима ће се експлоатација обављати према динамици одређеној у 
рударским пројектима, а комуникација унутар копа по приступним путевима и рампама које се 
прилагођавају самој етажи копа и мењају у складу са његовим напредовањем. 

Од опреме потребне за експлоатацију на копу ће се користити машинска опрема. 
Разбијање стенске масе вршиће се минирањем. Потребне количине експлозива 

власник копа ће обезбеђивати када се укаже потреба од предузећа које се бави производњом 
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и доставом експлозива или ће склопити уговор о складиштењу експлозива са другим правним 
лицем које поседује објеке за складиштење експлозива. 

На површинском копу се неће градити објекти. Поставиће се објекат контејнерског типа 
као управна зграда  и објекат за смештај радника и помоћног алата и прибора. С обзиром на 
то да се погони за прераду налазе у Аранђеловцу, на копу неће бити постројења, нити других 
објеката за обраду или складиштење камена. 

За процес експлоатације није потребно прикључење на било који вид инфраструктуре. 
 

Правила грађења 

Основна намена површина: каменолом. 

Компатибилна намена: заштитно зеленило. 

Услови за формирање парцеле: 

– не прописују се услови минималне величине парцеле. Површине (комплекси) каменолома 
се формирају према фазама експлоатације  и обухватају више катастарских парцела.  

– не прописује се минимална ширина парцеле. 

Индекс заузетости: максимални индекс заузетости у оквиру комплекса  је 20% 

Спратност објекта: Максимална спратност П+0. 

Слободне и зелене површине: не прописује се минимални проценат слободних површина у 
току  експлоатације камена, док је након рекултивације цела површина каменолома зелена 
површина. 

Положај објекта на парцели: објекат, према положају на парцели је слободностојећи. 

Грађевинска линија: Грађевинска линија објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 
2 

Кота приземља: највише 0.5 m виша од коте терена 

Одстојање од граница комплекса: минимално растојање објекта од граница комплекса 
каменолома је 5m. 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: минимално растојање објекта од другог 
објекта на суседној парцели је 10 m, 

Паркирање: паркирање решити у оквиру комплекса каменолома. 

Број објеката у оквиру комплкса: не  прописује  се  максимални  број  објеката  у  оквиру  
дозвољеног степена заузетости 

Услови за ограђивање комплекса:  

– комплекс  каменолома  се  може,  али  не  мора,  оградити  транспарентном оградом до 
висине од 1,40 m. 

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде  

– комплекс је дозвољено оградити и живом зеленом  оградом која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле 

Минимални степен комуналне опремљености: не прописује се минимални степен 
комуналне опремљености. 

Спровођење плана за намену каменолом: Директно применом правила ПДР 

 

2.3.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ 
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У оквиру постројења за млевење и прераду камена постоје следећи објекти: командна 
кућица, покривена депонија готових производа, депонија готових производа на отвореном, 
постројење за механичку прераду камена и силоси. Сви објекти су у функцији, имају 
одобрење за употребу, и изграђени су на к.п. бр. 3546/1 и 3546/2 К.О. Врбица.  
Правила уређења: 

Концепција планиране организације простора је резултат, стечених карактеристика 
простора. 

Да би се остварили дефинисани циљеви израде Плана, неопходно је остварити 
интервенције у простору, изградњом нових физичких структура, што подразумева следеће: 
 дефинисање услова за изградњу нових објеката на простору који је грађевинско 

земљиште, пре свега, за изградњу/доградњу нових капацитета постројења за обраду и 
млевење камена, као и саобраћајне инфраструктуре, а у складу са дефинисаном 
наменом;    

 дефинисање регулације и нивелације саобраћајница како би се побољшала 
функционалност постојећих и изградиле нове које својим карактеристикама задовољавају 
потребне техничке захтеве; 

 утврђивање мера заштите животне средине у складу са наменом објеката чија се 
изградња планира, а које ће спречити или умањити негативне утицаје на околину, као и 
радну средину (бука, прашина, загађивање ваздуха, воде, земљишта и сл.) и свести ове 
утицаје на законом прописане параметре; 

 адекватна комунална инфраструктурна опремљеност простора у складу са планираном 
наменом земљишта. 

 

Правила грађења 

Основна намена површина: привређивање. 

Компатибилна намена: заштитно зеленило 

Минимална величина грађевинске парцеле је 15,0 ar; 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 20,0 м за један производни објекат на парцели, 
односно 30,0 м за више производних објеката на парцели; 

Максималан индекс заузетости: 50%; 

Минимално растојање основног габарита објекта привредне намене од граница суседних 
парцела исте или друге намене је 5,0 м (Обавезна је примена заштитних растојања од 
објеката у окружењу и предузимање мера заштите животне средине за објекте на основу 
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. 114/2008)); 

Минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и заштитне 
зелене појасеве; 

Приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5,0 м са радијусом кривине 
прикључка од минимум 10,0-12,0 м, с тим да се приступ парцели поставља са једним улазом-
излазом; 

У границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање свих путничких возила 
(једно паркинг место на 60м² корисне површине) и теретних возила, потребан манипулативни 
простор и простор за складиштење; 

Минимално опремање грађевинске парцеле подразумева обезбеђивање приступног пута, 
водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних вода (уколико их има), прикључак 
на електроенергетску мрежу, уређење манипулативног простора, паркинга за различите 
врсте возила и прикупљање отпада. Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на 
основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација; 

Објекте димензионисати у зависности од потреба технолошког процеса; 
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Приликом одабира технолошке опреме определити се за што савременију. Опрема мора да 
буде атестирана; 

Распоред објеката унутар сваке парцеле одредити тако да се омогући несметан улаз возила 
у сваку парцелу и при томе не ремети одвијање саобраћаја дуж јавних и интерних 
саобраћајница; 

Складишни простор планирати као наткривен или у засебном објекту; 

Управни објекат је засебан, слободностојећи, од чврстог материјала спратности П+0. У њему 
су организоване све пратеће просторије (контролна соба за постројење, просторије за 
смештај радника, управа и томе слично...). 

Изузетно, на регулационој линији или у појасу између регулационе и грађевинске линије може 
се поставити објекат портирнице; 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати оградом висине до 2,20 м. Ограда, стубови и капије 
морају бити изграђени на парцели која се ограђује. Капије постављене на регулационој линији 
не смеју се отварати ван регулационе линије ка јавној површини 

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних 
прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње 
објеката; 

3. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У обухвату Плана, Шумско земљиште окружује грађевинско земљиште планирано за 
постројење за прераду камена и постојеће каменоломе. Укупна површина шумског земљишта 
износи 5,5369ha, односно 12.58% укупне површине плана. У односу на постојеће стање 
извршено је смањење шумског земљишта усаглашавањем катастарског и фактичког стања и 
дефинисањем и регулисањем мреже саобраћајница. 

У току израде плана прибављени су услови ЈП „Србијашуме“, бр.1962 од 
11.12.2018.године. На територији обухвата Плана налази се део Газдинске јединице „Букуља“ 
којом газдује Шумско газдинство „Крагујевац из Крагујевца. Основна намена шума у обухвату 
плана је производња техничког дрвета и заштита земљишта од ерозије. 

До коначног привођења планираној намени, шумско земљиште користиће се 
привремено под условима и на начин прописан важећим законским прописима. 
 
 
4. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
 

4.1. Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови 

  
 

На основу Решења Завода за заштиту споменика културе Крагујевац (1482-0211 од 
19.12.2019.) добијеним за израду овог плана, констатовано је  да се у границама захвата 
плана, налази археолошки локлитет на површинском копу доломита „Нововић Венчац“.  

На археолошком локалитету, завршена је прва фаза археолошких истраживања у 
северном делу копа, током које је откривен и археолошки обрађен део римске некрополе. На 
преосталом простору источног дела експлоатационог лежишта „Нововић Венчац“, ван 
границе археолошки истражене површине, неопходно је да надлежна установа заштите 
културних добара, настави археолошка истраживања на основу којих би били утврђени 
услови за даље радове. 

Ван археолошког локалитета могуће је извођење планираних радова уз обавезно 
поштовање члана 109. Закона о културним добрима („Сл.Гласник“, бр. 71/94) који гласи: „Ако 
се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, 
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извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни 
завод за заштиту споменика културе и да предузме све мере да се налаз не уништи и не 
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен“. 

Уколико се током земљаних радова наиђе на археолошки материјал трошкови 
археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалних 
непокретних археолошких остатака падају на терет инвеститора, под условима које прописује 
надлежни Завод за заштиту споменика културе. 

 
 

4.2. Услови и мере заштите природног наслеђа 
 

На основу решења Завода за заштиту природе Србије (03 020-1457/4 од 04.07.2019.) 
добијеним за израду овог плана, констатовано је  да  у обухвату Плана нема заштићених 
подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нема утврђених еколошки 
значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже 
Републике Србије, као ни евидентираних природних добара.  

 
Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 

минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног 
добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите 
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до 
доласка овлашћеног лица. 
 

4.3. Услови за заштиту животне средине 
 

Савремен приступ очувању и заштити животне средине заснива се на концепту 
усклађеног, односно одрживог развоја, што подразумева развој привредних капацитета уз 
дугорочно коришћење и очување природних ресурса.  

Стратешка процена утицаја за подручје планине Венчац, општина Аранђеловац, 
на животну средину (агенција ECOlogica Urbo, Крагујевац,  2006.година), је урађена тако да 
планска документација која се ради за ово подручје мора бити повезана са смерницама 
Стратешке процене утицаја у циљу заштите простора као јединствене еколошке целине, 
односно потребно је уградити их као обавезујуће. 

Експлоатација мермера и доломита има, осим економске и традиционалну вредност за 
подручје Венчаца. Из тих разлога може се констатовати да експлоатација мермера за 
предметно подручје представља традицију која се обавља у временском распону од читавог 
једног века и по чему је Венчац препознатљив, што представља важан фактор при 
валоризацији простора за даљи одрживи развој. 

Ипак, интензивна експлоатација, планирање и отварање нових површинских копова 
поред економски позитивних ефеката, за предметно и шире подручје повлачи и низ 
негативних последоца, пре свега у виду смањења еколошког капацитета, квалитета животне 
средине, негативних утицаја на квалитет живота становништва у руралним насељима на 
Венчацу и умањење туристичких капацитета ширег подручја.  

Експлоатација минералних сировина – мермера као калцијум-карбонатне сировине и 
архитектонског и техничког грађевинског камена и доломита као техничко-грађевинског 
камена изазива: 

 Деградацију природних ресурса и вредности; 
 Промену морфолошких и топографских карактеристика терена; 
 Заузимање земљишта и губитак продуктивног шумског и пољопривредног земљишта 

из примарне производње; 
 Промене аутохтоних екосистема; 
 Загађивање животне средине емисијом аерополутаната и продукцијом отпадних 

материја; 
 Повећање интензитета буке; 
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 Деградрацију предеоно-*пејзажних вредности. 
 

Функционалним зонирањем (функционални еко-зонинг) подручје је представљено 
јединственом еколошком целином „Венчац“. Еколошка целина је вреднована према усвојеним 
критеријумима и издвојене су еколошке зоне. На основу предложене валоризације простора у 
оквирима еколошке целине утврђене су и вредноване еколошке зоне: “Венчац 1“ (обухват 
урбанистичког плана припада овој целини),  “Венчац 2“ и “Цанцар“. 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећања позитивних 
ефеката на животну средину: 
 Утврђивање Стратегије приоритетног развоја подручја Венчаца као интегралног простора 

општине Аранђеловац за коришћење природних геолошких ресурса – мермера као 
калцијум карбонатне сировине и архитектонског и техничко-грађевинског камена и 
доломита као техничко-грађевинског камена и очување капацитета простора. 

 Ограничавање капацитета експлоатације и коришћења ресурса до достигнутог граничног 
просторног капацитета – граница остварених и одобрених истражних права. 

 Утврђивање експлоатационих зона за појединачне пројекте. 
 Утврђивање зона заштите и заштитних појасева за појединачне пројекте, еколошке зоне 

којима припадају и еколошку целину Венчац.  
 Усвајање обавезне процене могућих капацитета природних ресурса за експлоатацију, 

зона утицаја на квалитет и капацитет животне средине. 
 Поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења, 

услова и мера заштите животне средине Плановима вишег и нижег хијерархијског нивоа 
као и смернице Стратешке процене утицаја. 

 Поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа у поступку 
реализације и редовног рада постојећих планираних пројеката – експлоатационих копова.  

 Изградња канализационе мреже за постојеће и планиране објекте где се генеришу 
санитарне отпадне воде, повезивање интерних канализационих мрежа и прикључивање 
на колектор и систем за третман отпадних вода у зонама пројеката, зонама становања 
непосредног и ширег окружења. 

 Избор типа и реализација постројења за пречишћавање отпадних вода на планираној 
локацији. 

 Одводњавање саобраћајница, паркинг простора и платоа преко таложника-сепаратора за 
уља и масти, пре упуштања у реципијент у циљу спречавања потенцијалног загађивања 
земљишта, површинских и подземних вода. 

 Обавезан услов је сакупљање, привремено одлагање и организовано и контролисано 
одвожење комуналног отпада из појединачних објеката, зона и локација еколошке целине 
„Венчац“ на прописан начин, од стране надлежног комуналног предузећа. 

 Обавезна је валоризација постојеће вегетације за планирани пејзаж и заштитне зоне и 
појасеве. 

 Обавезно је функционално повезивање комплекса постојећег зеленила и шумских 
комплекса у границама стратешке процене утицаја подручја Венчаца, у циљу 
обезбеђивања приоритетне функције заштите и унапређења предеоно-пејзажних 
вредности. 

 Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планиране пројекте, планирана 
проширења капацитета експлоатације, обраде и прераде, као и ажурирање стања 
Проценом утицаја затеченог стања постојећих пројеката. 

 Обавезно је успостављање мониторинга животне средине са мрежом мерних места за: 
контролу квалитета и степена загађености ваздуха и контролу угрожености буком, а све у 
сагласности са важећом законском регулативом и подзаконским актима.  

 
4.3.1. Могуће промене и утицаји на животну средину 

 
Површински копови су специфични индустријски објекти који се не могу лоцирати према 

законским и техничким захтевима и параметрима као што су: просторна удаљеност у односу 
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на људске агломерације,  близина саобраћајнца, бонитет и класа  земљишта, итд.. Они се 
отварају тамо где су утврђене билансне резерве и не могу се изместити, просторно 
обликовати или организовати на простору где резерве нису истражене и билансиране. 

Локације површинских копова као рударских објеката унапред су одређене геолошким 
условима настанка лежишта минералних сировина па због тога они могу бити смештени на 
квалитетним земљиштима, близу насеља, у заштићеним природним добрима. Из тог разлога 
заштита животне средине на подручју изграђених копова је од изузетног значаја. И поред 
техничких и технолошких карактеристика, експлоатација минералних сировина може 
представљати извор загађења животне средине. Када је експлоатација гранита у питању 
готово да нема разлике између утицаја на животну средину код отварања површинског копа и 
код редовне експлоатације.  

 
Утицај на  квалитет ваздуха 
У току производног процеса очекују се загађења ваздуха проузрокована дисперговањем 

ситних фракција прашине са сувих активних површина, издувним гасовима који настају радом 
машина и уређаја са дизел погоном, прашином у процесу бушења и сечења, утовара и 
транспорта материјала. 

Сам интензитет загађења зависи од низа фактора: природних карактеристика стена, 
климатских и метеоролошких услова, технологије отварања и експлоатације лежишта, 
ефикасности поступка за спречавање емитовања прашине. Емисија честица прашине из 
различитих извора на површинском копу се може смањити применом технике квашења или 
обарањем прашине прскањем водом. При раду машина са унутрашњим сагоревањем емитују 
се полутанти, ипак њихова зона утицаја је мала и локалног карактера, тј.унутар радне 
околине.  

 
Утицај на  квалитет вода 
На површинским коповима, до загађења вода може доћи од технолошких отпадних вода 

-  процедних вода на површинском копу, атмосферских вода и вода које површински отичу са 
путева и одлагалишта.  

 
Утицај на  квалитет земљишта 
На површинском копу доћи ће до деградирања захваћених површина, све док се не 

уради потпуна рекултивација. Трајно ће бити нарушен првобитни изглед, пејзаж услед 
промене у вегетацији околног простора.  На овом копу постоји опасност од загађивања 
земљишта нафтним дериватима иако је за процес рада предвиђена ограничена количина за 
погон рударских, утоварних, транспортних и помоћних машина у складу са законским 
прописима.   

 
Утицај на становништво 
Основи негативни утицај на здравље становништва могу имати минерална прашина и 

бука, тј. праћење и контрола загађења ваздуха и нивоа буке, односно неадекватна примена 
мера заштите, неадекватно одржавање опреме. Минерална прашина има штетно дејство на 
респираторни систем човека.  

У овом случају могу се издвојити два извора буке: бука од рада машина и опреме и  
бука транспортних возила. С обзиром на удаљеност домаћинстава, и да су поједине машине 
ангажоване само у одређеним временским интервалима бука створена од опреме 
ангажоване у току радног процеса наће имати изражен негативни утицај на здравље људи. 
Због ограниченог броја возила за транспорт материјала ни саобраћајна бука неће бити 
изражена.  

 
Утицај на флору, фауну и екосистеме 
Вегетација на подручју плана представљена је ниским растињем и жбуњем и биће 

уништена. Доћи ће до губитка и пропадања станишта, што има за последицу промене у 
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екосистему биљака, малих сисара, гмизаваца и птица. Након одлагања откривке у откопани 
простор копа биће извршена потпуна рекултивација у циљу обнављања целокупног 
еколошког биланса подручја. Садиће се аутохтоне врсте, стварати шумска станишта.  

 

4.4. ДРУГЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Мере заштите ваздуха 
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 

квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 
– Одмах по добијању одобења за извођење радова, по Главном рударском пројекту, и 

постизања пројектованог капацитета, обавеза је Носиоца пројекта да изврши контролно 
мерење квалитета ваздуха у зони утицаја Површинског копа, у складу са Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гл. РС“ бр. 11/10, 
75/10 и 63/13); 

– обавезне су мере квашења каменог агрегата у зони извођења радова имајући у виду да 
се на предметној локацији врши и планира у проширеном обиму припрема и 
концентрација минералних сировина - каменог агрегата, укључујући бушење и сечење; 

– обавезно је орошавање и квашење отворених површина  на одлагалишту у циљу 
спречавања емиције прашине; 

– приликом експлоатације минералних сировина користити уређаје опремљене 
отпрашивачима; 

– транспорт каменог агрегата вршити транспортним средствима која су покривена, како не 
би долазило до расипања, нарочито приликом транспорта кроз насељено место; 

– неопходно и обавезно сервисирање и технички преглед механизације која користи 
моторе са унутрашњим сагоревањем у циљу смањења прекомерног загађења ваздуха 
издувним гасовима; 

– интернa саобраћајница се мора одржавати - поправљати, насипати и орошавати У 
сушним периодима године, орошавање вршити у току дана 2 – 4 пута у смени 

– у сушним периодима године, орошавање вршити сваких сат времена у току радног дана; 
– подићи степен комуналне хигијене; 
– успоставити контролу квалитета ваздуха на самом површинском копу, као и у 

непосредној близини насеља, које се налази на око 500m од предметне локације. 
Мониторинг вршити у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха (“Сл.гласник PC”, бр. 11/10 и 75/10); 

– обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва; 
– обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 
– у случају прекорачења граничних вредности, радови се морају обуставити и спровести 

мере за спровођење резултата у дозвољене границе; 
– редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим 

Законом; 
– стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне 

средине. 
 

Мере заштите вода 
Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе на: 

– обезбедити снабдевање радника водом за пиће флашираном или у одговарајућим 
посудама под контролим надлежног завода за заштиту здравља;  

– успоставити прикупљање и одвођење санитарно фекалних отпадних вода из објеката 
за смештај и боравак радника (санитарна кабина са сопственим сeптичким одлагањем) 
како не би дошло до угрожавања подземних вода и земљишта; 

– отпадне воде празнити према Уговору склопљеним са Јавним комуналним предузећем; 
– обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљених атмосферских отпадних вода 

са интерних саобраћајница, манипулативних површина и паркинг простора на подручју 
плана, са одговарајућим нагибом терена, као и њихов третман у таложнику/сепаратору 
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уља и масти, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава 
критеријуме прописане за упуштање у реципијент како се не би загадило земљиште и 
река Пештан;  

– вршити редовну контролу сепаратора и послове пражњења поверити овлашћеном 
оператеру који поседује дозволу за обављање наведене делатности и управљање 
отпадним уљима;  

– претакање горива и замена уља на површинском копу дозвољена је на месту рада само 
код механизације са гусеничним возним механизмом уз обавезну примену приручне 
танкване тј. корита; 

– због могућности хаварије на резервоарима нафте и нафтних деривата обавезно је на 
површинском копу држати одређену количину сорбента (која зависи од запремине 
највећег резервоара који може бити хаварисан и техничких карактеристика сорбента: 
порозности, специфичне површине и сорпционог капацитета); 

– обавезно је да инвеститор поступа у складу са условима надлежног органа за послове 
водопривреде; 

– неопходно је применити принцип “загађивач плућа” у процесу приватизације, власници 
на време морају да знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне 
системе за пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду веће од 
ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода. 

 
Мере заштите земљишта 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 
– успоставити мониторинг земљишта у складу са Уредбом о програму систематског 

праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (“Сл.гласник PC”, 
бр.88/10); 

– током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангажоване механизације не 
смеју се упуштати у земљиште  и водоток; 

– обавезно је спровођење мера еколошке компензације у циљу ублажавања штетних 
последица на природу (мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог 
локалитета или комбинацију мера); 

– израдити и поступати према Пројекту санације и ремедијације деградиране површине, 
на који је потребно исходовати сагласност надлежног министарства, сходно члану 16. 
Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 
72/09-др.закон и 43/11-одлука УС и 14/2016); 

– обавезно је спровести систематско/периодично праћење квалитета земљишта; 
– у случају појаве инжењерскогеолошких процеса предузети одговарајуће мере, а након 

санације установити редовно праћење стања; 
– Спроведени процес рекултивације мора да задовољи следеће пејзажне услове: 

     да се ново обликовани простор амбијентално уклапа у околину, избегавањем 
правилних геометријских облика, строгих линија и углова, као и садњом аутохтоног 
биљног материјала; 

     да се већи део деградираних површина користи за подизање шумских засада, 
вишеслојном вегетацијом, а да преостале површине буду максимално затрављење;  

     да се постојеће природне функције не ремете; 
     да се омогући несметано гравитационо одвођење површинских вода и да се  

хидрогеографска мрежа и сливне површине не ремете, или да се побољшају у 
смислу спречавања ерозионог дејства атмосферских вода; 

     да се сачувају и уклопе евентуалне геолошке вредности (геонаслеђе) заостале 
након експлоатације;    

– забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада; 
– обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија; 
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– носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о 
стању земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се 
дешавала потенцијално загађујућа активност; 

– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, 
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног 
загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по 
животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини; 

– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради Извештај о 
стању земљишта; 

– обавезно је санирати све манипулативне и деградиране површине и уклонити вишкове 
грађевинског материјала, опреме и машина по завршетку радова; 

– уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно 
Закону о заштити природе, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 
Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.  

 
Мере за управљање отпадом 

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  
– за све врсте отпада које настају у обухвату планског документа обављањем редовних 

активности, обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада; 
– обезбедити потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање и 

складиштење различитих врста отпада (комунални, делови опреме и машина, отпадне 
гуме, отпадна уља, кочионе флуиде и филтере и др.) на локацији произвођача отпада, у 
скпаду са Законом о управљању отпадом (“Сл.гласник PC”, бр.36/09 и 88/10), 
Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (“Сл.гласник 
PC”, бр.71/10), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, скпадиштења 
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 
(“Сл.гласник PC”, бр.98/10) и Правилником о начину и поступку управљања отпадним 
гумама (“Сл. гласник PC”, бр.104/09 и 81/10); 

– отпад настао обављањем предметне делатности складиштити до предаје лицу које 
поседује дозволу за управљање овом врстом отпада са којим је претходно произвођач 
отпада закључио Уговор и уз попуњавање Документа о кретању отпада, у складу са 
Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање 
("Сл. гласник PC", бр. 114/13). 

 
Мере заштите од буке 

Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. 
Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе 
фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке 
прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, односима 
логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и редукује на 
еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и 
мера заштите: 

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

 подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама. 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  

Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке су 
прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
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индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник 
РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора 
буке на посматраној локацији. 
– приликом извођења радова користити механизацију и уређаје који својим радом неће 

довести до прекорачења дозвољеног нивоа буке у скпаду са наменом простора; 
– редовно одржавати опрему која емитује повећану буку: бушилице, секачице, багере, 

утовариваче, камионе... 
– у зони утицаја приступног пута обавезно ограничити брзину кретања камиона; 
– неопходно је обезбедити опрему за заштиту слуха  оператера- руковаоца машинама од 

штетних последица прекомерне буке; 
– успоставити мониторинг буке у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини (“Сл.гпасник PC”, бр.36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини (“Сл.гпасник PC”, бр. 75/10), Правилником о 
дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10) и Правилником 
о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Сл.гпасник PC”, 
бр. 75/10). 

 
 
Мере заштите од  нејонизујућег зрачења1  

Заштита од нејонизујућег зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора. 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид 
нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова 
зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. 
Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће 
(електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих 
технологија, а у складу са прописима. 

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 
 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката 

или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на 
пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

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

 
4.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 
Поступање у случају акцидената 

У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности на шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 
експлозивних материјала није дозвољено у насељима. Детаљније мере заштите прописују се 
у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у поступцима за 
руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, 
претовару и транспорту нафтних деривата.  
 
Земљотрес 

                                    
1 Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине  
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Локација Плана детаљне регулације се налази у подручју сеизмичког интезитта VIII-ог 
степна MKS, што одговара интезитету средње разорне моћи. 

Узимајући у обзир све пројектоване геомтријске параметре површинског копа 
евентуални земљотрес наведеног интензитета не може изазвати обрушавање земљишта и 
рушење већих размера, самим тим не може изазвати штетне последице у простору копа и 
изван њега. 
 
Поплава 

С обзиром на конфигурацију терена као и на хидрогеолошке карактеристике лежишта и 
хидролошку ситуацију околног подручја, не постоји реална опасност од продора веће 
количине воде у простор копа са површине, па се искључује могућност угрожавања људи, 
технолошке опрем и рударских објеката у самом откопном простору као и околног простора 
животне средине. 
 
Заштита од пожара 

Основну меру заштите против пожара представља добро организована и опремљена 
служба противпожарне заштите, док системи водоводне и хидрантске мреже представљају 
комплементарну функцију за ефикасну противпожарну заштиту, а зелене површине у оквиру 
грађевинских парцела имају улогу задржавања појавних пожара. 

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати  следеће смернице 
које су дата кроз правила грађења: 

- код изградње и реконструкције објеката поштовати Закон о заштити од пожара 
("Службени гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 - други закон, 87/2018 и 
87/2018 - други закон), Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара 
спољних зидова зграда ("Службени гласник РС", бр. 59/2016, 36/2017 и 6/2019), и 
Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене ("Службени гласник РС", бр. 22/2019 од 
28.3.2019)  

- при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите, 
- правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката  

смањити опасност преношења пожара, 
- обезбедити несметан приступ противпожарних возила правилном диспозицијом 

објеката у односу на саобраћајнице, 
- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне 

хидранте, 
- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом  

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

 
4.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 
Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се 

примењују у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или 
нетехничким мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и 
виши, степен оствареног комфора и стандарда. Најчешће мере које се предузимају у циљу 
смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности су: 

- замена необновљивих енергената обновљивим; 
- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним; 
- изолација простора који се греје;  
- замена дотрајале столарије у просторима који се греју; 
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије; 
- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу 

енергије и сл.  
Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и 

организационе мере.  
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Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 

- дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја 
јединственог и ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног 
превоза путника у градском, приградском и међуградском саобраћају, Програма 
безбедности саобраћаја и смањења негативних утицаја на животну средину и 
Програма увођења информационих система; 

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

 
Сектор зградарства - У овом сектору дефинисане су следеће мере и активности, које је 
потребно реализовати у поступку спровођења Плана генералне регулације: 

- увођење нових видова и облика загревања (прелазак са грејања на електричну 
енергију); 

- употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица у домаћинствима и пословним 
објектима; 

- примена СРПС и других пратећих стандарда о пројектовању  стамбених зграда и 
термичкој заштити, чиме је могуће смањити пројектну инсталисану снагу за грејање за 
30-40% и остварити приближно толику уштеду у енергији за грејање; 

- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу 
потрошње топлотне енергије увођењем додатних уређаја; 

- оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих 
стамбених зграда. 

 
4.7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 
У оквиру Плана није предвиђена израда урбанистичког пројекта. План се спроводи 

директно на основу правила датих у Плану. 
 

4.8. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА 
 

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже 
расписивање јавних конкурса. 

 
 

4.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 
ПАРЦЕЛЕ 

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

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

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

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

– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно 
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 

– Грађевински комплекс представља целину која се састоји од више међусобно повезаних 
функционалних целина, односно катастарских парцела које могу имати различиту 
намену. 
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III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

Овај План детаљне регулације представља правни и плански основ за уређење и 
изградњу предметног подручја, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС,98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

Локацијски услови и информација о локацији се издају на основу Плана детаљне 
регулације. 

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке 
документације у складу са одредбама овог плана. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника 
земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану. 
 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији, 
пројеката парцелације и препарцелације и локацијских услова на грађевинском земљишту. 
 

Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи: 
1) План детаљне регулације за привредни комплекс предузећа «Геа» д.о.о. из 
Аранђеловца, („Службени Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 40/2012) и  
2) План детаљне регулације каменолома у лежишту «Венчац» на Венчацу, („Службени 
Гласник Општине Аранђеловац“, бр. 40/2012). 
 

 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
 
ГРАФИЧКИ   ДЕО 

1. Геодетска подлога са границом плана ................................................................ Р 1:1 000 
2. План намене површина са правилима грађења .................................................. Р 1:1 000 
3. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем и елементима за 
обележавање  ........................................................................................................... Р 1:1 000 
4. Скупни приказ комуналне инфраструктуре ......................................................... Р 1:1 000 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНИ  ДЕО 

1. Одлука о изради урбанистичког плана 
2. Извод из Планова вишег реда 
3. Рани јавни увид 
4. Услови надлежних органа и институција 
5. Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду, и другим  расправама о плану 
6. Одлука о усвајању Плана 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

Број: _________________.године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, 
Десанка Миланов, с.р. 

_______________________ 


