
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 6.
Закона о локалним изборима („Службени глас-
ник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС
РС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II, 16/2020-аут.
тумачење и 68/2020) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац ( „Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године, донела је 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

МИЛАНУ НИКОЛИЋ

1. Утврђује се престанак мандата одборнику
Милану Николић, изабраном са листе „Алек-
сандар Вучић-Зато што волимо Аранђеловац-
Српска напредна странка“, на изборима одржа-
ним 04.03.2018. и 11.03.2018. године, на лични
захтев.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-603/2021-01-2 од 16.09.2021. године

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.

На основу члана 48. став 1. Закона о локал-
ним изборима ( „Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС, 54/2011,
12/2020-I, 12/2020-II, 16/2020-аут. тумачење и
68/2020) и члана 33. Статута општине Аранђ-
еловац ( „Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године, донела је 

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ ДЕЈАНУ ШВАБИЋ

1. Потврђује се мандат одборнику Дејану
Швабић, изабраном са листе „Александар Ву-
чић-Зато што волимо Аранђеловац-Српска на-
предна странка“, на изборима одржаним
04.03.2018. и 11.03.2018. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-604/2021-01-2 од 16.09.2021. године

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.

Аранђеловац, 17. септембар 2021. Година XIV – број 4
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6UN8U8_CÀEFA�EF�HCEF=g;
�FEJ=C=�A�I?KIb=�EF�?BC=<;�BCX
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::ĤaEFJS�HPBdEFAE�O

BCGES�CBFAES�̂EABLJ�J�CB
fBOE

:S:::S::
:S:::S::

:S::
>?];@8=:9;;:

::FgaBDE�J�gaBjEdJA
GCJ�HPKECOJ

8>R:::S :::
S:::S::

8>R:::S:::S::
>?];]:=:9;@:

::fBNJAE�J�ĤaEfB
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16 и 88/19) и члана 33. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године донела је

ОДЛУКУ
О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2021.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на измене Програма пословања
ЈКП „Букуља“ Аранђеловац за 2021. годину, у
тексту усвојеном Одлуком Надзорног одбора
бр. 03-6589/3 од 13.07.2021. године 

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-606/2021-01-2 од 16.09.2021.год.

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.

На основу члана 35. 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-др.закон, 9/20 и
52/21) и члана 33. Статута општине Аранђело-
вац ("Службени гласник општине Аранђело-
вац", број 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021.године донела је: 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО СЕЛА
У ГОРЊОЈ ТРЕШЊЕВИЦИ

План детаљне регулације за изградњу
ЕТНО СЕЛА у Горњој Трешњевици, ут-
врђује и разрађује детаљна урбанистичка ре-
шења заснована на дугорочној стратегији и
концепцији уређења простора и изградње обје -
ката:

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 до-
кументациони део је део плана који се не објав-
љује, 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. 72/2009, 81/2009, 64/2010 –
Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
Одлука УС РС, 50/2013 – Одлука УС РС,
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98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и
52/2021)

Правилник о садржини, начину и поступку израде, докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19); 

 Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног
и урбанистичког планирања ("Службеном гласнику РС", бр. 105/2020 од 5.8.2020.)

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за за изградњу ЕТНО СЕЛАу Горњој Трешњевици
(“Сл. Гласнику општине Аранђеловац“, бр. 1/21)

Плански основ за израду Плана је:

Просторни План општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац'' бр.
32/2011). 

2. Обухват плана и грађевинског подручја

2.1. Опис границе плана са пописом катастарских парцела

Граница Плана обухвата катастарску парцелу број: 1755/2 и део 1948, све из К.О Горња Треш-
њевица.

У случају неслагања текстуалног описа и графичког прилога важи графички прилог бр.1 „Гео-
детска подлога са границом плана“. 

Површина обухвата је П=1,3573ha. 

2.2. Границе грађевинског подручја

Комплетан обухват плана је планирано грађевинско подручје и обухвата површине са наменом
туризам.

Табела бр.1: Биланс планираних намена површина

1.  Оцена расположивих подлога за израду плана

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге:

Редни
број

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Површина

(ha)
Учешће

(%)

1.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 1,3573 100,00

1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА - саобраћајница 0,0626 4,61

1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА - туризам 1,2947 95,39

2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ / /

3. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ / /

У К У П Н О 1,3573 100,00



94 Број 4 – Аранђеловац, 17. септембар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

– Топографски план подручја од интереса размере 1:1000
– Катастарски план предметних парцела у размери 1:2500

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.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 и 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021).

2. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења простора

Подаци о постојећем стању и условима коришћења затражени су и добијени од следећих над-
лежних организација и предузећа:

3. Извод из планова вишег реда

Наведено подручје обухваћено је Просторним планом општине Аранђеловац („Службени Глас-
ник општине Аранђеловац, број 32/2011) у оквиру шема насеља Горња Трешњевица.

Планска решења дефинисана у Просторном плану општине Аранђеловац су обавезујућа за из-
раду Плана детаљне регулације.

5.1. Извод из Просторног Плана општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 32/2011).

Планске поставке за развој садржаја туристичке понуде на подручју општине Аранђеловац јесу:

Број 
захтева

Институција Датум добијања услова

1. ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац 01-2389/1 од 07.04.2021.

3. ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД Аранђеловац
8O.1.1.0-Д09.02-13699/1-2021
од 29.04.2021.

4. Електромрежа Србије Београд
130-00-UTD-003-402/2021-002
од 06.04.2021.

5. ЈКП Зеленило Аранђеловац 493 од 26.03.2021.

6.
Телеком Србија, Извршна јединица Крагујевац,
Служба за планирање и инжењеринг

122818/3-2021 од 02.04.2021.

7. Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац 425-02/1 од 22.04.2021

8.
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Сектор за материјалне ресурсе 
Управа за инфраструктуру, Београд

4686-2 од 26.03.2021

9. ЈП „СРБИЈА ГАС“, Нови Сад 06-07/6279 од 24.03.2021.

10. Републички хидрометеоролошки завод, Београд 922-3-27/2021 од 29.03.2021.

11. Републички сеизмолошки завод, Београд 02-142/2021-10 од 27.05.2021.



1) развој туризма високог квалитета у
Аранђеловцу као једном од најважнијих бањ-
ско-туристичких насеља у Србији, повећањем
стандарда и капацитета основног туристичког
смештаја (хотела и апартмана), подизањем ква-
литета здравствених услуга и развојем целого-
дишње туристичко-рекреативне понуде у про-
стору, у складу са међународним стандардима
и трендовима у европском бањском туризму и
хотелијерству;

2) интензивирање развоја осталих видова
туризма: руралног, спортско-рекреативног (на
водама, излетничким и планинарским итине-
рерима и др.), излетничког, манифестационог,
еколошког, пословног, ловног, етнолошког и
транзитног; уз њихову функцијску интеграцију
са туристичком понудом бање;

3) очување, презентација, активирање и
афирмисање природних и културних вредно-
сти и наслеђа;

4) развој туризму комплементарних делат-
ности, посебно у производњи органске хране,
аутентичних етно-производа, традиционалних
заната и др.

Садржаји туризма, рекреације и спорта на
подручју општине Аранђеловац биће зонирани
и организовани у функционално интегрисаним
предеоним целинама-зонама. Садржаји тури-
стичке понуде у простору обухватиће тури-
стичка места, комплексе и пунктове, као и
објекате у склопу посебне – туристичке инфра-
структуре (туристичка жичара, излетничке и
планинарске стазе, спорстки терени и др.)

Полазећи од анализе природних (са стано-
вишта географског положаја, природних усло -
ва, пејсажних квалитета) и антропогених тури-
стичких потенцијала (са становишта тури-
стичке традиције, могућности смештаја, уго-
ститељских капацитета, културно– историјског
наслеђа, амбијенталних вредности насеља са
традиционалним начином изградње и уређења
простора и др.), као и основних туристичких
тачака и коридора који омогућавају контакт са
природним и предеоним целинама и насељима,
издвојене су четири предеоне целине/зоне које,
према одликама и међусобном прожимању,
представљају сегменте специфичне туристичке
понуде у простору општине, и то:

1. Буковичка Бања и Аранђеловац – као
најзначајнија целина за развој целогодишњег
здравственог, одморишног, рекреативног, кул-
турно-манифестационог и конгресног туризма,
која обухвата и долине река Пештан и Кубрш-
нице са насељима Бања, Буковик и Даросава,

водоакумулацију „Водојажа” на Дубином по-
току и др.;

2. Брдско-планински комплекс Букуља-Вен-
чац – са атрактивним природним туристичким
потенцијалима, представља ширу зону одмара-
лишног и рекреативног туризма на деловима
атара насеља Бања, Буковик, Врбица и Брезо-
вац, са водоакумулацијом „Букуља” и др.;

3. Јужна подгорина – са очуваним култур-
ним пределом, добрима и етно-наслеђем, водо-
акумулацијом „Гараши” и насељима Гараши,
Босута, Јеловик, Вукосавци и Горња Трешње-
вица; и

4. Северна зона – са непокретним култур-
ним добрима и насељима Орашац, Копљаре,
Венчане и Раниловић.

Најзначајнији постојећа и планирана тури-
стичка места, комплекси и пунктови на тери-
торији општине Аранђеловац јесу:

1) Буковичка Бања са туристичким местом
Аранђеловац;

2) Брдско-планински комплекс Букуља-Вен-
чац;

3) водоакумулација „Гараши”; и
4) значајнија туристичка насеља:
• Орашац, који ће представљати атрактиван

туристички пункт културолошког туризма и
путева културе (према Опленцу, Тополи и Гор-
њем Милановцу и према

• Младеновцу и Београду), са капацитетима
руралног туризма;

• Бања, која ће се, по завршетку изградње
етно села и активирању винског подрума, раз-
вијати као један од атрактивних пунктова ру-
ралног туризма и пута вина са правцем пру-
жања ка Тополи и Опленцу;

• Гараши-Јеловик, који ће се развијати као
туристичка насеља ослоњена на понуду водо-
акумулације са подбранским комплексом;

• Горња Трешњевица-Вукосавци, који ће се
развијати у атрактивне пунктове руралног ту-
ризма у склопу екодестинације Јужна подго-
рина;

• Брезовац, који ће своју функцију заснивати
на интегрисаној понуди брдско-

• планинског комплекса Букуља-Венчац и
културних добара; и

• Раниловић, који ће представљати тури-
стички пункт руралног туризма.

Предуслов за развој, односно активирање
туристичких целина и комплекса јесте њихова
функцијска интеграција, у складу са положајем
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и значајем. То подразумева развој специфичне
туристичке понуде и њено обједињавање, фор-
мирањем комбинованих туристичких токова и
побољшањем квалитета саобраћајних веза.

Планска поставка је да ће се у насељима са
специфичним туристичким функцијама и њи-
ховом окружењу предузимати активности на
очувању предеоних, природних и културних
вредности. Орашац, Бања, Гараши, Јеловик,
Вукосавци, Горња Трешњевица и Раниловић ће
развијати специфичне туристичке функције и
сектор услуга. 

Просторни ефекти развојних политика пред -
виђених пропозицијама Просторног плана од-
разили би се на демографски развој сеоских
насеља како би могло доћи до стабилизације и
побољшања демографске ситуације у посмат-
раним насељима. Поред тога, динамични раст
града Аранђеловца резултат је великим делом
концентрисања становништва на основу висо-
ких удела мигрирања становништва из окру-
жења, које је задржало чврсте везе са својим
матичним насељима, што може бити повољна
околност за стварање услова за привређивање
и подизање нивоа квалитета живљења у тим
насељима.

У односу на постојеће стање, предвиђа се
реконструкција, изградња и реструктурирање
основних туристичких капацитета (хотела и
апартмана високе категорије), објеката дома-
ћинстава (породични пансиони уз стављање
одређеног броја викендица у функцију ту-
ризма), као и изградња нових смештајних ка-
пацитета у туристичким селима и пунктовима.
То би у првој фази реализације планских ре-
шења представљало повећање за око 2200 ле-
жаја (укупно 3800), што преставља пораст од
137% у односу на 1600 лежаја 2007. године. 

Неопходна је квалитативна реконструкција,
изградња и опремање смештајних капацитета
(одмаралишта, домаћинства и викендица),
ради њиховог реструктурирања и повећања ка-
тегоризације према следећим смерницама за:

• домаћинства у зони Буковичке Бање – реа-
лизација мањих хотела, породичних пансиона
и луксузних вила уклопљених у пејзаж и зеле-
нило, и/или подизање квалитета постојећих из-
грађених структура;

• викендице – ограничавање изградње у
зони бање, усмеравање градње у насеља у ру-
ралном залеђу, као и стављање одређеног броја
викендица у функцију туризма;

• одмаралишта – комерцијално хотели јер -
ство;

• домаћинства у руралном залеђу – ревита-
лизација у нове туристичке структуре и из-
градња нових смештајних капацитета у оквиру
аутентичних туристичких села заснованих на
традицији шумадијских кућа, уз обезбеђење
добре комуникације са Аранђеловцем, Буко-
вичком Бањом и осталом туристичком понудом
у простору општине.

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

На основу Просторног плана Скупштина
општине Аранђеловац донеће план детаљне
регулације (Реферална карта 5.) за:

• изградњу и реконструкцију започете, ини-
циране и нове зоне и комплекса површине веће
од 2 hа за индустрију и МСП, објекат у функ-
цији пољопривредне производње, туризам и
куће за одмор;

• Шематским приказима утврђено је задржа-
вање изграђеног земљишта као постојећег гра-
ђевинског подручја насеља и предвиђене су
границе проширења грађевинског подручја.
Приоритет има изградња објеката на по-
стојећем грађевинском подручју насеља. Само
када је ова могућност исцрпљена, може се доз-
волити изградња на новим површинама у ок-
виру планираног проширења грађевинског
подручја насеља предвиђеног шематским при-
казима уређења насеља. Уколико се појави
већи број захтева за изградњу који се не могу
задовољити у границама постојећег и плани-
раног грађевинског подручја из претходног
става и за наменама које нису предвиђене ше-
матским приказом уређења насеља, могућно-
сти изградње утврдиће се изменама и допу-
нама шематског приказа или одговарајућим ур-
банистичким планом.

6. Анализа и оцена постојећег стања,
начина коришћења простора и основних

ограничења

6.1. Основне напомене о расположивим
подацима о постојећем стању

Подаци о постојећем стању као и услови ко-
ришћења земљишта који су добијени од над-
лежних институција и јавних предузећа, угра-
ђени су у План. За израду планског документа,
при планирању развоја инфраструктурних ка-
пацитета из области саобраћајне инфраструк-
туре, коришћени су следећи параметри:
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– Просторни План општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац''
бр. 32/2011).

– планиране намене површина;
– консултације са инвеститором;
– консултације са представницима локалне

самоуправе.

Подаци о категорији и власништву, односно
корисништву земљишта преузети су са портала
http://katastar.rgz.gov.rs/knwebpublic/publicac-
cess.aspx.

6.2. Опис постојећег стања

Локација за израду Плана детаљне регула-
ције налази се у насељу Горња Трешњевица
код Аранђеловца, у зони у којој се дужи низ го-
дина развија воћарство и сеоски туризам.

Насеље Горња Трешњевица заједно са сео-
ским насељем Вукосавци формира заједницу
са специфичним функцијама. Ова насеља
имају развијене поједине функције (здрав-
ствена амбуланта, четвороразредне школе,
месне канцеларије). Ова два насеља ће оства-
ривати комплементаран развој специфичних
туристичких и пољопривредних функција.
Заједнички центар специфичних туристичких
и комплементарних функција формираће се на
раскрсници државног пута II реда Р-215 и оп-
штинског пута Л-19. Могуће је функцијско по-
везивање у домену туризма ове заједнице на-
сеља са Шаторњом и Рудником на подручју оп-
штине Горњи Милановац. 

У овим микроразвојним центрима ће се
обезбедити развој и виши квалитета услуга и
објеката јавних служби које ће опслуживати
становништво гравитирајућих насеља. Прио-
ритет има обезбеђење вишег квалитета услуга
и опремања објеката предшколског и основног
образовања, примарне здравствене заштите и
месне канцеларије са деташираним службама
општинске управе; као и развој услуга со-
цијалне заштите, културе, спорта и рекреације,
поштанских услуга, пољопривредне савето-
давне и ветеринарске службе и различитих сер-
виса у складу са потребама корисника.

Подручје плана се налази у јужном делу ка-
тастарске општине Горња Трешњевица, јужно
и у односу на центар општине Аранђеловац.
Планом је обухваћен простор делимично уз
приступни пут на к.п.бр. 1948 К.О Горња
Трешњевица, који се сабирном саобраћајницом
на к.п.бр.3420 КО Горња Трешњевица, повезује
са општинским путем Л18.

Кроз локацију пролази стаза која је повре-
мено коришћена као приступ ка домаћинству
на к.п.бр. 1752/2 КО Горња трешњевица, али за
коју нису решени имовинско правни односи.
На основу постојеће планске документације
могуће је решити приступ парцели на један од
три начина, према могућностима на свакој
појединачној постојећој и планираној парцели,
и то:

• директним излазом на јавни пут; или
• преко приватних прилаза; или
• путем уговора о службености. 
Право приватних прилаза или путем уго-

вора о службености пролаза могу се примењи-
вати и односити, по потреби, на више парцела.

Сама локација се налази на периферији се-
оског насеља Горња Трешњевица и на удаље-
ности од око 1,3 km од центра сеоског насеља.

У обухвату Плана нема постојећих сеоских
домаћинстава

Целокупно подручје плана се граничи са
претежно пољопривредним земљиштем. Цело-
купан простор ПДРа је неизграђен и обухвата
пољопривредно земљиште (њиве и ливаде V
класе). Земљиште је у приватном власништву.
У непосредној близини налази се више мешо-
витих пољопривредних домаћинстава.

Стање саобраћајне инфраструктуре: Са-
обраћајна повезаност простора у границама
Плана је добра са насељима у ближем окру-
жењу – Аранђеловцем и Тополом, државним
путем IIБ реда бр. 367 (Аранђеловац – Доња
Шаторња – Страгари – Влакча), у складу са
Уредбом о категоризацији државних путева
(„Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и
93/2015).

Водовод и канализација: На подручју које
је у захвату Плана, не постоји јавна водоводна
и канализациона мрежа.

Електроенергетска инфраструктура: У
непосредној близини локације прелази над-
земна нисконапонска мрежа 1Е 0,4kV, која није
довољна за напајање неопходном инсталиса-
ном снагом за планираном изградњом. 

Телекомуникације: Према подацима Пред-
узећа за телекомуникације „Телеком Србија“
а.д, на простору у оквиру Плана не постоји из-
грађена телекомуникациона инфраструктура.

Остатак планског подручја је неизграђено
пољопривредно земљиште.

У оквиру обухвата овог Плана детаљне ре-
гулације, не постоје друге површине, нити
објекти јавне намене.
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6.3. Постојећа намена површина и начин коришћења земљишта

Обухват Плана налази се у оквиру катастарске општине Горња Трешњевица и aдминистративно
припада општини Аранђеловац. Према постојећој намени, земљиште у оквиру границе планског
подручја, припада, пољопривредном земљишту.

6.3.1. Биланс постојећих намена

Табела бр. 3 – Биланс постојећих намена

7. Општи циљеви израде Плана

Пратећи трендове и захтеве тржишта дошло се до закључка де је последњих деценија отворен
велики број аутентичних етно села и сеоских имања у Србији. Под термином “етно село” подра-
зумева се место које чува наслеђе једног народа, а уједно одолева и зубу времена, налази се у не-
дирнутој природи са чистим ваздухом, водом и храном.

Из свега наведеног, дошло се до закључка да је циљ израде плана, да се кроз сагледавање про-
сторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са
Просторним планом општине Аранђеловац, оптимално искористе могућности овог простора

Да би се овај циљ остварио потребно је:
– уређење предметног простора у складу са позитивним законским прописима;
– дефинисање површине осталих намена са правилима уређења и грађења;
– обезбеђивање адекватне комуналне инфраструктуре у складу са планираном наменом зем-

љишта и планираним капацитетом изграђености;
– 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;

– формирање услова за боље коришћење простора, пре свега постојећих и планираних струк-
тура у периоду реализације Плана, у складу са принципима одрживог развоја и европским стан-
дардима.

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. Правила уређења и грађења у плану детаљне регулације

Локација за израду Плана детаљне регулације, налази се на територији општинe Аранђеловац,
у катастарској општини Горња Трешњевица, и захвата површину од 1.36 ha.

Редни
број

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
Површина

(ha)
Учешће

(%)

1.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 0,0379 100,00

1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 0,0379 4,61

1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА / 95,39

2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ / /

3. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 1,3194 97,21

У К У П Н О 1,3573 100,00
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Концепција планиране организације простора је резултат, стечених карактеристика простора и
захтева инвеститора. Планским решењем изградње етно села, постиже се уобличавање нових ам-
бијената и стварање нових урбаних вредности, чиме ће се побољшати ниво опремљености пред-
метног простора и стање инфраструктуре.

1.1. Подела на целине и зоне одређене Планом

С обзиром на површину планског обухвата и захтеве инвеститора, планом je предвиђена само
једна урбанистичка целина – туризам. 

1.2.  Планирана детаљна намена простора у грађевинском подручју

Планским решењем постиже се уобличавање нових амбијената и стварање нових урбаних вред-
ности, чиме ће се побољшати ниво опремљености предметног простора и стање инфраструктуре.

Цела површина плана је планирано грађевинско подручје, односно површине са наменом ту-
ризам и приступном саобраћајницом. 

Обухват Плана припадa површинама осталих намена (туризам) и површинама јавних намена
(саобраћајница) – приказано на графичком прилогу бр. 2 – План намене површина са правилима
грађења, Р = 1 : 1 000.

1.3. Биланс планираних намена површина

Табела бр. 5 – Биланс планираних намена површина

1.4. Правила парцелације, препарцелације и исправка граница парцеле

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

вршини, која је изграђена или планом предвиђена 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 дефи-
нисане аналитичко-геодетским подацима. 

На простору обухваћеним Планом планира се формирање једне нове грађевинске парцеле.

Редни
број

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Површина

(ha)
Учешће

(%)

1.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 1,3573 100,00

1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА - саобраћајница 0,0626 4,61

1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА - туризам 1,2947 95,39

2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ / /

3. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ / /

У К У П Н О 1,3573 100,00
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Новоформирана грађевинска парцела формира се од катастарске парцеле бр. 1755/2 К.О. Гора
Трешњевица.

1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

У планском подручју, површине јавне намене су: постојећа саобраћајница са проширењем од
0.0247ha. На графичком прилогу бр. 3 – План саобраћаја са регулационим и нивелационим реше-
њем и елементима за обележавање, приказана је планирана регулациона линија са елементима за
обележавање.

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Правила уређења

Локација је у складу са својом планираном наменом добро саобраћајно повезана. Планом је
обухваћен простор делимично уз приступни пут на к.п.бр. 1948 К.О Горња Трешњевица, који се
сабирном саобраћајницом на к.п.бр.3420 КО Горња Трешњевица, повезује са општинским путем
Л18. Локални пут Л18 се идући на северозапад улива у Државни пут м IIБ реда бр. 367 (Аранђ-
еловац – Доња Шаторња – Страгари – Влакча), у складу са Уредбом о категоризацији државних
путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/2015) се задржава у постојећој регулацији,
и налази се ван границе обухвата Плана, што је и приказано на графичком прилогу бр. 3 – План
саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем, Р = 1 : 1 000.

Приступна саобраћајница се реконструише и проширује у дужини од око 73m. Остале саобра-
ћајнице се не планирају као јавне, већ као интерне саобраћајнице. Матрица интерних саобраћајица
служи како би се садржајима у оквиру комлекса приступило. Радијусе на интерним саобраћајница
ка објектима пројектовати у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности са-
обраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник
РС", бр. 50/2011).

Стационарни саобраћај
Јавно паркирање овим Планом није планирано. 
Потребе за паркирањем власници парцела задовољавају на својим грађевинским парцелама у

складу са наменом, што је и дато у следећој табели:

Табела бр.7 – Нормативи за паркирање

НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ

ПЛАНИРАНА НАМЕНА
ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ
БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА

становање • 1 ПМ по стамбеној јединици 

услужно пословни
(комерцијални)
садржаји

• 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја

• 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора

• 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 

• 1ПМ на 2-10 кревета у зависности од категорије (виша категорија
– мањи број кревета)

• 2 ПМ за аутобус

• 1 ПМ по апартману (до 4+1 лежаја)
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Правила грађења за саобраћајну ин-
фрструктуру

Правила грађења инфраструктурних си-
стема уз јавне путеве: 

У заштитном појасу јавног пута на основу
члана 33. став 2. Закона о путевима (“Сл. гл.
РС”, број бр. 41/2018 и 95/2018), може да се
гради, односно поставља, водовод, канализа-
ција, топловод, железничка пруга и други
слични објекти, као и телекомуникационе и
електро водове, постројења и сл., по предходно
прибављеној сагласности управљача јавног
пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

У оквиру регулационе линије, могуће је из-
вршити реконструкцију раскрсница (промена
геометрије) на локацијама где се након саобра-
ћајне анализе укаже потреба у циљу повећања
безбедности саобраћаја. У оквиру попречног
профила дозвољена је прерасподела. Рекон-
струкција у коридору државног пута, димен-
зионисање коловоза, геометрија раскрсница и
саобраћајних прикључака, полупречници за-
кривљења у складу са меродавним возилом,
увођење трака за искључење/укључење и лева
скретања на државни пут, дужина трака за лево
скретање, хоризонтална и вертикална сигнали-
зација на државном путу, дефинишу се прили-
ком израде пројектне документације, односно
издавања услова за пројектовање у складу са
важећом законском регулативом.

Саобраћајнице се изводе унутар регулацио-
них линија којe представљају и границу ката-
старске парцеле површине јавне намене за са-
обраћај. У појасу регулације, катастарске пар-
целе пута, смештени су сви конструктивни еле-
менти доњег и горњег строја саобраћајнице.

Пројектана документација приликом спро-
вођења Плана и планског решења мора бити
усаглашена са Правилником о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да ис-
пуњавају путни објекти и други елементи јав-
ног 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 најви-
шим температурама.

Приликом спровођења Плана, у оквиру
плански дефинисане регулационе линије, мо-
гуће је извршити реконструкцију раскрсница
(промена геометрије) на локацијама где се на-
кон саобраћајне анализе укаже потреба у циљу
повећања безбедности саобраћаја. У оквиру
попречног профила дозвољена је прераспо-
дела. 

Саобраћајнице у појасу регулације изводе се
са савременом коловозном површином наме-
њеном моторном саобраћају. У појасу регула-
ције улица смешта се и сва потребна инфра-
структура према условима и техничким захте-
вима који важе за конкретну инфраструктуру а
који се односе и на међусобан однос различи-
тих инфраструктурних капацитета и међусобна
ограничења.

У постојећим коридорима саобраћајница
дозвољава се реконструкција саобраћајница у
постојећим параметрима. Изградња нових са-
обраћајница и проширење (доградња) по-
стојећих саобраћајница може се вршити
етапно, у фазама. 

На раскрсници или укрштају у утврђеним
зонама потребне прегледности забрањена је
свака градња или подизање постројења, уре-
ђаја 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.

Саобраћајни прикључци морају бити плани-
рани (изведени) максимално управно на јавни
пут колико је то могуће, са ширином коловоза
приступног пута и коловозном конструкцијом
у скаду са Законом o путевима („Службени
гласник РС” бр. 41/2018 и 95/2018), и важећим
стандардима и прописима.

1.5.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОПШТА ПРАВИЛА 

– Извођење радова на мрежама комуналне
инфраструктуре потребно је радити у складу
са важећим стандардима и техничким норма-
тивима прописаним посебно за сваку инфра-
структуру.

– Насељска (примарна и секундарна) мрежа
инфраструктуре (водовод, канализација, елек-
троенергетика, телекомуникације...) поставља
се у појасу регулације, у складу са потребама
и правилима надлежног јавног, односно јавно
комуналног предузећа.
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– Подземни водови инфраструктуре се могу
постављати и на осталим грађевинским парце-
лама (изван појаса регулације), уз претходно
регулисање међусобних имовинских односа са
власником/корисником грађевинских парцела.

– Надземни водови инфраструктуре се могу
постављати и на осталим грађевинским парце-
лама (изван појаса регулације), уз претходно
регулисање међусобних имовинских односа са
власником/корисником грађевинских парцела.

– По изградњи надземних водова инфра-
структуре задржава се постојећи имовински
статус на земљишту, осим за стубна места.

– Код изградње, односно постављања ин-
фраструктурних, електроенергетских и елек-
тронских објеката и уређаја неопходно је обез-
бедити приступ објекту, односно уређајима,
ради одржавања и отклањања кварова или ха-
варије.

– Као решен приступ јавној саобраћајној по-
вршини признаје се уговор о праву службено-
сти пролаза са власником послужног добра.
Као доказ о решеним имовинско-правним од-
носима на земљишту, може се признати и уго-
вор о закупу земљишта у приватној својини са
власником земљишта, закључен у складу са
посебним прописима. За изградњу, доградњу
или реконструкцију постојеће комуналне ин-
фраструктуре, као доказ о решеним имовин-
ско-правним односима на земљишту, може да
се поднесе и попис катастарских парцела са
приложеним сагласностима власника, односно
корисника земљишта.

– Инвеститор изградње објеката им право
пролаза и провоза преко суседног и околног
земљишта које је у својини других власника,
ради иозвођења радова у току изградње, када
то захтева технолошки поступак. Сви власници
и држаоци суседног и околног земљишта
дужни су да омогуће несметани приступ гра-
дилишту и трпе извођење радова за потребе из-
градње ових објеката или уређаја. Инвеститор
је дужан да власницима или држаоцима сусед-
ног или околног земљишта надокнади штету
која буде причињена пролазом и превозом. Ако
не буде постигнут споразум о висини накнаде
штете, одлуку о томе доноси надлежни суд.

– Ради обезбеђења функционисања инфра-
структурног система обавезно се утврђује за-
штитни појас, у коме се не могу градити
објекти и вршити радови супротно сврси, због
које је заштитни појас успостављен. Ширина
заштитног појаса се одређује према врсти ин-
фраструктурног система.

– У заштитном појасу се могу постављати,
други инфраструктурни системи, уз обавезу
поштовања услова укрштања и паралелног во-
ђења.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА

1.5.2.1. Водовод и канализација

Правила уређења

На подручју које је у захвату Плана, Према
условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, не по-
стоји јавна водоводна нити канализациона
мрежа. Такође, у обухвату Плана, а ни у бли-
зини, не постоји изграђена атмосферска кана-
лизација. До изградње јавног система водовода
и канализације, користиће се сопствени ре-
сурси, изградњом бунара за водоснабдевање и
водонепропусног септичког шахта за канали-
зацију, што је и приказано на графичком при-
логу бр.4 – „Скупни приказ комуналне инфра-
структуре“

Правила грађења за водоводну мрежу

– Приликом пројектовања водоводне мреже
изабрати полиетиленске цеви;

– Минимални пречник нових цевовода је
Ø110mm;

– Трасу нових водоводних цевовода пројек-
товати уз саобраћајнице изван коловоза по пра-
вилу на минималној удаљености од 0,5 m од
спољне ивице тротоара ка осовини саобра-
ћајнице;

– Дубина укопавања водоводних цеви је ми-
нимално 1,0 m од коте терена до горње по-
вршине цеви, због дубине мржњења и саобра-
ћајног оптерећења;

– Тежити да водоводне цеви буду изнад ка-
нализационих, а испод електричних каблова
при укрштању;

– Предвидети шахтове на мрежним чворо-
вима са два и више затварача;

– Предвидети објекте на мрежи (ваздушни
вентили, испусти и др.) ради бољег функцио-
нисања и лакшег одржавања;

– Цеви приликом уградње морају бити по-
стављене на слоју песка по 10 сm испод и

изнад цеви;
– У случају укрштања са саобраћајницама и

водотоцима водоводне инсталације морају
бити у заштитној челичној цеви, висина над-
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слоја изнад горње површине заштитне цеви до
коте нивелете саобраћајнице, односно дна ре-
гулисаног водотока треба да је минимално 0,8
m, а 1,5 m до дна нерегулисаног водотока. У
случају укрштања хидротехничке инфраструк-
туре са водотоцима треба прибавити посебна
водна акта;

– Спречити негативне утицаје на квалитет
воде стриктним поштовањем Правилника о на-
чину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања;

– Прикључење на водоводну мрежу вршити
на основу техничке документације, у складу са
Законом о планирању и изградњи, а према
условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.

Правила грађења за канализациону мрежу

– Минимални пречник канализационих
цеви не може да буде мањи од Ø200 mm,

– Минимални пад канализационих цеви не
може да буде мањи од 0,5%, а биће одређен
кроз техничку документацију, зависно од цев-
ног материјала и пречника канала,

– Минимална дубина фекалне канализације
од површине терена до горње површине цеви
не може бити мања од 1,0 m,

– Дубине укопавања цеви више од 5,0 m су
дозвољене само изузетно,

– Цеви приликом уградње морају бити по-
стављене на слоју песка по 10 сm испод и
изнад цеви, а затим шљунком до коте терена, у
слојевима од по 30 цм са збијањем, док се сва
земља из ископа одвози на депонију,

– Забрањено је увођење атмосферске воде у
колекторе фекалних вода,

– Квалитет отпадних вода које се испуштају
у канализациони систем мора да одговара Пра-
вилнику о техничким и санитарним условима
за испуштање отпадних вода у градску канали-
зацију,

– Код пројектовања и изградње обавезно је
поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области,

– Минималан пречник прикључка на фе-
калну канализацију износи Ø200mm, а при-
кључење је дозвољено преко ревизионог шахта
или на рачву,

– Према условима ЈКП Букуља, до реализа-
ције градске канализационе мреже на парцелама
се за потребе евакуације отпадних вода дозво-
љава изградња појединачних сенгрупа (септич-
ких јама), у свему према техничким нормати-
вима прописаним за ову врсту обје ка та. 

– Након изградње јавне канализационе
мреже, прикључење на канализациону мрежу
вршити на основу техничке документације, у
складу са Законом о планирању и изгадњи, а
према условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.

Одвођење отпадних вода

Канале за одвођење отпадних вода (условно
чистих атмосферских и зауљених вода и сани-
тарно фекалних вода) са посматраног простора
провући у коловозима, тротоарима и зеленим
површинама дуж могућих а исправних пра-
ваца.

Саобраћајне површине би својим подужним
и попречним нагибом требало да омогуће што
боље одвођење атмосферских вода са њих са-
мих.

Сепаратор масти и уља у који се доводе за-
уљене воде је подземна армирано бетонска
конструкција која са таложницом за песак
може бити укомпонована у један објекат. Уз не-
опходну контролу , наталожене масти и уља је
потребно сакупити и носити их на даљу пре-
раду или их крајње лоцирати на депонију коју
одреди надлежни санитарни орган.

Пречнике канала као и нагибе дна канала
терба прописати у складу са хидрауличким
условима и чињеницом да се чишћење канала
може што лакше извести. Цеви ће се положити
на дубину и са падом који ће бити условљени
тереном, растојањима и несметаним протоком
кроз њих.

Коначне висинске коте и дефинитиван избор
за регулисање одводњавања одредиће се при-
ликом израде пројектне документације. 

Приликом реализације атмосферске канали-
зације треба се придржавати техничких про-
писа за пројектовање, извођење, пријем и одр-
жавање мреже.

По завршеним радовима на монтажи и ис-
питивању затворених канала треба извршити
катастарско снимање истих а добијене податке
унети у катастарске планове подземних инста-
лација.

1.5.2.2. Електроенергетика

Правила уређења

Електроенергетска мрежа на целокупном
простору мора бити функционална и прилаго-
ђена потребама програмског развоја за размат-
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рана подручја, као и усклађена са одредбама из
планова вишег реда, односно Просторног пла -
на општине Аранђеловац. 

Преко предметне локације прелази над-
земна нисконапонска (НН) мрежа ЕД Аранђ-
еловац 1Ео,4 кV. „Електродистрибуција Ср -
бије“ д.о.о, Београд је издала Техничке услове,
бр. 1.1.0-Д09.02-13663/1-2021 од 29.04.2021.
које је потребно поштовати приликом изво-
ђења радова:

• да се пре почетка радова у близини подзем-
них водова, далеководних стубова (са урађе-
ним уземљењима) и трафо-станица, затражи од
ЕД индетификација и тачно обележавање под-
земних кабловских водова и осталих електро-
енергетских објеката и инсталација.

• да се потребни радови у близини каблова,
прикључних и инсталационих електроенергет-
ских водова, трафо-станица, нисконапонских и
далеководних стубова са уземљењем, врши ис-
кључиво ручно и под стручним надзором.

• неопходно је испунити све прописане тех-
ничке услове, као сва сигурносна растојања и
размаке од електроенергетских објеката при-
ликом укрштања, паралелног вођења и из-
градње нових објеката и инсталација.

Неопходно је да се при том испоштују тех-
нички прописи код полагања енергетских каб-
лова и осталих електроенергетских инстала-
ција и укрштања истих са другим подземним
инсталацијама (водовод, гасовод, други енер-
гетски објекти...).

Инвеститор је у обавези да сноси све трош-
кове евентуалног оштећења подземних каблов-
ских водова и осталих електроенергетских
објеката и инсталација, која су настала непаж-
њом извођача радова или непоштовањем тех-
ничких услова.

Како развојним програмима ЕД Аранђело-
вац није предвиђена изградња нове инфра-
структурне мреже на подручју израде Плана,
неопходно је од стране инвеститора изградити
нову прикључну нисконапонску мрежу одно-
сно нов надземни вод НН мреже по постојећим
стубовима МНН (уз евентуалну претходну за-
мену појединих стубова) који би се напајао из
постојеће СБТС „Трешњевица Месна Канцела-
рија“, шифра 122 264, инсталисане снаге ТС
250 kVA са уграђеним трансформатором снаге
160 kW, дужине трасе од ТС до предметне ло-
кације од око 920м, уколико у припадајућој ТС
приликом издавања Решења о прикључењу
буду повољне енергетске прилике и уколико се
реше сви имовинско правни односи за трасу

постављања овог прикључног вода, односно
замену постојећих стубова МНН. У супротном
биће потребна изградња нове трафо станице са
прикључним далеководом. 

Мерно разводни орман сместити на регула-
ционој линији парцеле до јавне површине,
приступачно за очитавање и контролу радни-
цима ЕД Аранђеловац, а што би детаљно било
дефинисано техничким условима за издавање
Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕЦ,
односно Услова за пројектовање и прикључење
у посупку исходовања Локацијских услова.

Правила грађења

Изградња електроенергетских објеката се
може вршити уз прибављену грађевинску доз-
волу 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 из-
градњи објеката на основу добијене грађевин-
ске 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, ин-
веститор (извођач радова) је у обавези да се
благовремено пре отпочињања радова јави над-
лежном Електродистрибутивном предузећу са
захтевом за одређивање стручног лица, које ће
вршити надзор над извођењем радова. Предви-
дети да се земљани радови обављају ис-
кључиво ручно уз повећану опрезност и при-
суство стручног лица надлежне Електроди-
стрибуције.

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 рас-
тојању 1m од спољашњих ивица истих и на ду-
бини од 0,5 до 1m. 

Услови за укрштање и паралелно вођење
објеката инфраструктуре (водоводне и канали-
зационе мреже као и других кабловских во-
дова), са постојећим и планираним електро-
енергетским 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 пла-
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нираним електроенергетским надземним водо-
вима одређени су Техничком препоруком бр.
10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енер-
гије Србије и Правилником о техничким нор-
мативима за изградњу надземних електроенер-
гетских 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 гра-
дити објекти, изводити други радови, нити за-
сађивати дрвеће и друго растиње.

Заштитни појас за надземне електроенергет-
ске водове, са обе стране вода од крајњег фаз-
ног 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 шум-

ско 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 електроенер-

гетске водове (каблове) износи, од ивице арми-
рано – бетонског канала:

o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и
35 kV, 1 метар

Заштитни појас за трансформаторске ста-
нице на отвореном износи:

o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара

У случају градње испод или у близини да-
лековода у заштитном појасу, као и у случају
угрожавања електроенергетских објеката на-
пона 1 – 35кV (далеководи, трафостанице, каб-
ловски водови) потребно је обратити се над-
лежној Електродистрибуцији са захтевом за из-
раду пројектне документације и склапање уго-
вора за измештање истих.

При томе се морају поштовати и други
услови дефинисаних „Правилником о технич-
ким нормативима за изградњу надземних елек-
троенергетских 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 из-
градње ТС / водова, а у складу са важећим Пра-
вилницима, 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 измеш-
тања 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 из-
мештања електродистрибутивних објеката
сноси инвеститор. Потребно је да се, након из-
раде пројекта конкретног објекта, инвеститор
истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији са захте-
вом за уговарање израде инвестиционо – тех-
ничке документације измештања, као и радова
на измештању предметних електродистрибу-
тивних објеката. При изради техничке доку-
ментације придржавати се закона и важећих
техничких прописа. Пројекат треба да пред-
види заштиту и потребно измештање по-
стојећих ЕЕО пре изградње пројектованог
објекта, при чему Инвеститор решава све имо-
винско – правне односе настале због потребе
измештања. 

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

– „ПТН за изградњу надземних електро-
енергетских 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 нисконапон-
ских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92).

Такође се морају поштовати прописи о тех-
ничким условима заштите подземних метал-
них цевовода од утицаја електроенергетских
постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист
СФРЈ 68/86), прописи о заштити телекомуни-
кационих постројења од утицаја електроенер-
гетских 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– бетон-
ске (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 пола-
гати уз услов да су обезбеђени минимални раз-
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маци 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 енер-

гетски кабал се поставља у бетонски канал, од-
носно 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 пу-
тем а темељне јаме за бушење се постављају уз
спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални
размак између горње ивице кабловске канали-
зације 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 це-
вима. Угао укрштања треба да је што ближи
90�, а најмање 30�. На крајевима цеви поста-
вити 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 каб-
лом, енергетски кабл се полаже испод, а код
укршања са гасоводом и топловодом изнад.
При укрштању енергетских каблова, кабал ви-
шег напонског нивоа полаже се испод кабла
нижег напонског нивоа, уз поштовање по-
требне 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 упозора-
вајућа трака се постављају целом трасом до
дела трасе у заштитним цевима. Угао укр-
штања треба да је што ближи 90�, а најмање

30�. На крајевима цеви поставити одгова-
рајуће ознаке.

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

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

1.5.2.3. Телекомуникације

Правила уређења 

Према подацима Предузећа за телекомуни-
кације „Телеком Србија“ а.д, на простору у ок-
виру Плана не постоји изграђена телекомуни-
кациона инфраструктура, па ће се сходно томе,
до изградње телекомуникационе мреже кори-
стити мобилна телефонија.

Услови за изградњу тт привода

• Инвестиционо-техничка документација ТТ
привода (пројекат, документација изведеног
стања) мора бити урађена у складу са важећим
прописима ЗЈПТТ и Законом о планирању и из-
градњи.

• Инвеститор је у обавези да изради пројекат
у складу са издатим условима. Након израде
пројекта препоручује се да исти достави на
увид „Телекому Србија“ а.д., Служби за плани-
рање и изградњу, Одељење за оперативну под-
ршку, Краља Петра I бр. 28, Крагујевац.

• Приликом изградње пословних и стамбе-
них објеката, по Члану 43 Закона о електро-
нским комуникацијама, инвеститори су дужни
да изграде пратећу инфраструктуру потребну
за постављање електронских комуникационих
мрежа, припадајућих средстава и електронске
комуникационе опреме до просторија корис-
ника, у складу са прописаним техничким и
другим захтевима.

• На парцелама на којима ће се градити
објекти чија намена неће бити индивидуално
породично становање, инвеститори су у оба-
вези да уграде једно монтажно или изграде зи-
дано мини кабловско окно ТК канализације,
типа МБ2 унутрашњих димензија 80x80x120cm
(ШхДхВ). Коначну позицију ТТ окна и плани-
раних цеви могуће је накнадно договорити са



надлежном службом Предузећа за телекомуни-
кације Телекома Србија ад – ИЈ Крагујевац.

• Инвеститор је у обавези да обавести Теле-
ком Србије о датуму техничког пријема објекта
како би се благовремено обезбедило учешће
представника Телекома у раду комисије у циљу
провере испуњења захтеваних услова и ради
провере исправности ТК инсталација.

• Инвеститор ће обезбедити надзор на изво-
ђењу свих радова на изградњи привода и о
томе обавестити Телеком.

• Телеком ће одредити стручно лице за
праћење ових радова и о томе обавестити ин-
веститора.

• Повезивање приводног ТТ кабла са по-
стојећом ТТ мрежом, као и касније одржавање,
врши искључиво Предузеће за телекомуника-
ције “Телеком Србија” а.д., а у складу са Оп-
штим условима за пружање услуга у фиксној
телекомуникационој мрежи.

Правила грађења 

• Дубина полагања оптичких каблова у на-
сељеним местима не сме да буде мања од 1,0m,
а изван њих 1,2m, а бакарних мања од 0,8m

• Удаљеност планираних објеката од телеко-
муникационих објеката мора бити мин. 1,5m.

• У случају да се земљани радови изводе на
дубини већој од 0,4m изнад подземних телеко-
муникационих инсталација инсталације морају
се заштити одговарајућим полуцевима

• Код приближавања или паралелног вођења
електроенергетског кабла од 1kV до 10kV и те-
лекомуникационих инсталација мора се ис-
поштовати минимално растојање од 0,5m. На
местима укрштања електроенергетски кабл
мора бити положен испод телекомуникацио-
них инсталација уз поштовање минималног
растојања од 0,5m. 

• Код приближавања или паралелног вођења
подземних телекомуникационих инсталација и
водовода мора се осигурати минимални размак
од 0,6m. На местима укрштања водоводна цев
мора бити положена испод телекомуникацио-
них инсталација уз поштовање минималног
растојања од 0,5m.

• Код приближавања или паралелног вођења
подземних телекомуникационих инсталација и
фекалне канализације ( за мање цеви пречника
до 0,6m и кућне прикључке) мора се осигурати
минимални размак од 0,5m, односно 1,5m за
магистралне канализационе цеви пречника јед-
наког или већег 0,6m. На местима укрштања

канализациона цев мора бити положена испод
телекомуникационих инсталација при чему
кабл треба да буде механички заштићен. Ду-
жина заштитне цеви треба да буде 1,5m са
сваке стране места укрштања, а растојање
треба да буде најмање 0,3m.

• Код приближавања или паралелног вођења
подземних телекомуникационих инсталација и
гасовода мора се осигурати минимални размак
од 0,5m. На местима укрштања гасовод мора
бити положен испод телекомуникационих ин-
сталација уз поштовање минималног растојања
од 0,5m.

• Код приближавања или паралелног вођења
подземних телекомуникационих инсталација и
вреловода мора се осигурати минимални рас-
тојање од 0,5m. На месту укрштања вреловод
мора бити положен испод телекомуникацио-
них инсталација уз поштовање минималног
растојања од 0,5m.

• Угао укрштања наведених инсталација и
телекомуникациони инсталација треба да буде
по правилу 90°, а ни у ком случају угао не
може бити мањи од 45°.

• На местима укрштања постојећих телеко-
муникационих инсталација са пројектованим
саобраћајницама (коловозом, тротоаром, пар-
кингом, ...), инвеститор је дужан да паралелно
са постојећим подземним телекомуникацио-
ним кабловима постави заштитне PVC цеви
пречника 110mm, дужине ширина саобра-
ћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви
треба одговарајуће затворити.

• На местима приближавања пројектованих
саобраћајних површина телекомуникационим
објектима растојање мора бити мин. 1,0m.

• Угао укрштања пројектоване саобра-
ћајнице и телекомуникационих инсталација
треба да буде по правилу 90°, а ни у ком слу-
чају угао не може бити мањи од 45°. 

• Подземне телекомуникационе инсталације
не смеју бити угрожене изменом висинских
кота терена (нивелацијом терена), тј. морају
бити на прописаној дубини и након изведених
радова. Поред наведеног, не сме се мењати са-
став горњег строја тла изнад телекомуникацио-
них инсталација (асфалтирање, бетонирање,
поплочавање...) и морају се испоштовати вер-
тикална и хоризонтална растојања. 

• Заштиту и обезбеђење постојећих телеко-
муникационих објеката и каблова треба из-
вршити пре почетка било каквих грађевинских
радова и предузети све потребне и одгова-
рајуће мере предострожности како не би, на
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било који начин, дошло до угрожавања меха-
ничке стабилности, техничке исправности по-
стојећих телекомуникационих објеката и каб-
лова;

• Грађевинске радове у непосредној близини
постојећих телекомуникационих објеката и
каблова вршити искључиво ручним путем без
употребе механизације и уз предузимање свих
потребних мера заштите (обезбеђење од сле-
гања, пробни ископи и сл.); 

• Начин грађења објеката термоенергетске
инфраструктуре се увек дефинише техничким,
енергетским, и другим условима надлежног
предузећа за ту комуналну инфраструктуру. 

1.5.2.4. Термоенергетска инфраструктура

Узимајући у обзир удаљеност подручја од
најближе урбане агломерације није реално оче-
кивати његово повезивање на неки од спољаш-
њих система топлификације.

Начин решавања питања топлификације за-
виси од намене објеката и начина њиховог ко-
ришћења. Остаје могућност класичног начина
грејања или уградњом централног грејања на
нивоу појединачног објекта и на нивоу групе
објеката.

Туристички и други објекти значајнијих ка-
пацитета ће имати властите изворе за про-
изводњу топлотне енергије.

Основни циљ развоја енергетике на посмат-
раном подручју је да омогући њен одрживи
развој, усклађен енергетским, економским,
еколошким, просторним и другим локалним
специфичностима.

Реализацијом овог циља омогућиће се кроз
формирање квалитетне мреже електроенергет-
ске инфраструктуре за довољно, сигурно, ква-
литетно и економично снабдевање расположи-
вим енергентима, уз развој обновљивих извора
енергије.

Препорука је да се пажња посветити обнов-
љивим изворима енергије и то:

– ветра,
– сунчеве енергије,
– топлотних пумпи,
– био масе.

1.5.3. Сакупљање и одношење 
комуналног отпада

Сакупљање комуналног отпада на терито-
рији обухвата плана. Под појмом сакупљање

отпада подразумева се уклањање отпада са ме-
ста настанка и његов транспорт до места одла-
гања (депоније) или места његове обраде (по-
стројење за третман отпада). 

Правилно сакупљање отпада подразумева
одвајање различите врсте отпада и превенција
њиховог мешања од места сакупљања до
крајње тачке депоновања. 

Учесталост сакупљања отпада. Дефинисаће
се на основу количине и врсте отпада које ко-
рисник производи и кретаће се у интервалу од
дневног до седмичног одвожења смећа из на-
сеља. С обзиром на карактер предметног про-
стора препорука је да се одвоз врши свако-
дневно.

Начин сакупљања отпада. 
На подручју овог плана потребно је постав-

љање канти за одпатке на свим површинама
јавне намене према потребама и процењеним
количинама отпада. Могуће је формирање
ниши, у оквиру саме парцеле, за контејнере у
које ће се празнити канте. Нише за контејнере
треба да буду доступне возилу за пражњење
контејнера. Нише је могуће оградити и форми-
рати зелени појас као визуелну заштиту. 

Постављање контејнера за одлагање смећа
реализовати обезбеђивањем контејнера за од-
лагање смећа у складу са нормативима и то: 1
контејнер на 1000 m2 корисне стамбене по-
вршине и 1 контејнер на 500 m2 корисне по-
вршине пословног простора. Контејнере сме-
стити у оквиру грађевинске парцеле, у габа-
риту објекта или изван габарита објекта, тако
да се обезбеди несметани приступ возилима
надлежног предузећа (рампе и сл.)''

Анализа потребног броја контејнера и канти
на територији Плана. Ову анализу ће урадити
надлежно јавно предузеће за прикупљање от-
пада а на основу процењеног броја корисника
простора као и на предложену учесталост од-
вожења отпада. 

1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 

И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА

1.6.1. ТУРИЗАМ

Правила уређења

Препоручује се градња туристичких обје -
ката уз поштовање принципа: интеграције еко-
лошких и туристичких активности са комер-
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цијалним делатностима; еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; кориш-
ћења обновљивих извора енергије и напредних техника градње, као и локалне грађевинске мате-
ријале; усаглашености са пејзажом и друго.

Могућа је и изградња комплекса, као јединствене урбане целине клупског апартманског типа
са базним објектом (са рецепцијом, рестораном, гаражом и додатним садржајима) и низом малих
индивидуалних приземних објеката постављених око заједничког централног простора. 

Од садржаја спорта и рекреације могу се градити отворени и затворени спортски објекти: сала
за мале спортове, теретана, вежбаоница, базен и др. 

Спортски садржаји се могу организовати на отвореном простору кроз изградњу свих врста иг-
ралишта (фудбал, мале спортове, мини голф, тенис...), стаза за рекреацију и спорт (трчање, пе-
шачење, бициклизам...), полигона за вежбање и игралишта за децу са справама за вежбу и игру,
базени спортски и за забаву...

Да би се остварила функција заштите, цео комплекс треба озеленети у максималној мери ком-
бинацијом травних површина и солитарних стабала аутохтоне вегетације. Посебно по ободу ко-
плекса формирати зону заштитног зеленила која треба да оствари заштиту од аеро загађења, буке
и визуелну заштиту.

Површине које се користе за пешачку комуникацију облагати природним материјалима у мак-
сималној мери. Асфалтиране површине предвидети само за колски саобраћај. Паркинг површине
морају бити озелењене (растер поплочање, или зеленим острвима на свака 3 ПМ – не улазе у про-
ценат зеленила) и обезбеђен засен и заштита садњом високих лишћара на свака 3ПМ.

Правила грађења:

Основна намена: комерцијално-туристи чки садржаји
Основна намена подразумева: туристички капацитети у низу, хомогених урбаних структура

(пансиона и апартмана) граде се са интерним саобраћајницама и претходним опремањем кому-
налном инфраструктуром 

Могуће врсте туризма:
1. краћи и дужи одмори – излетнички и рурални туризам,
2. етнолошки и еколошки туризам,
3. култура, забава и приредбе.
Компатибилне намене: становање, пословање, угоститељство, спорт и рекреација, објекти са-

обраћајне и комуналне инфраструктуре, зеленило. Компатибилна намена може бити у оквиру ос-
новног објекта или на посебној парцели у оквиру претежне намене. Правила изградње основне
намене примењују се и за компатибилну намену.

Намене чија је изградња забрањена у овој зони: све намене за које то утврди процена утицаја
на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, «Сл. Гласник РС»,
бр, 114/08).

Урбанистички параметри:

Индекс заузетости Максимално 30%

Зелене површине Минимално 35% 

Величина грађевинске 
парцеле

Минимална 50 a

Спратност и висина објеката П+0 до П+1 (до 7.0 m – од коте приземља до коте слемена)

Спратност централног дела До П+2 (до 16м – од коте приземља до коте слемена)
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• ограђивање грађевинске парцеле се не препоручује;
• приступ парцели обезбеђује се директним излазом на јавни пут, минималне ширине прилаза

5.0 m.
• у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање (број паркинг места 60%

од броја апартмана) , односно према Табели бр. 6 – Нормативи за паркирање
• Спољни изглед свих постојећих и нових објеката усаглашава се са архитектуром традицио-

налног шумадијског народног градитељства на подручју општине. Посебни захтеви градње су:
– постављање објекта у складу са морфологијом терена, која не ремети драстично постојећу

нивелацију;
– волумен и габарит објекта прилагодити условима окружења, водећи рачуна о о очувању аутен-

тичности предела у којем се објекат гради; 
– препоручује се изградња два типа нових објеката у функцији руралног туризма: „гостинске

смештајне јединице” као осавремењени облик вајата (оптимално 38 m2 за две собе са по три ле-
жаја и заједничким купатилом и, по могућности, са засебним улазом) и „гостинске куће” (опти-
мално 50-60 m2 за објекат са две собе са по три лежаја, дневним боравком и купатилом); 

– примењени материјали за обраду фасаде морају бити природни и могу се применити: дрво,
малтерисана фасада и камен;

– препоручује се четвороводан кров са нагибом до 45%, а најмањи дозвољени угао је 25 сте-
пени. Препоручује се цреп за кровни покривач. Нарочито се препоручује употреба надстрешница
у функцији наглашавања аутохтоне архитектуре. Испади стреха треба да буду најмање 1.0 m, због
заштите објекта од снегова;

– максимални еркери и испади на објектима могу дa буду до 1.20 m, на висини од минимум 3.0
m од терена. Уколико је еркер већи од ове димензије, усклађује се према грађевинској линији, од-
носно граници парцеле;

Положај објекта на парцели

Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском ли-
нијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле. 
Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи.

Положај објекта у односу на регулацију

грађевинска линија објеката је на 5.0 m од регулационе линије Дефинисано на графичком
прилогу бр. 2 План намене површина са правилима грађења

Положај објекта у односу на бочне границе парцеле

Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 5 m.

Удаљење од суседних објеката на парцели 

1/2 висине објекта али не мање од 6 m

Број објеката на парцели

на истој парцели могу се градити други објекти: базени, спортски терени, сеници и други
објекти сличног типа који не улазе у обрачун индекса заузетости
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– зидови подрумских етажа, сутерена или
подзида који су видни, обрађују се облогом од
ломљеног камена. Није дозвољена употреба
бетонских зидова као завршне облоге;

– обавезна је топлотна изолација нових и ре-
конструисаних објеката по спољњем омотачу
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште
у спратним објектима; 

– свака афирмација стварања архитектонске
аутентичности, базиране на грађевинској тра-
дицији поднебља је препоручљива.

1.7. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

1.7.1. Попис објеката за које се пре обнове
или реконструкције морају израдити

конзерваторски или други услови

На простору обухваћеном Планом нема ут-
врђених непокретних културних добара нити
евидентираних добара, сходно условима За-
вода за заштиту споменика културе Крагујевац,
бр. 425-02/1 од 22.04.2021.године.

1.7.2. Услови и мере заштите природног 
и културног наслеђа

У обухвату Плана нема заштићених под-
ручја за које је спроведен или покренут посту-
пак заштите, нема утврђених еколошки зна-
чајних подручја и еколошких коридора од ме-
ђународног значаја еколошке мреже Републике
Србије, као ни евидентираних природних до-
бара. 

Уколико се током радова наиђе на геолошко-
палеонтолошка документа или минералошко-
петролошке објекте, за које се предпоставља
да имају својство природног добра, извођач ра-
дова 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.

1.7.3. Заштита и унапређење животне
средине

Савремен приступ очувању и заштити жи-
вотне средине заснива се на концепту усклађе-
ног, односно одрживог развоја, што подразумева
развој привредних капацитета уз дугорочно ко-
ришћење и очување природних ресурса. 

На основу чл.9. Одлуке о изради Плана за
предметни План није обавезна израда Стра-
тешке процене утицаја на животну средину.

Планирана изградња објеката и уређење те-
рена морају бити дефинисани и усклађени са
природним карактеристикама и вредностима
подручја, а у циљу очувања предеоно-пејза-
жних вредности простора и спречавања неже-
љених ефеката потенцијалног угрожавања и
деградације. Да би се обезбедио прихватљив
стандард квалитета животне средине на лока-
цији и непосредном окружењу потребно је
спровести мере заштите ваздуха, површинских
и подземних вода, земљишта, мере заштите од
буке и вибрација и јонизујућег зрачења, као и
спровести адекватан мониторинг емисије зага-
ђивача.

Код изградње нових објеката, уколико се у
њима обавља делатност која је потенцијални
загађивач, студију о процени утицаја на жи-
вотну средину урадити у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну
средину («Службени гласник РС», број 114/08).

Опште мере заштите животне средине су:
– Основни услови заштите животне сре-

дине, пре свега површинских и подземних вода
и земљишта, од загађења спроводе се изград-
њом комуналне инфраструктуре за одвођење
отпадних, фекалних и атмосферских вода или
минимално изградњом водонепропусних сеп-
тичких јама.

– Код организације паркинг простора избе-
гавати формирање великих компактних асфал-
тираних или бетонираних површина садњом
појединачних стабала и/или формирањем ма-
њих затрављених површина.

– Примарно сакупљање комуналног отпада
организовати у засебним судовима. Трајну ева-
куацију отпада организовати преко надлежног
комуналног предузећа.

– Уградња опреме, нарочито у пословним
комлексима, мора бити атестирана и по најса-
временијим технологијама како би се могући
негативни утицаји свели на најмању могућу
меру.

– У циљу заштите од буке и честичног зага-
ђења, уз границу пословног комплекса форми-
рати компактни зелени заштитни појас од ви-
соког, средњег и ниског растиња у гајеном
склопу, а садни материјал треба да чине врсте
које су биолошки постојане у датим условима
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и прилагођене околном простору и његовој на-
мени.

– Од могућих јонизујућих зрачења, заштиту
спроводити сталним праћењем кретања и из-
радом катастра радиоактивности (радио-
активни громобрани, јонизујући јављачи по-
жара, рентген апарати), као и опремањем за
смањење ове врсте загађења.

Мере заштите имају за циљ да утицаје на
животну средину у оквиру планског подручја
сведу у оквире граница прихватљивости, а са
циљем спречавања угрожавања животне сре-
дине и здравља људи. Мере заштите омогућа-
вају развој, спречавају конфликте на датом
простору што је у функцији реализације ци-
љева одрживог развоја.

Посебне мере заштите животне средине:

Мере заштите ваздуха

Очување квалитета ваздуха на планском
подручју и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха оствариће се применом сле-
дећих правила и мера заштите:

• инсистирати на коришћењу гаса и алтер-
нативних горива (биогас и др.), у свим вози-
лима друмског саобраћаја;

• стимулисати грађане да уместо индивиду-
алних ложишта користе алтернативне изворе
загревања;

• изградња нових саобраћајница мора бити
заснована на строгим еколошким принципима
према европским стандардима;

• спречити градњу објеката који могу угро-
зити околину, односно који користе токсичне,
или у процесу производње производе опасне
материје, буку, непријатне мирисе и сл..;

• приликом грађевинских радова на из-
градњи објекта (саобраћајнице), туристичких,
угоститељских и комерцијалних објеката то-
ком летњих месеци посебну пажњу усмерити
ка смањењу запрашености честицама грађе-
винског отпада местимичним заливањем по-
вршина на којима је депонован грађевински
шут и остали отпад,

• обавезно је постављање филтера у објек-
тима у којима се врши термичка обрада хране
(свих врста);

• садити зелени заштитни појас дуж саобра-
ћајнице II реда који ће имати функцију сма-
њења загађења ваздуха пореклом од издувних
гасова моторних возила; избор садног мате-
ријала прилагодити његовој заштитној функ-
цији (при избору врста дрвећа и шибља опре-

делити се за неалергене врсте, које су отпорне
на негативне услове животне средине, прила-
гођене локалним климатским факторима и које
спадају у претежно аутохтоне врсте);

• озелењавати паркинг површине;
• успoстaвити систeм мoнитoрингa квaли-

тeтa вaздухa на територији Плана;
• обавезна је доступност резултата испити-

вања и праћења стања квалитета ваздуха.

Мере заштите вода 

Мере заштите површинских и подземних
вода од загађења спроводе се изградњом кому-
налне инфраструктуре за одвођење отпадних,
фекалних и атмосферских вода или минимално
изградњом водонепропусних септичких јама.

Заштита вода спроводиће се применом след-
ћих правила и мера заштите: 

• при изградњи водоводне мреже обавезно
примењивати важеће законске норме и прописе, 

• обавезна је континуирана контрола квали-
тета воде за пиће,

• обавезна је изградња канализационих си-
стема за санитарне воде,

• избор материјала за изградњу канализације
извршити у складу са обавезом да се спречи
свака могућност неконтролисаног изливања
отпадних вода у околни простор, што подразу-
мева адекватну отпорност цевовода и при-
кључака на све механичке и хемијске утицаје,
укључујући и компоненту обезбеђења одгова-
рајуће флексибилности, а због могуће геотех-
ничке повредљивости геолошке средине у под-
лози цевовода (слегање, течење, клижење, буб-
рење материјала и др.);

• до изградње канализационе мреже отпадне
воде се скупљају у водонепропусне септичке
јаме,

• загађене-зауљене кишне воде (са саобра-
ћајних површина са стационарним саобраћајем
и паркинга), морају се посебно каналисати,
спровести кроз таложнике за механичке нечи-
стоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом
упустити у реципијенте, с тим да се не угрози
квалитет површинских и подземних вода про-
писаних Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роко-
вима за њихово достизање („Службени гласник
РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом о граничним
вредностима приоритетних и приоритетних ха-
зардних супстанци које загађују површинске
воде и роковима за њихово достизање („Служ-
бени гласник РС", бр. 35/11),
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• обезбедити додатну заштиту подземне
воде изградњом непропусне танкване за при-
хват опасних материја из трансформатора тра-
фостаница, као и одговарајућу звучну заштиту
и заштиту од нејонизујућег зрачења и вибра-
ција, уколоко су трафостанице смештене у не-
посредној близини стамбених и јавних
објеката;

• квалитет отпадних вода које се испуштају
у канализациони систем мора да одговара Пра-
вилнику о техничким и санитарним условима
за испуштање отпадних вода у градску канали-
зацију.

Мере заштите земљишта

Заштита земљишта спроводиће се приме-
ном правила и мера заштите:

• изградњом канализације на предметном
простору смањиће се опасност од потенцијал-
ног загађивања тла и подземних вода од стране
планираних намена;

• неопходно је обезбедити привремене или
трајне локације (постојеће уређене комуналне
објекте/депоније) за одлагање и депоновање
шута и другог отпадног грађевинског мате-
ријала у било каквом стању и комуналног от-
пада насталог у току извођења радова;

• није дозвољено сервисирање возила и ма-
шина дуж трасе пута. Уколико дође до хава-
ријског изливања горива, уља/мазива и других
штетних материја обавезна је санација по-
вршине и враћање у првобитно стање;

• предметне радове на траси пута која про-
лази кроз насељено место, изводити само у
току дана због могућег утицаја буке од грађе-
винских машина и возила;

• током извођења радова дуж целе трасе одр-
жавати максимални ниво комуналног реда;

• по изведеним грађевинским радовима не-
опходно је што пре уклонити сву механизацију,
грађевински материјал и друго,

• предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као
еколошки прихватљивијих светиљки у јавној
расвети;

• при осветљавању туристичког комплекса,
применити одговарајућа техничка решења у
складу са функцијом локације и потребама по-
вршина, а изворе светлости усмерити ка тлу;

• забрањено је неконтролисано депоновање
свих врста отпада;

• обавезно је да се ископани материјал, ху-
мус, земља, стенски материјал, вишак грађе-
винског материјала, камена, и сл., мора привре-

мено депоновати на за то унапред предвиђене
локације на предметној парцели. Исти зашти-
тити од спирања и касније користити за радове
на санацији терена. Предвидети да одлага-
лиште вишка материјала мора бити на непро-
пусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неиско-
ришћени ископани материјал, као и вишкове
грађевинског материјала, евакуисати на лока-
цију, коју одреди надпежна комунална служба;
обавеза извођача је да уколико при извођењу
радова дође до удеса на грађевинским маши-
нама или транспортним средствима, односно
изливања уља и горива у земљиште, одмах пре-
кине радове и изврши санацију, односно реме-
дијацију загађене површине;

• извођење радова који изискују сечу одрас-
лих, вредних примерака дендрофлоре, захтева
сагласност надлежних институција, како би се
уништавање вегетације свело на најмању мо-
гућу меру. Уколико се због изградње уништи
постојеће јавно зеленило оно се мора надокна-
дити под посебним условима и на начин који
одређује јединица локалне самоуправе.

Мере заштите предела

• обезбедити одрживо коришћење природ-
них ресурса, очување разноврсности, једин-
ствености и визуелни квалитет природе (пре-
дела); 

• пределе (пејзаже) валоризовати, заштитити
и унапредити према европској конвенцији за-
штите пејзажа, преко планова нижег реда за
просторне целине; 

• примена интегративног модела успостав-
љања система зелених зона и коридора и њи-
хово повезивање у мреже;

• у озелењавању предност даги аутохтоним
врстама, Пожељно је користити брзорастуће
врсте, које имају изражене естетске вредности
У минималној мери могуће је користити и ег-
зоте за које је потврђено да се добро адаптирају
датим условима средине, а да при том нису ин-
вазивне (багрем, негундовац, кисело дрво и
сл.). Избeraват и врсте које су детерми исане
као алергене (тополе и сл,).

Мере за управљање отпадом

У циљу ефикасног управљања отпадом на
подручју Плана утврђују се следеће мере: 

• комунални отпад сакупљати и одлагати у
складу са Локалним планом управљања отпа-
дом,
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• у зони планираних туристичких комплекса дефинисати позиције и капацитете контејнера за
одлагање чврстог отпада,

• обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада,
• обезбедити простор за зелена острва, за потребе примарне сепарације, односно селективног

сакупљања неопасног рециклабилног отпада (папир, картон, стакло, лименке и ПВЦ боце) у ок-
виру површина спорта и рекреације, 

• обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни ма-
теријал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална служба,

• забрањује се изградња/уређењење складишта опасних и отпадних материја, као и отворених
складишта за отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и сл. у стамбеним насељима.

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 чо-
вечијег 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 за-
штите:

– 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;
– Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних

зона („Службени гласник РС“, бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке датесу у наредној
табели, а прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењи-
вање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени
гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свихизвора
буке на посматраној локацији.

зона Намена простора

ниво буке у dB (A)

за дан и вече за ноћ

1.
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне 
и опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови

50 40

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45

3. Чисто стамбена подручја 55 45

4.
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 
подручја и дечја игралишта

60 50

5.
Градски центар, занатска, трговачка, административно-
управна зона са становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница

65 55

6.
Индустријска, складишна и сервисна подручја 
и транспортни терминали без стамбених зграда

На граници ове зоне бука 
не сме прелазити граничну
вредност у зони са којом се
граничи
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Мере заштите од нејонизујећег зрачења

За објекте трафостаница који представљају изворе нејонизујућег зрачења нискофрекветног
електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног електромагнетног
поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична ограничења
изложености становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Пра-
вилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

Мере и услови заштите животне средине:
• могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите далековода од-

редити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи
и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у складу са чланом 218. Закона о енергетици
(„Службени гласник ПС“, број 145/14 и 95/18-др.закон), а које износе:

• у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених становању, сло-
бодним зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање, јавним установама дечије,
социјалне и здравствене заштите, спорту и рекреацији, као и објеката намењених обављању де-
латности које подразумевају дужи боравак људи; 

• уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте пројектовати
и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а на-
рочито:

– одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва
нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое
излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о
границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вред-
ност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В)
не прелази 40 µT,

– определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 транс-
форматоре, 

– у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихло-
роване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита под-
земних вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из
трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином
трансформаторског уља садржаног у трансформатору,

– након изградње трансформаторске станице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење:
нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини
трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања
у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима
нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана из-
вршеног мерења.

1.8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.8.1. Заштита од земљотреса

На сеизмичкој карти Србије, а у складу са расположивим подацима из Просторног плана оп-
штине Аранђеловац, подручје општине Арађеловац, а самим тим и обухват овог Плана детаљне

Називни напон далековода (kV) 1 до 35 110 220

Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне
пројекције надземног вода) (m)

10 25 35
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регулације, лежи у зони могућих сеизмичких
потреса од 8º MCS скале.

Основне мере заштите које су засноване на
концепту обезбеђења објеката од прихватљи-
вог сеизмичког ризика су:

– обавезна примена важећих сеизмичких
прописа при изградњи нових објеката,

– обезбедити довољно слободних по-
вршина, водећи рачуна да се поштују плани-
рани проценти изграђености парцела, системи
изградње, габарити, спратност и темељење
објеката,

– главне коридоре комуналне инфраструк-
туре треба водити дуж саобраћајница и кроз зе-
лене површине, кроз за то планиране коридоре
и на одговарајућем одстојању од грађевина.

Могућа заштита односи се на усклађен раз-
мештај функција и намена у простору и строго
поштовање законских прописа о сеизмичким
дејствима на конструкције, уз детаљно истра-
живање терена.

1.8.2. Заштита од елементарних непогода 

Кроз подручје Плана не протиче ни један во-
доток. Цео терен је блага падина која се при-
родно дренира ка северу односно према
Кубршници. Опасност од поплава на подручју
овог плана је занемарљива.

Међутим, штетна дејства од елементарних
непогода су очекивана и потребно је спрово-
дити мере заштите.

Мере заштите од елементарних непогода
обухватају превентивне мере за спречавање
или ублажавање штетног дејства непогода,
мере које се предузимају у случају непосредне
безбедносне опасности или када наступе еле-
ментарне непогоде и мере ублажавања и откла-
њања последица, пре свега изазваних штета.

Планско подручје изложено је готово свим
елементарним непогодама различитог интен-
зитета, нарочито опасности од ванредних и
опасних метеоролошких појава, пожара, зем-
љотреса и др.

Правовременим предвиђањем, откривањем,
праћењем и предузимањем превентивних и за-
штитних мера смањиће се ризик и последице
ванредних и опасних метеоролошких појава
(јаких пљускова кише и града, електричних
пражњења и олујних ветрова).

Мерама заштите јавних путева, у првом
реду подизањем заштитних „зелених“ поја се -
ва, прикупљањем и одвођењем атмосферских
вода, као и изградњом асфалтног коловоза и

појачаним одржавањем путева, обезбедиће се
доступност насеља у периоду трајања и откла-
њања последица елементарних непогода. Ре-
конструкцијом далековода на основу утврђеног
оптерећења услед залеђивања обезбедиће се
сигурније снабдевања подручја електроенер-
гијом и безбедна експлоатација електроенер-
гетских објеката у зимском периоду.

Биолошким и техничким радовима, обезбе-
диће се антиерозиона заштита подручја. 

Заштиту од поплава спровести поштовањем
норматива, критеријума и стандарда прописа-
них Законом о водама ("Службени гласник
РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и
95/2018 – други закон).

1.8.3. Заштита од пожара

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

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

– код изградње и реконструкције објеката по-
штовати 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),
Правилник о техничким нормативима за за-
штиту угоститељских обје ката од пожара
(„Службени гласник РС", бр. 20/2019 од
22.3.2019.) и Правилник о техничким нормати-
вима за заштиту од пожара стамбених и послов-
них објеката и објеката јавне намене ("Служ-
бени гласник РС", бр. 22/2019 од 28.3.2019) 

– при изградњи објеката поштовати важеће
прописе противпожарне заштите,

– правилним размештајем објеката на про-
писаним одстојањима од суседних објеката
смањити опасност преношења пожара,

– обезбедити несметан приступ противпо-
жарних возила правилном диспозицијом
објеката у односу на саобраћајнице,

– у склопу изградње мреже водоводних ин-
сталација реализовати противпожарне хид-
ранте,
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– лако запаљиве и експлозивне материје
складиштити и чувати под законом прописа-
ним условима уз одговарајућу сагласност над-
лежних органа на планиране мере заштите од
пожара,

1.8.4. Заштита од акцидентних загађења

Акциденти се могу десити на станици за
компримовање природног гаса код непропис-
ног руковања запаљивих материја или кориш-
ћења застареле технологије код претакања. 

У случају саобраћајних акцидената могуће
су штете на самом извору, односно нема опас-
ности по шире окружење. На основу важећих
прописа транспорт опасних, отровних и екс-
плозивних материјала није дозвољен у насе-
љима. Детаљније мере заштите прописују се у
одговарајућим проценама утицаја пројеката за
саобраћајнице, односно у поступцима за руко-
вање и транспорт опасним, отровним и експло-
зивним материјама, као и складиштењу, прето-
вару и транспорту нафтних деривата.

Акциденте могу изазвати и непрописно од-
лагање комуналног отпада, изливање непре-
чишћених употребљених отпадних вода на
отворене површине, као и код индустриjских
погона. Спречавање ациденталних удеса свих
врста могуће је само уз одговорно извођење
превентивних мера и мера строгог надзора и
контроле.

1.8.5. Услови заштите од ратних дејстава

Евакуација становништва и материјалних
добара у условима непосредне ратне опасно-
сти, задатак је надлежних служби Мини-
старства одбране и цивилне заштите. Решењем
система саобраћаја, пре свега, и планираним
профилима саобраћајница, омогућена је израда
ових планова и формирање алтернативних пра-
ваца.

У све сегменте плана уграђени су елементи
заштите становништва и материјалних добара,
који су дефинисани кроз:

– повезивање простора са ПТТ системом и
високонапонском електроенергетском мрежом
из најмање два правца кроз прстенасто повези-
вање чиме се омогућује функционисање у слу-
чају разарања једног од праваца,

– прстен примарних саобраћајница обезбе-
ђује, у случају ратних разарања, нормално
функционисање насеља и могућност несме-
тане евакуације становништва, коришћењем
алтернативних праваца.

Заштита становништва и материјалних до-
бара обезбеђује се уз поштовање следећих
услова:

– планирана изградња и размештај објеката
обезбеђује оптималну проходност у условима
рушења и пожара, при чему се коридори саоб-
раћајница својом ширином обезбеђују од до-
мета рушења и пожара, а у склопу тога обезбе-
ђене су слободне површине које прожимају из-
грађену структуру насеља,

– планирана мрежа саобраћајница обезбе-
ђује несметан саобраћај уз могућност лаке и
брзе промене праваца саобраћајних токова,

– да би се обезбедило поуздано функциони-
сање инфраструктурне мреже (ПТТ линије,
електроенергетска мрежа и водовод) у ванред-
ним приликама.

1.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА 
И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА

У складу са Правилником о техничким стан-
дардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Службени гласник
РС“, бр. 22/2015) дефинисани су услови за пла-
нирање простора јавних саобраћајних и пешач-
ких површина, прилаза до јавних објеката и
пројектовање објеката (стамбених, објеката, за
јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја
у њима, којима се обезбеђује несметано кре-
тање деце, старих, хендикепираних и инвалид-
них лица.

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог
правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу
сви објекти намењени за јавно коришћење као
и саобраћајни објекти.

Прилаз до објекта предвиђа се на делу
објеката чији је приземни део у нивоу терена
или је мање уздигнут у односу на терен. Савла-
давање висинске разлике између пешачке по-
вршине и прилаза до објекта врши се:

1) рампама за пешаке и инвалидским коли-
цима, за висинску разлику до 76 cm;

2) спољним степеницама, степеништем и
подизним платформама, за висинску разлику
већу од 76 cm.

За савладавање висинских разлика до 76 cm
између две пешачке површине и на прилазу до
објекта врши се применом рампи тако да :
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– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а
изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка
растојања до (до 6m);

– Највећа дозвољена укупна дужина рампе
у посебном случају износи 15m;

– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у слу-
чају да су мањег нагиба, раздвајају се одмо-
риштима најмање дужине 150cm;

– Најмања чиста ширина рампе за једно-
смерни пролаз износи 90cm, а уколико је двок-
рака, чиста ширина рампе износи минимум
150cm, са подестом од минимум 150 cm;

– Рампе треба да су заштићене ивичњацим
висине 5cm, ширине 5-10 cm и опремљене са
обе стране двовисинским рукохватима подес-
ног облика за прихватање на висини од 70cm,
односно 90cm;

– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна
на клизање.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара
и пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.

У пешачким коридорима се не постављају
стубови, рекламни панои или друге препреке,
док се постојаће препреке видно обележавају.

Место пешачких прелаза је означено тако да
се јасно разликује од подлоге тротоара. Пе-
шачки прелаз је постављен под правим углом
према тротоару. За савладавање висинске раз-
лике између коловоза и тротоара користите се
закошени ивичњаци који се изводе у ширини
пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са мак-
сималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а
ако је технички неизводљиво у изузетним слу-
чајевима до 10%.

Знакови се на зидовима постављају на ви-
сини од 140 cm -160cm изнад нивоа пода или
тла, или ако то није могуће на висини која је
погодна за читање. Висина слова на знаковима
не сме бити мања од 1,5cm за унутрашњу, од-
носно 10cm за спољашњу употребу.

1.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Када је реч о мерама, под енергетском ефи-
касношћу подразумевају се мере које се при-
мењују у циљу смањења потрошње енергије.
Без обзира да ли је реч о техничким или нетех-
ничким 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 сма-

њења губитака енергије и повећања енергетске
ефикасности су:

– замена необновљивих енергената обнов-
љивим;

– замена енергетски нефеикасних порто-
шача 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 ди-

стрибутера који ће подстицати штедњу енер-
гије и сл. 

Овим Планом се секторски дефинишу регу-
латорне и подстицајне мере, као и техничке и
организационе мере. 

Сектор саобраћаја – У сектору саобраћаја
у планском периоду неопходно је:

– дефинисање Програма развоја саобраћајне
инфраструктуре, Програма развоја јединстве-
ног и ефикасног транспортног система, Про-
грама развоја интегрисаног превоза путника у
градском, приградском и међуградском саоб-
раћају, Програма безбедности саобраћаја и
смањења негативних утицаја на животну сре-
дину и Програма увођења информационих си-
стема;

– 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 де-
финисане 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 уре-
ђаја/сијалица у домаћинствима и пословним
објектима;

– примена СРПС и других пратећих стан-
дарда о пројектовању стамбених зграда и тер-
мичкој 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 по-
трошње енергије на обрачун према мерењу по-
трошње топлотне енергије увођењем додатних
уређаја;

– оснивање подстицајних фондова за по-
бољшање топлотне заштите постојећих стам-
бених зграда.



1.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ
ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ

ПРОЈЕКАТ

Овим планом се не прописује обавезна из-
рада Урбанистичког пројекта за појединачне
парцеле и локације.

III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА

Информација о локацији и локацијски услови
(или други одговарајући акт у складу са зако-
ном) издаје овлашћени орган, на основу овог
Плана и у складу са одредбама из овог Плана. 

Грађевинску дозволу издаје надлежни орган
на основу техничке документације урађене у
складу са локацијским условима. 

Правила изградње и регулације дефинишу
се појединачно за сваки објекат на грађевин-
ској парцели.

План детаљне регулације је основ и за фор-
мирање грађевиснких парцела и израду
пројекта парцелације/препарцелације.

Парцелација и препарцелација грађевинског
земљишта ради се на захтев власника зем-
љишта, у складу са правилима парцелације да-
тим у Плану. 

Планом се не прописује обавеза израде Ур-
банистичког пројекта за појединачне парцеле.

За појединачне објекте и локације могућа је
фазна реализација. Свака појединачна фаза
треба да је функционална целина за себе, која
може да функционише независно од реализа-
ције наредне фазе.

За све остале ситуације и површине у Плану,
План детаљне регулације за изградњу ЕТНО
СЕЛА у Горњој Трешњевици се спроводи ди-
ректно.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план представља правни и плански ос-
нов за издавање информације о локацији,
пројеката парцелације и препарцелације и ло-
кацијских услова на грађевинском земљишту.

САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА:

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 нивела-
ционим решењем Р 1:1 000

4. Скупни приказ комуналне инфраструктуре
Р 1:1 000

5. Начин спровођења плана Р 1:500

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, јав-
ном увиду, и другим расправама о плану

6. Одлука о усвајању Плана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-608/21-01-2 од 16.09.2021.год.

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.
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На основу члана 35. 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-др.закон, 9/20 и
52/21) и члана 33. Статута општине Аранђело-
вац ("Службени гласник општине Аранђело-
вац", број 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021.године донела је: 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ
ВОДА ЗА УВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ДВ 110KV БР.123/2 ТС АРАНЂЕЛОВАЦ 
– ТС ТОПОЛА У ТС АРАНЂЕЛОВАЦ 2

Плана детаљне регулације за изградњу ви-
соконапонског вода за увођење постојећег ДВ
110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола
у ТС Аранђеловац 2, утврђује и разрађује де-
таљна урбанистичка решења заснована на ду-
горочној стратегији и концепцији уређења про-
стора и изградње објеката:

Текстуалног дела који садржи:

I. општи део (полазне основе плана)
II. плански део (правила уређења и правила

грађења)
III. услови и мере заштите
IV. спровођење плана 
V. завршне одредбе

Графичког дела

Документационог дела

Текстуални и графички део су делови плана
детаљне регулације који се објављују, док до-
кументациони део је део плана који се не објав-
љује, али се ставља на јавни увид.

1. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана је:
– Закон о планирању и изградњи ("Сл. глас-

ник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009-ис-

правка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), 

– Правилник о садржини, начину и по-
ступку израде докумената просторног и урба-
нистичког планирања ("Сл. гласник Републике
Србије" бр. 32/2019) и 

– Закон о енергетици ("Сл. гласник Репуб-
лике Србије" бр. 145/2014 и 95/2018) и сви за-
конски и подзаконски акти, који се односе на
садржај Плана.

– Статут општине Аранђеловац.

Плански основ за израду Плана је:
– Просторни план општине Аранђе ло вац

(„Општински Службени гласник“ бр. 32/2011)
– План генералне регулације за насељено

место Аранђеловац („Сл.гласник општине
Аранђеловац“ бр. 66/2014)

Одлуку о приступању изради Плана де-
таљне регулације за изградњу високонапонског
вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2
ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђело-
вац 2 (у даљем тексту План), број: 06-214/2019-
01-2, донела је Скупштина општине Аранђело-
вац, дана 15.03.2019.године. 

Саставни део Oдлуке је и Одлука о непри-
ступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације на животну средину,
број: 06-214/2019-01-2, коју је донела Скуп-
штина општине Аранђеловац, дана 15.03.2019.
године. 

1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Укупна дужина далековода је око 2,34 km.
Површина обухвата плана је cca P =17,80 ha.

Граница обухвата плана дефинисана је гра-
ницама појединих катастарских парцела и за-
штитним појасом далековода, ширине 2 х 30,00
m са обе стране осовине далековода дате осо-
винским тачкама угаоних стубова ознака УС1
до УС6.

Граница плана обухвата целе или делове ка-
тастарских парцела које се ослањају на кори-
дор.

Обухват Плана детаљне регулације се на-
лази на територији општине Aранђеловац, у
КО Бања и КО Врбица, од постојећег далеко-
вода 110 kV, бр.123/2 ТС Аранђеловац 1 – ТС
Топола до планиране ТС Аранђеловац 2. 

Од места уклапања у постојећу трасу дале-
ковода бр.123/2, између стубова бр. 18 и 19,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 4 – Аранђеловац, 17. септембар 2021. 125



траса се пружа правцем североисток – југоза-
пад.

Опис границе плана креће од севера од УС6
који се налази у кп бр. 9 КО Бања и пружа се
на југозапад кроз КО Бања и КО Врбица преко
угаоних стубова УС6 према УС1 у ширини од
30m лево и десно од ове осовине далековода до
кп бр. 1065/5 КО Бања одакле се захват шири
и обухвата целе кп бр. 1065/5, 1065/11 и
1065/12 КО Бања.

Границом плана обухваћене су следеће целе
и делови катастарских парцела:

КО Врбица: 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/6,
389, 392/1, 392/2, 1609, 1610/3, 1610/4, 1610/6,
1610/7, 1610/8, 1929/4, 1929/5, 1929/6, 1929/8,
1929/14, 1929/15, 1929/16, 3943, 3966.

КО Бања: 8, 9, 12, 14, 111/4, 112/1, 112/3,
113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 114/4, 116/1, 116/2,
116/3, 121/1, 121/2, 122, 123/1, 127, 129/2, 131/3,
133/1, 133/2, 133/4, 134/1, 134/2, 135, 136, 137,
138, 139, 141, 143, 144, 836/1, 836/2, 837, 838/1,
838/2, 838/3, 840/4, 841/1, 843/2, 844/2, 846/1,
1065/1, 1065/2, 1065/3, 1065/5, 1065/11,
1065/12, 3620/2, 3665, 3689.

У случају неслагања графичког прилога и
датог списка парцела, меродаван је графички
прилог.

Графички прилог бр. 1 – Катастарски план
са границом обухвата, Р= 1:2500

1.3. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Плански основ за израду овог Плана су Про-
сторни план општине Аранђеловац ("Општин-
ски Службени Гласник" број 32/2011) и План
генералне регулације за насељено место
Аранђеловац ("Службени гласник општине
Аранђеловац" број 66/2014).

Према Просторном плану општине Аранђ-
еловац („Општински Сл. Гласник“,бр. 32/2011)
траса далековода је планирана тако да пресеца
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ-коридор пла-
ниране обилазнице око општинског центра
Аранђеловац и коридор демонтиране пруге
узаног колосека Лајковац – Аранђеловац –
Младеновац (железничко земљиште)

Ван ГРАНИЦА ПЛАНИРАНОГ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ПОДРУЧЈА траса далековода прелази
преко ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИ ШТА.

Документациона основа – Графички прилог
бр.3.1 – Извод из Просторног плана општине
Аранђеловац – реферална карта 1– намена про-
стора; Р= 1: 5 000

Према Плану генералне регулације за насе-
љено место Аранђеловац ("Сл. Гласник оп-
штине Аранђеловац", бр. 66/2014) предвиђена
је изградња далековода 110 kV, као веза по-
стојећег далековода 110 kV, бр.123/2 ТС Аранђ-
еловац – ТС Топола, са новом ТС Аранђеловац
2 по траси која се незнатно разликује од трасе
која се предвиђа овим Планом.

Траса далековода у границама ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, прелази преко
следећих намена:

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ-
– КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
– САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – САОБРА-

ЋАЈНИЦА
– ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ-
– ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ПРОИЗ ВОД -

ЊА у просторној целини 6 
– РЕТКА ГРАДЊА, подцелина 4.4 – ПАРК-

ШУМА у просторној целини 4
– РЕТКА ГРАДЊА, подцелина 4.4 –

ОСТАЛО ЗЕЛЕНИЛО у просторној це-
лини 4

Траса далековода се укршта са постојећим
и планираним инфраструктурним коридорима
– транспортним гасоводима од челичних цеви
МОП 50 и 16 bara, као и електроенергетским
водовима напонског нивоа 20 и 10 kV.

На ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА пресеца ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ –
ВОДОТОКОВИ у просторној целини 6.

Документациона основа – Графички прилог
бр.3.2 – Извод из Плана генералне регулације
насељеног места Аранђеловац-планирана на-
мена; Р= 1: 5000

Документациона основа – Графички прилог
бр.3.3 – Извод из Плана генералне регулације
насељеног места Аранђеловац– саобраћајно
решење са нивелационим елементима и по-
пречним профилима; Р= 1: 5000

Документациона основа – Графички прилог
бр.3.4 – Извод из Плана генералне регулације
насељеног места Аранђеловац-– План инфра-
структуре; Р= 1: 5000

1.4. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

У току израде Плана затражени су и прибав-
љени услови од надлежних органа, организа-
ција и јавних предузећа, који су саставни део
документационе основе Плана:
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1.

Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту 
ул. Кнеза Милоша 101. 11000 Београд

16.04.2019; 09 бр.217-817/19
23.04.2019 (бр. II 1209)

2.
Директорат цивилног ваздухопловства Р.Србије
Скадарска 23., 11 000 Београд

11.04.2019; бр.413-09-0071/2019-
0002
17.04.2019;(бр. II 1139)

3.
ЈП Емисиона техника и везе
ул. Јована Ристића 1, 11030 Београд

04.04.2019; бр.1915/19-1
(бр. II 1124)

4.
Завод за заштиту природе Србије
Ул. Др Ивана Рибара 91, 11070 Нови Београд

04.07.2019; бр.020-1469/3
09.07.2019;(бр. II-1951)

5.
РДУ Радио Телевизија Србије
Сертификационо тело РТС-развој и сертификација,
Ул.Таковска 10, 11000 Београд

/

6.
Републички хидрометеоролошки завод 
Ул.Кнеза Вишеслава 66., 11000 Београд

09.04.2019;бр.922-3-25/2019 
17.04.2019; (II-1135)

7.
Републички сеизмолошки завод
Ташмајдански парк бб, 11120 Београд

09.04.2019;бр.02-202-1/2019 
18.04.2019; (II-1155)

8.

ЈВП СРБИЈАВОДЕ
ВПЦ „МОРАВА“ НИШ
Радна јединица „Велика Морава“ Ћуприја
Цара Лазара 109, 35 230 Ћуприја

20.06.2019; бр.5741/1
01.07.2019, (бр. II-1872)

9.
ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад
ул. Аутопут 11, 11000 Београд

30.05.2019; бр.07-07/7858
12.06.2019, (бр. II-1686)

10.

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД 
Регија Крагујевац, Извршна јединица Крагујевац
Служба за планирање и развој 
Ул.Краља Петра I бр.28, 34000 Крагујевац

03.04.2019; бр.165158/1-1-2019
04.04.2019, (бр. II-971)

11.
ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО
Гандијева 76а, 11 070 Нови Београд

/

12.
Теленор доо
ул. Омладинских бригаде 90.,11070 Нови Београд

29.03.2019; бр.II 893/11
08.05.2019, (бр. II-1325)

13.
VIP MOBILE DOO
Сектор приступне мреже
Омладинских бригада бр.21, 11070 Нови Београд

22.04.2019; бр.II 893/19
08.05.2019, (бр. II-1324)

14.
SBB doo – СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ
Булевар Зорана Ђинђића 8а,11 070 Нови Београд

11.04.2019; бр.208/2019
17.04.2019, (бр. II-1138)

15.
„Инфраструктура Железнице Србије“ АД Београд;
Ул.Немањина 6., 11000 Београд

19.04.2019; бр.2/2019-540
23.04.2019, (бр. II-1210)



Табела 1. Тражени/прибављени услови јавних и јавно-комуналних предузећа

1.5. КОРИШЋЕНЕ ПОДЛОГЕ

Графички део плана детаљне регулације израђен је на овереном катастарском плану добијеном
од Службе за катастар непокретности Аранђеловац, бр.956-2/2018 од 09.07.2018.

У информативне сврхе коришћен је ортофото са портала www\geosrbija.rs

1.6. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

Природне карактеристике простора

Рељеф и морфологија – Терен планског подручја обухвата простор између 200 m n.v. и 280 m
n.v. Пад терена је изражен од севера ка југу. Планирана траса делековода пресеца реку Кубршницу
и поток Јунац.

Климатсаке карактерстике – Насељено место Аранђеловац карактерише умерено контине-
натална клима а одликује се хладним зимама и топлим и сувим летима са честим пљусковитим
падавинама локалног карактера. 
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16.
ЈП Путеви Србије-СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ; 
Бул. краља Александра 282, 11050 Београд 

23.04.2019; бр.VIII-953-9999/
19-1
06.05.2019, (бр. II-1269)

17.

Јавно предузеће за газдовање шумама 
"Србијашуме" Београд
Шумско газдинство „Крагујевац“
Косовска 13, 34 000 Крагујевац

17.04.2019; бр.797
19.04.2019, (бр. II-1187)

18.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
ул. Крагујевачког октобра 184.34 000 Крагујевац

07.05.2019; бр-402-02/1
10.07.2019 (бр. II-1968)

19.
Агенција за имовину општине Аранђеловац
Ул.Књаза Милоша 73/1, 34 300 Аранђеловац

Mail – 01.04.2019
02.04.2019; (II-942)

20.
ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" 
Огранак ЕД Аранђеловац
Кнеза Милоша 275, 34300 Аранђеловац

21.06.2019; бр.82000-20907-
107159/2-19
26.06.2019, (бр. II-1815)

21.
ЈКП Зеленило „Аранђеловац“
Венац слободе 10, 34 300 Аранђеловац

03.05.2019; бр.748
09.05.2019, (бр. II-1328)

22.
ЈКП Букуља-водовод и канализација,
Ул. Бранислава Нушића 1, 34300 Аранђеловац

19.06.2019; бр.112_19
19.06.2019, (бр. II-1758)

23.
ЈКП Букуља – Радна јединица „Гас“
Ул. Бранислава Нушића 1, 34300 Аранђеловац

13.02.2020; бр.08-996/1
13.02.2020, (бр. II-406)

24.
АД „Електромрежа Србије“ Београд
Ул. кнеза Милоша 11. Београд

03.04.2020; бр.130-00-UTD-003-
491/2020-002
13.04.2020, (бр. II-854)



Хидрологија – Шире подручје насељеног
места Аранђеловац има разноврсне хидро-
лошке одлике. Предметни обухват и планирана
траса пресеца реку Кубршницу и поток Јунац. 

Кубршница је највеће и најзначајнија при-
тока Јасенице. Она извире на североисточним
падинама шумовите Букуље у селу Врбица на
600 m надморске висине.

Ниво подземних вода варира, са порастом
надморске висине њихова дубина расте. 

Земљиште – У долини реке Кубршнице на-
лази се алувион, а на нешто већим надморским
висинама смоница. Матична стена на којој је
формирано земљиште ширег подручја је језер-
ски седимент.

Минералне сировине – У долини Кубрш-
нице присутни су квартни седименти. Делу-
вијум-пролувијум фација падинског низа је
највише распрострањена у квартним твореви-
нама.

Еколошке карактеристике простора 

На основу Плана генералне регулације за
насељено место Аранђеловац (Извод из ПГР-а
насељено место Аранђеловац, графички при-
лог: Заштита простора, Р 1:10 000), карактери-
стика непосредног и ширег окружења, може се
закључити следеће:

– простор је углавном неизграђен; плански
обухват пресеца саобраћајницу – државни пут
IБ реда бр.27. и трасу демонтиране пруге уског
колосека Лајковац – Аранђеловац– Младено-
вац,

– плански обухват пресеца реку Кубриш-
ницу и поток Јунац,

– у оквиру предметног обухвата и у окру-
жењу нема евидентираних природних ни кул-
турних добара,

– постојећи стамбени објекти су ван плани-
ране трасе (ван заштитне зоне далековода),

– у оквиру грађевинског подручја ПГР-а,
обухват ПДР-а се налази у зони ерозионог под-
ручја – средња до слаба ерозија (III и IV сте-
пен)

– траса пресеца зону саобраћајнице Лазаре-
вац– Марковац, која представља зону могућих
акцидентних загађења,

– у оквиру грађевинског подручја ПГР-а,
обухват ПДР-а, према акустичном зонирању
налази се у зони 4 (дозвољена бука од 50 -60
dB),

– поред наведеног, нису евидентирани
објекти и постројења у оквиру обухвата и не-

посредном окружењу, који својим технолош-
ким поступком могу изазвати негативан утицај
на животну средину или конфликт са предмет-
ним планом.

Постојећа намена површина 

Постојећу намену површина у оквиру обу-
хвата плана чине површине јавне и остале на-
мене.

Јавне намене:

– Државни пут I Б реда бр.27. (укрштање)

– Државни пут II Б реда бр.368. (тангира
обухват Плана)

– Траса демонтиране пруге уског колосека
Лајковац-Аранђеловац-Младеновац (укр-
штање)

– Комунални објекaт у изградњи – ТС
110/20 kV, “Аранђеловац 2“ 

– Водно земљиште ( река Кубршница и по-
ток Јунац)

Остале намене:

– Производња

– Пословање

– Породично становање

– Шуме (шумарци)

– Пољопривредно земљиште (оранице и ли-
ваде)

У заштитном појасу далековода, на зем-
љишту у оквиру грађевинског подручја, према
расположивим подацима, нема изграђених
објеката. Планом су обухваћене и три целе ка-
тастарске парцеле у јужном делу обухвата,
како би било извршено разграничење између
површине јавне намене – комунални објекат
ТС и површине остале намене – производни
комплекс. 

Графички прилог бр.2 – Постојећа намена
површина, Р= 1:2500
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Табела 2. Постојећа намена површина

Постојеће уређење зелених површина У постојећем стању у оквиру предметног обухвата
нема јавних зелених површина. Заступљено зеленило је присутно у оквиру грађевинског подручја
насељеног места и чини га неуређено зеленило. Местимично је присутна шумска вегетација, на
северу планског обухвата. 

Ван грађевинског подручја присутно је пољопривредно земљиште.
Постојеће стање природних добара 
На основу Решења Завода за заштиту природе Србије, бр. 020-1469/3, од 04.07.2019. евиденти-

рано је да у оквиру предметног обухвата нема евидентираних природних добара, ни природних
добара за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних под-
ручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. 

Постојеће стање објеката културног наслеђа На основу Решења Завода за заштиту споменика
културе Крагујевац, бр.402-02/1 од 07.05.2019. године, у обухвату Плана и његовој непосредној
околини, нема утврђених споменика културе, добара која уживају претходну заштиту и регистро-
ваних археолошких локалитета.

1.7. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ изградње овог далековода је обезбеђење квалитетног и сигурног снабдевања електричном
енергијом потрошача (привредних комплекса и становника) на територији општине Аранђеловац. 

Циљ израде Плана је:
– прецизно дефинисање трасе далековода која је резултат детаљних анализа урађених кроз

„Елаборат избора идејне трасе“, који је израдио „ЕЛЕКТРОИСТОК – Пројектни биро д.o.o.“ из
Београда;
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Постојећа намена површина Површина (hа)

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ                                                                            01 hа 03 а 08 m2

Државни пут IБ реда бр.27 00 hа 12 а 06 m2

Траса демонтиране пруге уског колосека
Лајковац-Аранђеловац-Младеновац

00 ha 12 a 71 m2

Комунални објекти– ТС 110/20 kV „Аранђеловац 2“-у изградњи 00 ha 54 a 31 m2

Водно земљиште 00 ha 24 a 00 m2

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ                                                                        09 hа 28 а 01 m2

Производња 03 hа 92 a 13 m2

Пословање 00 hа 03 a 93 m2

Породично становање 00 hа 12 a 48 m2

Неизграђено земљиште 05 hа 19 a 47 m2

ПОВРШИНЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА                                             07 hа 45 а 12 m2

Пољопривредно земљиште 07 hа 45 a 12 m2

У К У П Н О 17 hа 76 а 21 m2



– раздвајање површина јавне и остале намене и регулација површина и објеката јавне намене;
– дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта;
– начин и правила укрштања са инфраструктурним системима (државни и локални путеви,

речни токови, електроенергетска инфраструктура, гасоводи…);
– дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, енер-

гетске ефикасности, приступачности и заштите од елеменратних непогода и несрећа;
– стварање планског основа за издавање информације о локацији и локацијских услова. 

2. ПЛАНСКИ ДЕО

2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Планирану намену површина у обухвату плана чине:
1. Планирана намена површина у заштитном појасу далековода на којима се успостављају по-

себне зоне, са специфичним правилима уређења и грађења и режимом коришћења:

Површине јавне намене – 

– Државни пут IБ реда бр. 27.
– Демонтирана пруга уског колосека Лајковац-Аранђеловац-Младеновац
– Оријентациони коридор обилазнице државног пута IБ реда 
– Саобраћајнице
– Комунални објекат – ТС 110/20 kV Аранђеловац 2, у изградњи

Површине остале намене –

– Производња
– Остало зеленило
– Парк шума

Површине ван грађевинског подручја –

– пољопривредно земљиште

2. Планирана намена површина ван заштитног појаса далековода, на деловима катастарских
парцела, где се мења однос површина јавне и остале намене (разграничење између грађевинских
парцела трафостанице и парцела остале намене). 

– Производња

Графички прилог бр.3 – Планирана намена површина, Р= 1:2500
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Планирана намена површина Површина (hа)

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА У КОРИДОРУ 
ДАЛЕКОВОДА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ                                                                                02 hа 31а 45 m2

Државни пут IБ реда бр. 27. 00 hа 13а 28 m2

Демонтирана пруга уског колосека Лајковац-Аранђеловац-Младеновац 00 ha 34a 86 m2

Оријентациони коридор обилазнице државног пута IБ реда 00 ha 57a 16 m2

Саобраћајнице 00 ha 20a 58 m2



Табела 3. Планирана намена површина

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.2.1. Подела простора плана на посебне зоне

У граници планског обухвата, дуж трасе планираног далековода, не формирају се посебне це-
лине већ се успостављају следеће посебне зоне/појаси :

1) Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења у циљу, превен-
тивног, техничког обезбеђења инсталације далековода и заштите окружења од могућих утицаја
далековода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса дуж 110kV далеко-
вода износи цца 60,00 m (2x25,00 m) од крајњег фазног проводника далековода. Спољне границе
заштитног појаса представљају уједно и границу планског обухвата, осим у јужном делу грађе-
винског подручја, како би било извршено разграничење између површине јавне намене – кому-
нални објекат ТС и површине остале намене – производни комплекс. 

2) Ван заштитног појаса далековода, планом је обухваћен део грађевинског подручја планиранe
наменe производња, а до целих катастарских парцела, обзиром да се овим планом врши прерас-
подела површина јавне и остале намене која је последица конкретних потреба за површином по-
требном за изградњу трафостанице. 

2.2.2. Правила коришћења простора по посебним зонама

Уређење и коришћење простора дуж трасе далековода засновано је на техничким захтевима
(изградње и експлоатације) далековода, условима јавно-комуналних предузећа, заштити непо-
средног окружења и посебно, заштити животне средине. 

Правила коришћења простора у заштитном појасу далековода одређена су на следећи начин:

Заштитни појас далековода
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Комунални објекат– ТС 110/20 kV Аранђеловац 2, у изградњи 00 ha 54a 32 m2

Заштитно зеленило 00 ha 06a 57 m2

Регулисани водотокови, водно земљиште 00 ha 24a 10 m2

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ                                                                             05 hа 59а 76 m2

Производња 03 hа 26a 11 m2

Остало зеленило 02 hа 22a 65 m2

Парк-шума 00 hа 11a 00 m2

ПОВРШИНЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА                                                 06 hа 67a 62 m2

Пољопривредно земљиште 06 hа 67a 62 m2

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА ВАН КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА

Производња 03 hа 17a 38 m2

У К У П Н О 17 hа 76а 21 m2



У заштитном појасу се обезбеђује привре-
мена службеност пролаза за време трајања ра-
дова и успоставља трајна обавеза прибављања
услова/сагласности од стране предузећа над-
лежног за газдовање далеководом код плани-
рања, пројектовања и извођења других грађе-
винских радова и пренамену земљишта. За-
штитни појас омогућава превентивно, тех-
ничко обезбеђивање функционисања електро-
енергетског објекта, далековода и заштиту
окружења од могућих утицаја далековода. 

Зона комуналне делатности – ТС 110/20
kV „Аранђеловац 2“ – у изградњи

У обухвату плана је зона предвиђена за из-
градњу ТС, а изградња је у току. Налази се на
кп.бр.1065/11 КО Бања, која има могућност
приступа са јавне саобраћајне површине-
државног пута IIБ реда бр.368.

У оквиру комплекса трафостанице могу се
градити енергетски и други објекти у функцији
истих, у складу са усвојеним плановима вишег
реда, плановима развоја енергетског субјекта и
техничком документацијом.

Зона укрштања са саобраћајном инфра-
структуром

Траса планираног далековода 110 kV се укр-
шта са државним путем IБ реда бр.27 (државна
граница са Босном и Херцеговином (гранични
прелаз Трбушница) – Лозница – Осечина – Ва-
љево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђ-
еловац – Крчевац – Топола – Рача – Свилајнац)
на деоници 02428, на стационажи km141+465.00

Укрштање далековода са поменутим држав-
ним путем IБ реда бр.27 је под правим углом .

У јужном делу плана налази се државни пут
IIБ реда бр.368 на деоници 36801 (Аранђело-
вац –Бања -Топола) али се предметни далеко-
вод са њим не укршта, већ се граница обухвата
Плана ослања на парцелу пута у зони стацио-
наже km8+700.00.

У северном делу плана предметни далековод
се укршта са трасом демонтиране пруге уског
колосека Лајковац-Аранђеловац –Младеновац.

Taкoђе се у северном делу траса далековода
укршта са варијантним решењем планиране
трасе обилазнице државног пута IБ реда, која
је дата у планској документацији вишег реда.
Тачан положај биће дефинисан посебном план-
ском документацијом, када ће се вршити уск-
лађивање са коридором далековода.

Укршта се и са три планиране градске саоб-
раћајнице нижег ранга под повољним угло-
вима.

Прелазак преко зоне производње

План обухвата делове парцела у грађевин-
ском подручју, планиране за индустријску
зону-производњу. У заштитном појасу далеко-
вода у површини од 3,26.11 ha, тј. 18,40%, а ван
њега у површини од 3,17.38 ha, тј. 17,90%. У
заштитном појасу далековода простор се кори-
сти у складу са правилима грађења далековода,
a у случају изградње на површинама намење-
ним производњи, примењују се и одговарајућа
правила грађења уз прибављање сагласности
надлежне АД „Електромрежа Србије“ Београд.

Сагледане су све техничке могућности при-
лагођавања коридора затеченом стању и потен-
цијалима развоја индустријске зоне Аранђ-
еловца кроз коју далековод мора да прође. По-
ложај вода је условљен и ограничен у модифи-
кацијама због положаја нове трансформаторске
станице која је у изградњи, али и осталих
објеката инфраструктуре у окружењу. Приме-
ном савремених технолошких решења, раз-
вијених управо за зоне коегзистирања надзем-
них водова и других намена у простору, ства-
рају се услови за развој и других намена у про-
стору, у овом случају индустријске зоне.

На простору планиране индустријскеј зоне,
предвиђена је примена стубова великих ви-
сина, који ће умањити ограничења и омогућити
развој других намена и изградњу објеката у са-
мом коридору. Такође је предвиђена примена
стубова челично решеткастих конструкција,
смањених дименизија у основи стуба, чиме је
минимизирано и заузеће на парцелама. У ок-
виру индустријске зоне Аранђеловца се налазе
3 далеководна стуба (US1, US2 и US3), на
којима је тачка качења проводника на стубо-
вима 25,0 и 30,0 m. Овакав избор решења за
стубове, даје могућност да се у зони између
стубова US2 и US3, у коридору омогућава из-
градња објеката висине до 20m (за сталнопри-
ступачне делове објекта) мерено од постојеће
висинске коте терена. Такође, минимално рас-
тојање планираних објеката, пратеће инфра-
структуре и инсталација од било ког дела пла-
нираног стуба далековода треба да буде 12m.
На овај начин вод минимално ремети затечене
и планиране активности у коридору.

Прелазак преко зона зaштитног и осталог

зеленила и парк шуме

У коридору далековода, у грађевинском под-
ручју ПГР-а, остало зеленило чини површину
од 2,22.65 ha што представља 12,50% обухвата
плана, док заштитно зеленило уз водоток реке
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Кубршнице и парк шума су заступљени у ма-
лом проценту.

Прелазак преко зоне пољопривредног
земљишта 

У коридору далековода, пољопривредно
земљиште чини површину од 6,67.31 ha што
представља 37,60% обухвата плана.

Зона укрштања са регулисаним водото-
ковима 

Коридор далековода пресеца регулисане во-
дотокове реке Кубршнице и потока Јунац.
Водно земљиште обухвата површину од цца
0,24.10 ha, тј. 1,4% обухвата плана. При пројек-
товању, постављању и изградњи стубова по-
штовати Закон о енергетици, Закон о водама и
пратеће Правилнике. 

2.3. РЕГУЛАЦИОНО – НИВЕЛАЦИОНИ
ЕЛЕМЕНТИ

Регулациони елементи коридора далеко-
вода 110 kV

Осовина трасе далековода (подужна оса) од-
ређена је координатама угаоних стубова, одно-
сно теменим тачкама хоризонталних прелома
подужне осе далековода.

Линије заштитног појаса, одређене су у од-
носу на подужну осу далековода, која је пози-
ционирана положајем угаоних стубова, што је
преузето из „Елабората избора идејне трасе“,
који је израдио „ЕЛЕКТРОИСТОК – Про јек -
тни биро д.o.o.“ из Београда. 

У случају непредвиђених геотехничких и
других ограничења, плански оквир регулације
заштитног појаса омогућава пројектно усагла-
шавање позиције грађевинске основе стуба и
линијског дела инсталације са стањем на те-
рену. 

Планирани регулациони елементи коридора
далековода, дефинисани су следећим елемен-
тима:
– заштитни појас (ширина) ....... 60 m (2 х 30 m) 
– дужина далековода ........................ccа 2 324 m.

Регулациони елементи саобраћајница које
пресеца траса далековода преузети су из Плана
генералне регулације за насељено место
(„Сл.гласник општине Аранђеловац“ бр.
66/2014) и налазе се на графичком прилогу

Нивелациони елементи коридора далеко-
вода

Због специфичности објекта, детаљна ниве-
лација је предмет пројекта за грађевинску доз-

волу, којима ће се дефинисати тип угаоних и
носећих стубова и њихова учесталост, јер ис-
кључиво ови елементи одређују пројектовану
вертикалну представу ланчанице проводника.
Приликом израде пројектне документације
објекат треба прилагодити постојећем моделу
површи.

Грађевинске линије 

Грађевинске линије за изградњу објеката
представља линија заштитног појаса далеко-
вода. У грађевинском подручју приказане су
грађевинске линије на контактним површина-
мана иако нису у обухвату плана, што је при-
казано на графичком прилогу бр.4. План регу-
лације, нивелације и грађевинских линија, у
размери 1:2500. У случају градње објеката у за-
штитном појасу далековода, уз сагласност и
услове надлежне институције, обавезно је по-
штовање правца грађевинских линија у односу
на регулацију, из контактног подручја.

Грађевинске линије ван коридора дале-
ковода

Грађевинске линије за изградњу објеката
ван коридора далековода дефинисане су у од-
носу на регулацију саобраћајница и усклађене
са условима надлежних институција, планским
решењима из Плана генералне регулације и
условима изградње далековода. Приказане су
на графичком прилогу бр.4. План регулације,
нивелације и грађевинских линија, у размери
1:2500.

2.4. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Планом детаљне регулације дефинишу се
регулациони елементи за одређивање заштит-
ног појаса далековода ради утврђивања јавног
интереса. Површина обухвата плана износи
17.76.21 hа а површина заштитног појаса дале-
ковода износи 14.13.04 hа. 

Укупан број планираних угаоно-затезних
стубова на траси далековода 110kV износи 6
стубова, док се број и положај носећих стубова
одређује кроз Пројектну документацију.

За стубове и електроенергетске водове не
формира се посебна грађевинска парцела, у
складу са чл.69. Закона о планирању и из-
градњи, нити се врши пренамена земљишта.

Списак делова и целих катастарских пар-
цела које су обухваћене заштитним појасом да-
лековода 110kV у оквиру ПДР-а: 
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КО Бања – 12.79.07 hа

Табела 5: Списак делова и целих катастарских парцела у коридору далековода 110kV КО Бања
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број парцеле површина у m2 број парцеле површина у m2

836/1 27 08 112/3 5 34

836/2 28 43 112/1 5 23

837 23 14 111/4 3 28

838/2 4 89 3620/2 12 73

838/1 22 83 121/2 18 22

838/3 29 15 121/1 8 53

840/4 22 15 122 21 44

841/1 43 31 123/1 11 89

846/1 13 45 127 12 40

843/2 63 129/2 12 89

3665 4 93 133/1 42 69

1065/1 7 34 133/4 28 14

1065/3 62 07 133/2 29 00

1065/5 3 12 05 131/3 41

1065/11 53 31 134/2 17 37

1065/12 76 69 134/1 89

8 9 84 135 9 76

9 18 80 136 11 24

12 18 08 137 30 18

14 25 98 138 17 72

116/1 19 68 139 11 06

116/2 2 83 141 22 15

116/3 29 58 143 6

114/1 38 39 144 22 15

114/2 12 45 1065/2 1 10

114/4 4 20

113/1 7 12

113/2 4 80



КО Врбица – 4.94.07 hа

Табела 6: Списак делова и целих катастарских парцела у коридору далековода 110kV КО
Врбица

У случају неслагања графичког прилога и датог списка парцела, меродаван је графички прилог.
Имовинско правни односи решавају се у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом

о експропријацији.
Површине на којима се утврђује јавни интерес одређују се на основу графичког прилога бр.4.

План регулације, нивелације и грађевинских линија, у размери 1:2500, графичких и аналитичко-
геодетских елемената. 

2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ДАЛЕКОВОДА 110kV бр. 123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, 
увођење у ТС 110/20 kV Аранђеловац 2

– Назив далековода:– ДВ 110kV бр. 123/2 ТС Аранђеловац -ТС Топола, 
увођење у ТС 110/20 kV Аранђеловац 2

– Називни напон: – 110 kV
– Проводници: – у складу са СРПС и IEC стандардима од прикључног портала ТС

Аранђе ловац 2 до распона стубова бр. 19-20 на ДВ 110 kV бр. 123/2. 
– Заштитно уже: – Заштитна ужад типа OPGW са 48 или 24 оптичка влакна у једној или две

металне цевчице. Тип кабла треба да је компатибилан са ТК оптичком
мрежом ЕМС-а.

– Стубови: – тип стубова ће бити дефинисан у фази пројектно-техничке документације
– Изолатори: – Штапни композитни или стаклени капасти изолатор У120Б,

преломне силе 120 kN у складу са меродавним IEC стандардом.
– Климатски услови:– Према подацима ХМЗ-a Србије, мин. ветар 75 daN/m2 за оптерећење од

иња, снега и леда мин. 1,6 х ОДО. Користити искуство са постојећих ДБ-а.
– Дужина деонице за увођење: – ≈ 2,32 km.
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број парцеле површина у m2 број парцеле површина у m2

388/4 19 24 1610/7 1 89

389 21 28 1610/6 34

1929/8 3 39 1610/3 5 09

1929/6 8 30 3966 8 25 

1929/5 48 20 3943 6 13

1929/14 71 392/1 39 33

1929/15 7 75 392/2 45 20

1929/16 8 60 388/6 32 55

1929/4 3 94 388/1 15 37

1609 12 03 388/2 19 33

1610/4 1 12 78 388/3 65 68

1610/8 8 69



Изградња високонапонског вода за увођење
постојећег ДВ 110 kV бр.123/2 ТС Аранђело-
вац-ТС Топола у ТС Аранђеловац 2 подразу-
мева неопходну реконструкцију првих сусед-
них стубова месту расецања.

Тачан положај и број стубова одређује се у
оквиру заштитног појаса далековода а кроз
пројектно-техничку документацију.

Темељи стубова су, армирано бетонски,
рашчлањени, у складу са одабраним типом
стуба и условима на терену.

Уземљење се изводи на сваком стубу са по
једним прстеном око сваког темеља и једним
заједничким прстеном око свих темеља. Узем-
љење обезбеђује поуздану заштиту од удара
грома и повратног прескока на проводнике или
заштитно уже. Димензионисање уземљивача
се решава према Правилнику о техничким нор-
мативима за уземљење електроенергетских по-
стојења називног напона изнад 1000 V ("Служ-
бени лист СФРЈ", број 61/1995).

Висина сваког стуба се одређује Пројектом
за грађевинску дозволу, према техничким за-
хтевима у вези обезбеђења сигурносних ви-
сина и сигурносних удаљености проводника
далековода. 

Код укрштања са другим инфраструктурним
објектима сигурносни захтеви се додатно обез-
беђују поштовањем одговарајућих Закона и
Правилника.

Мере заштите од вибрација, земљоспоја и
индуктивног утицаја на друге објекте одређују
се у складу са одговарајућим Правилником,
другим техничким прописима и нормативима.

За далеководе се обезбеђује заштитни појас
чија ширина је зависна од напонског нивоа и
техничког решења далековода.

Заштитни појас за надземне електроенергет-
ске водове, са обе стране вода од крајњег фаз-
ног проводника, има следеће ширине: 

1) за напонски ниво 1 kV do 35 kV: 
– за голе проводнике 10 метара, кроз шум-

ско подручје 3 метра;
– за слабо изоловане проводнике 4 метра,

кроз шумско подручје 3 метра; 
– за самоносеће кабловске снопове 1 метар; 
2) за напонски ниво 35 kV, 15 метара; 
3) за напонски ниво 110 kV, укључујући и

110 kV, 25 метара; 
4) за напонски ниво 220 kV i 400 kV, 30 ме-

тара.
Оператор преносног, односно дистрибутив-

ног система надлежан за енергетски објекат,
дужан је да о свом трошку редовно уклања

дрвеће или гране и друго растиње које угро-
жава рад енергетског објекта. 

Власници и носиоци других права на непок-
ретностима које се налазе у заштитном појасу,
испод, изнад или поред енергетског објекта не
могу предузимати радове или друге радње
којима се онемогућава или угрожава рад енер-
гетског објекта без претходне сагласности
енергетског субјекта који је власник, односно
корисник енергетског објекта. 

На деловима парцела, које се налазе ван са-
мог заштитног појаса далековода и зоне тех-
ничких ограничења према претходном, могу се
и усаглашавати постојећи и градити нови
објекти према општим правилима грађења за
објекте ових зона и условима парцеле. 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА која се
односе на далеководе напонског нивоа 110kV,
према условима из Правилника о техничким
нормативима за изградњу надземних електро-
енергетских водова називног напона од 1 kV до
400 Kv („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/1988 и „Сл.
лист СРЈ“ бр. 18/1992), су следећа:

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода у односу на врсту терена:

• За неприступачна места (нпр.: гудуре,
стене, непловне реке, мочваре и сл.) сигур-
носна висина износи 4,0 m, а сигурносна уда-
љеност 3,0 m (чл.100)

• За места неприступачна возилима сигур-
носна висина износи 5,0 m, а сигурносна уда-
љеност 4,0 m (чл.101)

• За места приступачна возилима око насе-
љених подручја, изнад поља око којих се на-
лазе пољски путеви, изнад ливада и ораница,
изнад пољских путева и шумских путева) си-
гурносна висина износи 6,0 m, а сигурносна
удаљеност 5,0 m (чл.102)

• За шуме и дрвеће сигурносна удаљеност
износи 3,0 m. За водове називног напона 110
kV и за више називне напоне сигурносна уда-
љеност мора се одржати у случају пада стабла,
при чему се сигурносна удаљеност мери од
проводника у неотклоњеном положају (чл.117) 

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са зградама:

• Зграде које служе за сталан боравак људи:
– Сматра се да вод прелази преко зграде и

кад је растојање хоризонталне пројекције
најближег проводника у неотклоњеном поло-
жају од зграде мање од 5,0 m (чл.103);

– За неприступачне делове зграде (кров,
димњак и сл.) сигурносна удаљеност износи
3,0m (чл.104);
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– За стално приступачне делове зграде (те-
раса, балкон, грађевинске скеле и сл.) сигур-
носна висина износи 5,0 m, а сигурносна уда-
љеност 4,0 m (чл.105);

– Вертикална удаљеност између проводника
и делова зграде испод проводника (слеме
крова, горња ивица димњака итд.) за водове са
висећим изолаторима износи најмање 3,0 m и
у случају кад у распону укрштања постоји нор-
мално додатно оптерећење, а у суседним рас-
понима нема тог оптерећења (чл.106);

– За водове изнад зграда потребна је елек-
трично појачана изолација, а за водове изнад
стамбених зграда и зграда у којима се задржава
већи број људи (нпр. школе, вртићи итд.) по-
требна је и механички појачана изолација
(чл.107);

– На стамбеним зградама није дозвољено
постављање зидних конзола или зидних и
кровних носача за ношење водова (чл.108)

• Зграде погонских постројења (чл.109):
– Сигурносне висине и сигурносне удаље-

ности од зграда које припадају истом погон-
ском постројењу чији је и електроенергетски
вод (електране, трансформаторске станице,
разводна постројења), а не служе за становање,
могу бити и мање од вредности из члана 103
Правилника ако се предвиде одговарајуће за-
штитне мере за спречавање случајног додира
проводника (нпр. постављање ограде, лако
уочљивих натписа за упозорење и сл.);

• Зграде са запаљивим кровом (чл.110):
– За зграде са кровом покривеним запаљи-

вим материјалом, ради заштите водова од ош-
тећења, без обзира на напон вода, сигурносна
висина износи 12,0 m, а сигурносна удаљеност
5,0 m;

– За зграде из горњег става важе и одредбе
чл. 103 до 108 Правилника који се односе на
вођење водова преко зграда које служе за ста-
лан боравак људи

• Зграде у којима се налази лако запаљив ма-
теријал(чл.111):

– Није дозвољено вођење водова преко над-
земних објеката у којима се налази лако запа-
љив материјал (складишта бензина, уља, екс-
плозива и сл.);

– На пролазу поред објеката из овог члана,
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је
висини стуба увећаној за 3,0 m, а мора изно-
сити најмање 15,0 m

• Насељена места:
– У густо насељеним местима, сигурносна

висина вода мора да износи 7,0 m (чл.130);

– Изолација мора бити електрично појачана,
а на местима укрштања са улицама или путе-
вима и механички појачана (чл.131)

– Дозвољено напрезање (нормално и изу-
зетно) проводника и заштитних ужади смањује
се на 75% од вредности наведених у табели 2
из члана 20 Правилника (чл.132)

– У распону укрштања водова са путевима
у густо насељеним местима није дозвољено на-
стављање проводника, односно заштитне
ужади, а у суседним распонима дозвољен је
само један наставак по проводнику, односно
заштитном ужету (чл.133)

– Угао укрштања не сме бити мањи од 30°
(чл.133)

– Ако је растојање хоризонталне пројекције
најближег проводника у неотклоњеном поло-
жају мање од 5,0 m, изолација мора бити меха-
нички и електрично појачана (чл.134)

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са саобраћајном инфраструктуром:

• Државни путеви, општински путеви и пу-
теви за индустријске објекте изграђени као и
путеви за општу употребу:

• Државни путеви I реда:
– Сигурносна висина вода износи 7,0 m

(чл.121);
– Хоризонтална удаљеност било ког дела

стуба од спољне ивице пута износи 20,0 m. Кад
вод прелази државни пут I реда, удаљеност
било ког дела стуба може бити мања ако то
условљавају месне прилике, али не сме бити
мања од 10,0 m (чл.122).

– Изолација мора бити механички и елек-
трично појачана (чл.122);

– Угао укрштања, по правилу, износи
најмање 30° (чл.123)

– У распону укрштања није дозвољено на-
стављање проводника и заштитне ужад
(чл.123)

• Државни путеви II реда и општински пу-
теви:

– Сигурносна висина вода износи 7,0 m
(чл.118);

– Удаљеност било ког дела стуба од спољне
ивице пута, по правилу, не сме бити мања од
10 m, а у изузетним случајевима може се сма-
њити на најмање 5 m (чл.119);

– Изолација мора бити електрично појачана
(чл.119);

– У распону укрштања дозвољава се један
наставак по проводнику или заштитном ужету
(чл.119)
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– Угао укрштања вода и државног путa II
реда, по правилу, износи најмање 20°(чл.120);

– За општинске путеве и путеве за инду-
стријске објекте угао укрштања није ограничен
(чл.120) 

• Железничка пруга која није предвиђена за
електрификацију са надземним контактним во-
дом: 

– Најмањи дозвољени пресеци проводника
и заштитне ужади у пољу укрштања износе
(чл.197):

а) за уже од бакра и челика 16 mm2;
б) за уже од алуминијума 35 mm2 ;
ц) за уже од других материјала 25 mm2.
– Највеће напрезање на затезање (хоризон-

тална компонента), које у проводнику настаје
у најнеповољнијим условима, мора се у односу
на нормално дозвољено напрезање материјала
према члану 20 Правилника смањити на 85%
(чл.198); 

– При троструком нормалном додатном
оптерећењу мора се проверити да напрезање
проводника у тачки учвршћења не прелази
вредност изузетног дозвољеног напрезања ма-
теријала према члану 20 Правилника (чл.199);

– У распону укрштања вода није дозвољено
настављање проводника и заштитне ужади
(чл.200);

– У затезном пољу укрштања вода изолација
мора бити механички појачана (чл.201);

– У распону укрштања вода изолација мора
бити и електрично појачана. Изолаторски
ланци за напоне од 35 kV или више напоне мо-
рају бити уземљени и заштитном арматуром
заштићени од прескока (чл.202);

– У затезном пољу укрштања дозвољена су
највише три носећа стуба (чл.204);

– Стубови распона укрштања морају се про-
верити за нормално и ванредно оптерећење
према чл. 67 и 70 Правилника, а затезни сту-
бови морају се проверити и за следећа опте-
рећења (чл.209):

а) тежину стуба, изолатора, прибора, про-
водника и заштитне ужади;

б) тежину додатног оптерећења на провод-
ницима и заштитној ужади;

ц) силу затезања свих проводника и за-
штитне ужади у пољу укрштања;

– Сигурносна висина вода од горње ивице
шине мора да износи 7,0 m (чл.212);

– Ако у затезном пољу укрштања постоје
носећи стубови морају се проверити сигур-
носне висине из члана 161 Правилника за те-
лекомуникационе водове, (за водове напона

110kV сигурносна висина износи 3,0 m), и
члана 212 (сигурносна висина вода од горње
ивице шине мора да износи 7,0m) ако у рас-
пону укрштања остане додатно оптерећење, а
у суседним распонима нема додатног опте-
рећења на проводницима и заштитној ужади.
У том случају, сигурносна висина може бити
мања за 1,0 m од вредности утврђене у чл. 161
и 212 Правилника (чл.213);

– Угао укрштања не сме бити мањи од 45°,
с тим што се, изузетно, може смањити до 30°
за водове називног напона од 35 kV и више
(чл.213);

– Ако се водови постављају изнад станич-
них перона, истоварних рампи и других исто-
варних површина, сигурносна висина вода од
горње ивице шина не сме бити мања од 12,0 m
(чл.215)

– При укрштању или приближавању вода и
железничке пруге, најмања хоризонтална уда-
љеност било ког дела стуба од најближе желез-
ничке шине треба да износи 10,0 m, с тим што
се изузетно може смањити на 5,0 m (чл.216);

– Ако се вод приближи колосеку железничке
пруге тако да је хоризонтална удаљеност из-
међу најближег проводника и најближе шине
мања од 5,0 м, морају се предузети мере за-
штите као да вод прелази преко железничке
пруге, осим у погледу сигурносне висине
(чл.217);

• Електрифицирана железничка пруга са
надземним контактним водом (чл.218): 

– Одредбе чл. 197 до 204, чл. 207 до 211 и
чл. 213 до 217 Правилника примењују се и на
електрифициране железничке пруге са надзем-
ним контактним водовима;

– Удаљеност стуба од најближе железничке
шине износи 15,0 m;

– Сигурносна висина вода за пруге које су
предвиђене за електрификацију, за које не по-
стоје подаци о висини контактних водова на
месту укрштања са електроенергетским водом,
мора да износи 12,0 m;

– Сигурносна висина и сигурносна удаље-
ност надземних електроенергетских водова од
контактних водова одређују се према одред-
бама чл. 152 до 154 Правилника (Укрштање ви-
соконапонског вода са другим високонапон-
ским водовима)

• Индустријска пруга и колосеци: 
– Сигурносна висина вода од горње ивице

шина износи 7,0 m, а за пруге са контактним
водом одређује се према одредбама члана 218
Правилника (чл.219);
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– За пруге без контактног вода изолација
мора бити механички појачана, а за пруге са
контактним водом изолација мора бити и елек-
трично појачана (чл.220);

– Угао укрштања, по правилу, не сме бити
мањи од 30°, али се може смањити испод 30°
за водове називног напона од 10 kV и више
(чл.222);

– У погледу удаљености било ког дела стуба
од железничког колосека при укрштању вода и
пруге примењују се одредбе члана 216 Правил-
ника (најмања хоризонтална удаљеност било
ког дела стуба од најближе железничке шине
треба да износи 10,0 m, с тим што се изузетно
може смањити на 5,0 m) (чл.223).

• Аеродроми и хелидроми (чл.195): 
– Водови не смеју прелазити преко аеро-

дрома;
– Удаљеност вода од полетно-слетне стазе

не сме бити мања од 1000 m, с тим што се пра-
вац полетно-слетне стазе не сме пресецати на
удаљености мањој од 3000 m;

– Удаљености из става 2 овог члана могу се
смањити зависно од теренских услова и намене
аеродрома;

– Водови не смеју да прелазе преко хелиод-
рома нити да се приближавају основним прав-
цима полетања и слетања на удаљености мањој
од 1000 m, а у осталим правцима та удаљеност
не сме бити мање од 200 m.

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са водопривредним објектима:

• Непловне реке (чл.100):
– Сигурносна висина износи 4,0 m, а сигур-

носна удаљеност 3,0 m;

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са електроенергетским објектима:

• Укрштање високонапонског вода са дру-
гим високонапонским водом и њихово мећу-
собно приближавање:

– Сигурносна висина вода износи 2,5 m, а
сигурносна удаљеност 1,0 m. Ови услови мо-
рају бити испуњени и кад на горњем воду има
додатног оптерећења, а на доњем воду нема
(чл.152);

– Вод вишег напона поставља се, по пра-
вилу, изнад вода нижег напона (чл.152);

– Горњи вод мора се изградити са елек-
трично појачаном изолацијом (чл.152);

– Најмања међусобна удаљеност провод-
ника паралелних водова мора бити једнака уда-
љености D из чл. 30. и 32. Правилника. При

највећем отклону проводника једног вода због
дејства ветра, мора се проверити да међусобна
удаљеност проводника паралелних водова није
мања од сигурносних размака за виши напон,
с тим да не сме бити мања од 70 cm кад про-
водници другог вода нису отклоњени (чл.153).

• Укрштање високонапонског вода са дру-
гим нисконапонским водом и њихово мећу-
собно приближавање:

– Прелазак нисконапонског вода преко ви-
соконапонског вода није дозвољен (чл.155);

– Сигурносна висина вода износи 2,5 m, а
сигурносна удаљеност 2,0 m(чл.155);

– Горњи вод мора се изградити са елек-
трично појачаном изолацијом (чл.155);

– Изнад нисконапонских проводника морају
се поставити два обострано уземљена сигур-
носна ужета чија рачунска сила кидања (меха-
ничка чврстоћа) износи најмања 1000 daN
(чл.156);

– Заштитна ужад изнад нисконапонских во-
дова не морају се постављати ако су за високо-
напонски вод испуњени следећи услови (чл.157):

а) да је изолација у распону укрштање елек-
тричко и механички појачана;

б) да нормално дозвољено напрезање не
прелази 1/3 (прекидне чврстоће проводника и
заштитне ужади;

ц) да је распон укрштања ограничен носе-
ћим стубовима, а сигурносна висина износи
најмање 4 m и кад у прелазном распону по-
стоји додатно оптерећење, а у суседним распо-
нима нема додатног оптерећења на проводни-
цима и заштитној ужади.

– Ако услови из чл. 156 и 157 Правилника
нису испуњени, вод ниског напона треба по-
ставити у кабл или га изместити (чл.158);

– Најмања међусобна удаљеност провод-
ника паралелних водова мора бити једнака уда-
љености D из чл. 30. и 32. Правилника. При
највећем отклону проводника једног вода због
дејства ветра мора се проверити да међусобна
удаљеност проводника паралелних водова није
мања од сигурносног размака за виши напон, с
тим да не сме бити мања од 70 cm кад провод-
ници другог вода нису отклоњени (чл.159).

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са термоенергетским објектима:

• Гасоводи, нафтоводи, пароводи и сл.:
– Ако су гасоводи, нафтоводи, пароводи и

сл. постављени надземно, сигурносна висина
и сигурносна удаљеност вода износе 8,0 m
(чл.187);
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– Изолација вода мора бити механички и
електрично појачана (чл.187);

– Сигурносна удаљеност вода мери се од га-
совода, нафтовода, паровода или сличног
објекта, као и од његове носеће металне кон-
струкције (чл.188);

– Угао укрштања вода не сме бити мањи од
30° (чл.189);

– На месту укрштања вода и цевовода, над-
земни цевовод мора бити уземљен на одгова-
рајући начин (чл.190);

– Ако се вод поставља паралелно са надзем-
ним гасоводом, нафтоводом или сличним
објектима, сигурносна удаљеност тог вода не
сме бити мања од висине стуба увећане за 3,0
m. Изузетно од ове одредбе, дозвољена је мања
сигурносна удаљеност под условом да се пред-
узму мере које се предузимају при укрштању
електроенергетског вода са цевоводима према
члану 187 Правилника (чл.191).

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са електронским комуникационим

објектима:
• Укрштање надземног електроенергетског

вода са телекомуникационим водом и њихово
међусобно приближавање:

– На месту укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом сигурносна висина између најнижег про-
водника електроенергетског вода и највишег
проводника телекомуникационог вода износи
3,0 m (чл.161); 

– У распону укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом изолација мора бити механички и елек-
трично појачана (чл.162);

– На месту укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом није дозвољено постављање заштитне
мреже изнад телекомуникационог вода
(чл.163);

– У распону укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом није дозвољено настављање проводника,
односно заштитне ужади (чл.164);

– На стубовима распона укрштања електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом није дозвољена употреба искочних и клиз-
них стезаљки (чл.165);

– Угао укрштања надземног електроенер-
гетског вода са телекомуникационом водом, по
правилу, не сме бити мањи од 45°, с тим да се
изузетно може смањити до 30° (чл.166);

– У затезном пољу укрштања надземног
електроенергетског вода са телекомуникацио-
ним водом најмањи дозвољени пресеци про-
водника и заштитне ужади износе (чл.168);:

a) за бакар и челик ......................... 16 mm2;
б) за ал-челик .................................25 mm2 ;
ц) за уже од других материјала......35 mm2.

Употреба једножичних проводника и за-
штитне ужади није дозвољена

– Распон укрштања надземног електроенер-
гетског вода са телекомуникационим водом, по
правилу мањи је од суседних распона, или се
стубови у распону укрштања прорачунавају за
већи распон (чл.169);

– На местима приближавања водова, хори-
зонтална удаљеност између најближих провод-
ника оба вода мора бити једнака висини виших
стубова, увећаној за 3,0 m. Изузетно од ове од-
редбе, дозвољена је хоризонтална удаљеност
једнака сигурносној висини из члана 161 Пра-
вилника, с тим да изолација вода буде меха-
нички и електрично појачана (чл.170);

– Телекомуникациони каблови положени у
земљу морају се удаљити од стубова електро-
енергетских водова најмање 10,0 m за називни
напон 110 kV (чл.173);

– Постављање телекомуникационих водова
на стубовима надземних електроенергетских
водова није дозвољено, осим ако тај телекому-
никациони вод служи за сигнализацију и теле-
комуникације у електроенергетским мрежама
(чл.174);

– Хоризонтална удаљеност најближег про-
водника електроенергетског вода до стуба те-
лекомуникационог вода не сме износити мање
од 5,0 m. Тај услов мора бити испуњен ако ви-
синска разлика између најближих проводника
оба вода износи најмање 10,0 m. Хоризонтална
удаљеност стуба електроенергетског вода од
најближег проводника телекомуникационог
вода не сме бити мања од 2,0 m (чл.175);

– Ако су на месту укрштања телекомуника-
циони водови изведени као кабловски, хори-
зонтална пројекција удаљености најближег
проводника надземног електроенергетског
вода од најближег стуба који носи телекомуни-
кационе водове, односно извод телекомуника-
ционог кабла мора бити најмање једнака ви-
сини стуба електроенергетског вода на месту
укрштања, повећаној за 3,0 m (чл.176);

• Антене телевизијских и радио-пријемника
(чл.150):

– Сигурносна удаљеност мора износити 5,0 м
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– изолација мора бити механички и елек-
трично појачана

– нормално дозвољено напрезање не сме да
прелази 1/3 прекидне чврстоће проводника и
заштитне ужади

– Ако је распон укрштања ограничен носе-
ћим стубовима, мора се проверити удаљеност
кад у прелазном распону остаје додатно опте-
рећење, а у суседним распонима нема додатног
оптерећења на проводницима и заштитној
ужади. Дозвољена сигурносна висина мора да
износи 2,0 m.

• Антене предајних и пријемних станица
(чл.151):

– Прелазак вода преко антена предајних и
пријемних радио-станица није дозвољен.

Услови приближавања и укрштања дале-
ковода са другим објектима:

• Спортска игралишта (чл.113):
– сигурносна удаљеност мора износити 12,0

m;
– изолација мора бити механички и елек-

трично појачана
– дозвољено напрезање (нормално и изу-

зетно) проводника и заштитне ужади мора се
смањити на 75% од вредности наведених у та-
бели 2 из члана 20 Правилника

– није дозвољено настављање проводника и
заштитних ужади

• Стрелишта (чл.114):
– Није дозвољен прелазак водова преко

стрелишта;
– сигурносна удаљеност мора износити

12,0 m;
• Јавна купалишта и кампинзи (чл.114):
– Није дозвољен прелазак водова преко јав-

них купалишта и кампинзи;
• Пијаце и вашаришта (чл.135):
– сигурносна удаљеност мора износити

12,0 m;
– изолација мора бити механички и елек-

трично појачана
– дозвољено напрезање (нормално и изу-

зетно) проводника и заштитне ужади мора се
смањити на 75% од вредности наведених у та-
бели 2 из члана 20 Правилника

– није дозвољено настављање проводника и
заштитних ужади

• Паркиралишта и аутобуска стајалишта
(чл.136):

– сигурносна висина износи 7,0 m;
– изолација вода мора бити механички и

електрично појачана

– Сматра се да вод прелази преко паркира-
лишта, односно аутобуског стајалишта и кад
је растојање хоризонталне пројекције најбли-
жег проводника у неотклоњеном стању мање
од 5,0 m

• Мостовне конструкције (чл.149):
– сигурносна удаљеност вода од приступач-

них делова моста износи 5,0 m, a од непристу-
пачних делова моста 3,0 m

– Ако вод пролази кроз отвор моста, сигур-
носна удаљеност мора бити једнака сигурнос-
ном размаку из члана 29 Правилника

• Металне и жичане ограде (чл.182):
– Металне и жичане ограде које се налазе око

објеката у којима се задржава већи број лица
или служе за становање не смеју се постављати
у близини челичних и армиранобетонских сту-
бова. Њихова удаљеност мора износити најмање
0,7 Un (cm), с тим што не сме бити мања од 20
cm, где је Un називни напон (kV);

– За водове називног напона 110 kV и више,
потребно је срачунавање или мерење индуко-
ваних напона при нормалном погону далеко-
вода

– Ако је индуковани напон према земљи
већи од 65 V, морају се предузети посебне мере
заштите (уземљење, галванско одвајање делова
ограде, замена ограде или слично). Ако се за-
штита врши уземљењем, отпорност уземљења
не сме бити већа од 25Ω

– Сигурносна удаљеност вода од металне и
жичане ограде износи 3,0 m

• Жичане мреже :
– Сигурносна висина и сигурносна удаље-

ност од жичане мреже у пољима засејаним
хмељом, виноградима и воћњацима износе
3,75 m (чл.183);

– Изолација вода мора бити електрично
појачана (чл.184)

– Најмањи дозвољени пресеци проводника
и заштитних ужади одређују се према члану
168 Правилника (чл.185)

– За водове називног напона 110 kV и више,
примењују се одредбе ст. 2 и 3 члана 182 Пра-
вилника који се односи на прелаз преко метал-
них и жичаних ограда (чл.186)

• Стогови и сушаре (чл.192):
– Сигурносна висина износи најмање 12,0

m, а сигурносна удаљеност мора да износи
најмање 5,0 m без обзира на називни напон
вода;

– Одредбе чл. 103 и 110 Правилника приме-
њују се и за зграде у којима се суши сено, жи-
тарице и сл. (сењаци, амбари и кошеви)
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• Гробља (чл.194):
– Постављање стубова на гробљима није

дозвољено;
– При преласку вода преко гробља, на сту-

бовима у распону укрштања изолација мора
бити механички и електрично појачана.

• Противградне станице (чл.196) :
– Водови не смеју прелазити преко против-

градних станица;
– Удаљеност вода од противградне станице

не сме бити мање од 200 m по хоризонтали, с
тим што проводници и заштитна ужад морају
бити у нижој равни од противградне станице.

• Стакленици и стаклене баште (чл.224):
– Одредбе члана 103, односно члана од 104

до 108 Правилника које се односе на зграде за
сталан боравак људи, примењују се и за пре-
ласке електроенергетских водова преко стак-
леника и стаклених башти.

ПРАВИЛА ЗА ПРИБЛИЖАВАЊЕ И
УКРШТАЊЕ ПРЕДМЕТНОГ ДАЛЕКО-
ВОДА СА ДРУГОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

Предметни далековод се укршта са објек-
тима постојеће инфраструктуре (саобра-
ћајница, електроенергетски и телекомуника-
циони водови, водоводна и канализациона ин-
фраструктура, гасовод...). Укрштања са по-
стојећим објектима ће се изводити у складу са
Елаборатом укрштања и утицаја на објекте
применом већег степена сигурности од пропи-
сима дефинисаних минималних услова. 

Мере заштите од земљоспоја и индуктивног
утицаја на друге објекте одређује се, посебним
пројектом према Правилнику о техничким нор-
мативима за заштиту електроенергетских по-
стројења од пренапона („Сл.лист СФРЈ“
бр.7/1971 и 44/1976) и другим техничким про-
писима, нормама и препорукама. Прибављени
су услови за укрштање од надлежних органи-
зација, предузећа и њихових служби.

Услови приближавања и укрштања са са-
обраћајном инфраструктуром

Укрштања и приближавања далековода са-
обраћајној инфраструктури обезбеђују се у
складу са Правилником о техничким нормати-
вима за изградњу надземних електроенергет-
ских водова називног напона од 1KV до 400KV
(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/1988 и 18/1992) и пра-
вилима заштите јавних путева дефинисаних
Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр.
41/2018) и чланом 71. Закона о железници (!Сл.
гласник РС“ бр. 41/2018).

За сваки прелаз далековода преко јавног
пута и пруге потребно је уз Главни пројекат
урадити и посебан елаборат укрштања, на који
се обезбеђује сагласност надлежног предузећа.

Почетак радова се правовремено пријав-
љује, предузећу надлежном за предметну део-
ницу саобраћајнице ради регулисања саобра-
ћаја у току радова.

Према условима ЈП „Путеви Србије“ Бео-
град бр. VIII-953-9999/19-1 od 23.04.2019. а у
складу са Уредбом о категоризацији државних
путева („Сл.гл.РС", број 14/2012) планирани
далековод се укршта са:

– државним путем IБ реда бр. 27: државна
граница са Босном и Херцеговином (гранични
прелаз Трбушница) -Лозница-Осечина-Ва-
љево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђело-
вац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац, на део-
ници бр. 02428 на стационажи код km 141+465
под под углом од цца 900

– планираном обилазницом државног
пута IБ реда – под углом од цца 350 и 

– локалним саобраћајницама под углом од
цца 900 што је у складу са Правилником
(чл.133).

– и граница ПДР-а се ослања на државни
пут IIБ реда број 368: Аранђеловац – Бања –
Топола, на деоници број 36801: од чвора број
36701 Аранђеловац (Топола) код км 0+000 до
чвора број 15201 Топола (Аранђеловац) код км
11+436, а стационажа ослањања је код км
8+700.

Према условима ЈП „Путеви Србије“ Бео-
град поштовани су или су обавеза у фази
пројектовања и спровођења, следећи услови:

– При изради предметног плана, решења су
усклађена са Законом о планирању и изградњи
(„Сл.гл.РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 132/2014 , 145/2014 и 83/2018) и
Законом о путевима („Сл. гл.РС", број 41/2018)
као и планском документацијом вишег реда;

-Приликом израде предметног плана траса,
број и стационажа државног пута, преузети су
из наведене Уредбе о категоризацији државних
путева и дефинисани су у плану (у текстуал-
ном и графичком делу);

– Планска решења су усклађена са важећом
планском и пројектном документацијом за коју
је ЈП „Путеви Србије" издало услове и саглас-
ности, а на предметном подручју нема планске
и пројектне документације чија је израда у
току;
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При изради овог плана детаљне регулације
преузети су сви елементи трасе државног пута
1Б реда број 27 који су дефинисани Планом ге-
нералне регулације насељеног места Аранђ-
еловац. То се односи и на државни пут IIБ реда
бр.368, на који се ослања граница обухвата
плана, као и на оријентациони коридор обилаз-
нице државног пута IБ реда. Подаци за напред
наведено прибављени су од надлежног оп-
штинског органа општине Аранђеловац.

– Обзиром да се предметни план односи на
изградњу далековода и да се на саобраћајној
инфраструктури не интервенише, сви еле-
менти саобраћајне инфраструктуре који се од-
носе на анализу постојећих и перспективних
саобраћајних токова, стања коловоза и пред-
лога мера у наредном периоду, су преузети из
плана вишег реда. 

– Приликом планирања трасе далековода
поред и изнад постојећих траса државног пута
као и планиране обилазнице вођено је рачуна
о следећем:

• на основу података у вези планске и
пројектне документације која је добијена од
општине Аранђеловац констатовано је да није
предвиђена изградња додатних саобраћајних
трака или реконструкције постојећих или из-
градња нових раскрсница у оквиру граница
плана, на предметним државним путевима а
планирано проширење трасе државног пута IБ
реда број 27 је преузето из ПГР-а насељеног
места Аранђеловац);

• укрштање електроенергетског вода са
државним путем IБ реда број 27. дефинисано
је под углом од 90°;

• при изради пројектно-техничке докумен-
тације за предметни далековод, на делу укр-
штаја далековода са државним путевима по-
требно је да се стубови, од спољне границе
путног земљишта, поставе на растојању које не
може бити мање од висине стуба далековода;

• при изради пројектно-техничке докумен-
тације за предметни далековод, потребно је
обезбеди сигурносну висину од минимум 7,00
m од највише коте коловоза до ланчанице, при
најнеповољнијим температурним условима;

– Приликом евентуалног подземног пола-
гања инсталација поред и испод државног пута
потребно је водити рачуна о следећем:

• да се укрштање са путем предвиди ис-
кључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној за-
штитној цеви,

• заштитна цев мора бити пројектована на
целој дужини између крајних тачака попречног

профила пута (изузетно спољна ивица рекон-
струисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са
сваке стране;

• минимална дубина предметних инстала-
ција и заштитних цеви од најниже коте коло-
воза до горње коте заштитне цеви износи 1,35
m;

• минимална дубина предметних инстала-
ција и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од
коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,00 m;

• предметне инсталације морају бити по-
стављене минимално 3,00 m од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа
пута или срољње ивице путног канала за од-
водњавање) изузетно ивице реконструисаног
коловоза уколико се тиме не ремети режим од-
водњавања коловоза;

• на местима где није могуће задовољити
услове из претходног става мора се испројек-
товати и извести адекватна заштита трупа
предметног пута;

• не дозвољава се вођење предметних инста-
лација по банкини, по косинама усека или на-
сипа, кроз јаркове и кроз локације које могу
бити иницијале за отварање клизишта.

– Приликом даље разраде локација објеката
високоградње водити рачуна о важећим регу-
лационим и грађевинским линијама, за сваку
локацију посебно као и о заштитном појасу и
појасу контролисане градње, на основу члана
33, 34 и 36 Закона о путевима ("Сл.гл.РС", број
41/2018). Ове одредбе се примењују и у насе-
љеним местима осим ако је другачије одређено
просторним, односно урбанистичким плано-
вима.

– На кп.бр. 1065/11 КО Бања у току је из-
градња комуналног објекта – ТС 110/20к\/
„Аранђеловац 2" према Урбанистичком про -
јекту и Решењу о грађевинској дозволи Мини-
старства за грађевинарство, саобраћај и инфра-
структуру бр.351-02-00093/2019-07 од 22.08.2019
године) у коме је дефинисано да: „Приступни
пут, прикључење објекта ТС 110/20 kV
„Аранђеловац 2“, на државни пут IIБ реда, бр.
368, као и прикључење на инфраструктурне
објекте, нису предмет ове дозволе.“ Овим пла-
ном детаљне регулације за наведену грађевин-
ску парцелу обезбеђен је приступ јавној саоб-
раћајној површини на фронту од цца 58,0 m
према државном путу IIБ реда бр.368. Услови
за пројектовање, односно прикључење јесу
услови које издаје ималац јавних овлашћења у
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поступку издавања локацијских услова (Закон
о планирању и изградњи ("Сл. гласник Репуб-
лике Србије" бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 и Одлука о
утврђивању улица са којима се поклапају
правци државних путева кроз насељено место
Аранђеловац (Службени гласник општине
АРАНЂЕЛОВАЦ БР.36/2012))

– Начин изградње предметног далековода
мора бити у складу са важећим законским про-
писима и нормативима из ове области као и
условима осталих надлежних институција.

– У предметном плану детаљне регулације
дефинисан је положај угаоних стубова који су
од државног пута IБ реда бр 27 удаљени цца
43,5 m и 140,0 m. Положај осталих стубова де-
финише се пројектно-техничком документа-
цијом, дуж трасе далековода, уз поштовање
услова свих надлежних институција и правила
овог Плана.

Графички прилог бр.4 – План регулације,
нивелације и грађевинских линија, Р= 1:2500

Графички прилог бр.5 – Синхрон план
мреже и објеката инфраструктуре, Р= 1:2500

Услови укрштања са железничком пругом

Према условима АД за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструк-
тура железнице Србије“ Београд бр. 2/2019-540
од 19.04.2019. планирани далековод се укршта
са коридором демонтиране железничке пруге
Младеновац-Аранђеловац на кп бр. 3620/2 КО
Бања под углом цца 580. У зони укрштања ми-
нимална сигурносна висина високонапонског
вода 110 kV је 12,00 m. Минимална удаљеност
челично-решеткастих стубова у зони укрштаја
са трасом демонтиране пруге од ивице кп бр.
3620/2 КО Бања је 20,00 m. 

Графички прилог бр.5 – Синхрон план
мреже и објеката инфраструктуре, Р= 1:2500

Услови у односу на ваздушни саобраћај 

Према условима Директората цивилног ваз-
духопловства Републике Србије бр. 413-09-
0071/2019-0002 од 11.04.2019. у захвату плана
не налазе се објекти од значаја за одвијање ци-
вилног ваздушног саобраћаја тако да Директо-
рат нема посебних услова.

Услови укрштања са водопривреднoм ин-
фраструктуром

Приближавања и укрштања далековода са
водотоковима, решавају се у складу са Правил-

ником и условима надлежног водопривредног
предузећа.

Према условима ЈВП „Србијаводе“ Београд
ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 5741/1 од 20.06.2019.
планирани далековод се укршта са реком
Кубршницом и потоком Јунац.

Изградњом далековода не сме се погоршати
водни режим, спречити отицање великих вода
и онемогућити спровођење одбране од по-
плава. Приликом градње далековода морају се
испоштовати одредбе Законом о водама („Сл.
Глсник РС“ бр. 30/2010, 93/2012,101/2016 и
95/2018).

Према условима ЈП„Букуља“ Аранђеловац
бр. 01-2168/1 од 01.04.2019. у обухвату плана
се налазе инсталације водовода и канализације,
које су орјентационо уцртане у складу са до-
бијеним подацима. Приликом пројектовања и
извођењa радова на изградњи далековода во-
дити рачуна о међусобном растојању на ме-
стима укрштања и паралелног вођења трасе.
Растојања треба да буду према техничким нор-
мативима. На местима укрштања трасе ископ
вршити ручно.

Графички прилог бр.5 – Синхрон план
мреже и објеката инфраструктуре, Р= 1:2500

Услови укрштања са електроенергетском
и ТТ мрежом

Према условима „Електромрежа Србије“
АД бр.130-00-UTD-003-491/2020-002 од
03.04.2020 године свака изградња испод или у
близини далековода је условљена следећим за-
конским и подзаконским актима:

– Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр.
145/2014 и 95/2018)

– Закон о планирању и изградњи („Сл. глас-
ник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)

– Правилник о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских во-
дова називног напона од 1 kV до 400 kV
(„Сл.лист СФРЈ“ бр.65/1988 и „Сл.лист СРЈ“
бр.18/1992)

– Правилник о техничким нормативима за
уземљење електроенергетских постојења на-
зивног напона изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ“,
бр. 61/1996).

– Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) и припадајући
правилници:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 4 – Аранђеловац, 17. септембар 2021. 145



– Правилник о границама излагања нејони-
зујућим зрачењима („Сл. гласник РС“,
бр.104/2009) 

– Правилник о изворима нејонизујућих
зрачења од посебног интереса, врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања („Сл.
гласник РС“, бр.104/2009),

– SRPS N.CO.105 Техничким условима за-
штите подземних металних цевовода од ути-
цаја електроенергетских постројења („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 68/1986)

– SRPS N.CO.101 Заштитом телекомуника-
ционих постројења од утицаја електроенергет-
ских постројења – Заштита од опасности („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 68/1988)

– SRPS N.CO.102 Заштитом телекомуника-
ционих постројења од утицаја електроенергет-
ских постројења – Заштита од сметњи („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 68/1986) и 

– SRPS N.CO.104 Заштитом телекомуника-
ционих постројења од утицаја електроенергет-
ских постројења – Увођење телекомуникацио-
них водова у електроенергетска постројења
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 68/1988)

Прелази (укрштања) и приближавања дале-
ковода другим водовима решавају се у складу
са Правилником и условима надлежних пред-
узећа.

Према условима ОДС „ЕПС Дистрибуција“
бр. 82000-009.02-107159/2-19 од 21.06.2019.
постоје електроенергетски објекти који се укр-
штају са планираним далеководом 110 kV
према којима је на делу укрштања потребно из-
вршити каблирање или измештање постојећих
надземних водова.

Постојећи електроенергетски водови уцр-
тани су на графичком прилогу орјентационо у
складу са добијеним подацима од надлежне
електродистрибуције и морају се геодетски
снимити пре почетка израде Пројекта за грађе-
винску дозволу.

Према условима Телеком Србија бр. 165
158/1-2019 од 03.04.2019. у зони планираног
далековода постоје ТТ инсталације. 

За свако укрштање, приближавање и пара-
лелно вођење далековода са електроенергет-
ским и телекомуникационим инсталацијама
потребно је у склопу Пројекта за грађевинску
дозволу, поред техничког решења, обрадити и
прорачун међусобног утицаја у различитим ре-
жимима и условима рада према JUS N.CO.101
и JUS N.CO.102, односно израдити елаборат
прорачуна и заштите ТК каблова и постројења
„Телеком Србија“. Код извођења радова по-

себну пажњу обратити на притезање провод-
ника, постављање радних уземљења и уопште
заштиту на раду. Развлачење и затезање про-
водника и заштитних ужади на местима укр-
штања може се вршити само када су ови во-
дови искључени. На пројектно решење се обез-
беђује сагласност предузећа надлежног за
предметну инсталацију.

Уколико се прописани услови не могу испу-
нити, инвеститор далековода је у обавези да
спроведе одговарајуће мере техничке заштите,
укључујући и могућност измештања локалних
инсталација. Инвеститор далековода је у оба-
вези да сноси трошкове у случају демонтаже,
привремених искључења и других интервен-
ција на локалним инсталацијама. Извођач ра-
дова је у обавези да правовремено обавести
надлежна предузећа о почетку и трајању ра-
дова на постављању далековода.

Графички прилог бр.5 – Синхрон план
мреже и објеката инфраструктуре, Р= 1:2500

Електроенергетска мрежа и објекти

Укрштање високонапонског вода са другим
високонапонским водом и њихово мећусобно
приближавање:

– сигурносна висина вода износи 2,5 m, а
сигурносна удаљеност 1,0 m. Ови услови мо-
рају бити испуњени и кад на горњем воду има
додатног оптерећења, а на доњем воду нема
(чл.152);

– вод вишег напона поставља се, по пра-
вилу, изнад вода нижег напона (чл.152);

– горњи вод мора се изградити са елек-
трично појачаном изолацијом (чл.152);

– најмања међусобна удаљеност проводника
паралелних водова мора бити једнака удаље-
ности D из чл. 30. и 32. Правилника. При најве-
ћем отклону проводника једног вода због
дејства ветра, мора се проверити да међусобна
удаљеност проводника паралелних водова није
мања од сигурносних размака за виши напон,
с тим да не сме бити мања од 70 cm кад про-
водници другог вода нису отклоњени (чл.153).

Укрштање високонапонског вода са другим
нисконапонским водом и њихово међусобно
приближавање:

– прелазак нисконапонског вода преко висо-
конапонског вода није дозвољен (чл.155);

– сигурносна висина вода износи 2,5 m, а
сигурносна удаљеност 2,0 m (чл.155);

– горњи вод мора се изградити са елек-
трично појачаном изолацијом (чл.155);

– изнад нисконапонских проводника морају
се поставити два обострано уземљена сигур-
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носна ужета чија рачунска сила кидања (меха-
ничка чврстоћа) износи најмање 1000 daN
(чл.156);

– заштитна ужад изнад нисконапонских во-
дова не морају се постављати ако су за високо-
напонски вод испуњени следећи услови
(чл.157):

а) да је изолација у распону укрштање елек-
тричко и механички појачана;

б) да нормално дозвољено напрезање не
прелази 1/3 (прекидне чврстоће проводника и
заштитне ужади);

ц) да је распон укрштања ограничен носе-
ћим стубовима, а сигурносна висина износи
најмање 2,0 m и кад у прелазном распону по-
стоји додатно оптерећење, а у суседним распо-
нима нема додатног оптерећења на проводни-
цима и заштитној ужади.

– ако услови из чл. 156 и 157 Правилника
нису испуњени, вод ниског напона треба каб-
лирати или изместити (чл.158);

– најмања међусобна удаљеност проводника
паралелних водова мора бити једнака удаље-
ности D из чл. 30. и 32. Правилника. При најве-
ћем отклону проводника једног вода због
дејства ветра мора се проверити да међусобна
удаљеност проводника паралелних водова није
мања од сигурносног размака за виши напон, с
тим да не сме бити мања од 70 cm кад провод-
ници другог вода нису отклоњени (чл.159).

Телекомуникациони водови

Укрштање надземног електроенергетског
вода са телекомуникационим водом и њихово
међусобно приближавање:

– на месту укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом сигурносна висина између најнижег про-
водника електроенергетског вода и највишег
проводника телекомуникационог вода износи
3 m (чл.161); 

– у распону укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом изолација мора бити механички и елек-
трично појачана (чл.162);

– на месту укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим водом
није дозвољено постављање заштитне мреже
изнад телекомуникационог вода (чл.163);

– у распону укрштања надземног електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-
дом није дозвољено настављање проводника,
односно заштитне ужади (чл.164);

– на стубовима распона укрштања електро-
енергетског вода са телекомуникационим во-

дом није дозвољена употреба искочних и клиз-
них стезаљки (чл.165);

– угао укрштања надземног електроенергет-
ског вода са телекомуникационом водом, по
правилу, не сме бити мањи од 45°, с тим да се
изузетно може смањити до 30° (чл.166);

– у затезном пољу укрштања надземног
електроенергетског вода са телекомуникацио-
ним водом најмањи дозвољени пресеци про-
водника и заштитне ужади износе (чл.168):

a) за бакар и челик ..........................16mm2;
б) за ал-челик ................................25 mm2 ;
ц) за уже од других материјала ....35 mm2.

Употреба једножичних проводника и за-
штитне ужади није дозвољена

– распон укрштања надземног електроенер-
гетског вода са телекомуникационим водом, по
правилу мањи је од суседних распона, или се
стубови у распону укрштања прорачунавају за
већи распон (чл.169);

– на местима приближавања водова, хори-
зонтална удаљеност између најближих провод-
ника оба вода мора бити једнака висини виших
стубова, увећаној за 3,0 m. Изузетно од ове од-
редбе, дозвољена је хоризонтална удаљеност
једнака сигурносној висини из члана 161 Пра-
вилника, с тим да изолација вода буде меха-
нички и електрично појачана (чл.170);

– телекомуникациони каблови положени у
земљу морају се удаљити од стубова електро-
енергетских водова најмање 10,0 m за називне
напоне до 110 kV (чл.173);

– постављање телекомуникационих водова
на стубовима надземних електроенергетских
водова није дозвољено, осим ако тај телекому-
никациони вод служи за сигнализацију и теле-
комуникације у електроенергетским мрежама
(чл.174);

– хоризонтална удаљеност најближег про-
водника електроенергетског вода до стуба те-
лекомуникационог вода не сме износити мање
од 5,0 m. Тај услов мора бити испуњен ако ви-
синска разлика између најближих проводника
оба вода износи најмање 10,0 m. Хоризонтална
удаљеност стуба електроенергетског вода од
најближег проводника телекомуникационог
вода не сме бити мања од 2,0 m (чл.175);

– Ако су на месту укрштања телекомуника-
циони водови изведени као кабловски, хори-
зонтална пројекција удаљености најближег
проводника надземног електроенергетског
вода од најближег стуба који носи телекомуни-
кационе водове, односно извод телекомуника-
ционог кабла мора бити најмање једнака ви-
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сини стуба електроенергетског вода на месту
укрштања, повећаној за 3,0 m (чл.176);

– пре почетка извођења радова потребно је
у сарадњи са надлежном службом „Телеком
Србија“ извршити идентификацију и обележа-
вање трасе постојећих подземних ТК каблова
у зони планираних радова (помоћу инстру-
мента трагача и по потрби пробним ископима
на траси), како би се утврдио њихов тачан по-
ложај, дубина и евентуална одступања од траса
дефинисаних издатим условима,

– заштиту и обезбеђење постојећих ТК
објеката и каблова треба извршити пре почетка
било каквих грађевинских радова и предузети
све потребне и одговарајуће мере предострож-
ности, како не би на било који начин дошло до
угрожавања механичке стабилности и тех-
ничке исправности постојећих ТК објеката и
каблова,

– грађевинске радове у непосредној близини
постојећих ТК објеката и кабова вршити ис-
кључиво ручним путем без употребе механи-
зације и уз подизање свих потребних мера за-
штите (обезбеђење од слегања, пробни ископи
и сл.),

– у случају евентуалног оштећења ТК
објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја
услед извођења радова, инвеститор радова је
дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. на-
докнади целокупну штету по свим основама
(трошкови санације и накнаду губитака услед
прекида ТК саобраћаја)

Графички прилог бр.5 – Синхрон план
мреже и објеката инфраструктуре, Р= 1:2500

Антене телевизијских и радио-пријемника
Према условима ЈП „Емисиона техника и

везе“ Београд (ЈП ЕТВ)бр. 1915/19-1 од
04.04.2019. преко територије обухвата плана
прелази радиорелејни коридор Авала-Црни
Врх-Јагодина. ЈП ЕТВ нема планове за из-
градњу нових објеката на територији обухвата
плана предметног далековода далековода и
нема посебне услове за израду овог плана.

Према условима СББ-Српске кабловске
мреже д.о.о. бр. 208/2019 од 14.04.2019. СББ у
захвату плана нема изграђене инфраструктурне
објекте и стога нема формалне услове.

Антене предајних и пријемних станица

Према условима „Теленор“ д.о.о. преко за-
хвата плана се не простиру коридори по-
стојећих радио релејних веза нити је плани-
рана изградња телекомуникационих објеката

(базне радио станице и радио-релејне станице)
са припадајућом инфраструктуром за GSM и
UMTS јавну мобилну телефонију, као ни оста-
лих телекомуникационих система који техно-
лошки наслеђују ове системе.

Према условима VIP-a бр. II 893/19 од
29.03.2019. локације постојећих и планираних
базних станица су ван захвата овог плана и
нису препрека изградњи планираног далеко-
вода. 

Услови укрштања са инсталацијом гасо-

вода
Према условима ЈП Србијагас Нови Сад у

обухвату плана има изграђених гасовода и то
транспортни гасовод од челичних цеви макси-
малног радног притиска 50 бара и дистрибу-
тивна гасоводна мрежа од челичних цеви до16
бара.

Потребно је при изради Плана поштовати
сва прописана растојања од гасних инстала-
ција, а у складу са:

– Правилником о условима за несметан и
безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 бара („Сл. гласник РС“,
бр. 37/2013, 87/2015),

– Правилником о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасово-
дима притиска до 16 бара („Сл. гласник РС“,
бр. 086/2015), и Техничким условима за из-
градњу у заштитном појасу гасоводних
објеката (датим у наставку текста).

1. Транспортни гасоводи од челичних
цеви МОР 50 бара

Изградња нових објеката не сме угрозити
стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Ширина експлоатационог појаса гасовода за
пречник 150 < DN < 500 mm износи 12 m (6 m
са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је за-
брањено градити све објекте који нису у функ-
цији гасовода. У овом појасу је забрањено изво-
дити радове и друге активности (постављање
трансформаторских станица, пумпних станица,
подземних и надземних резервоара, сталних
камп места, возила за камповање, контејнера,
складиштења силиране хране и тешко-транспор-
тујућих материјала, као и постављање ограде са
темељом и сл.) изузев пољопривредних радова
дубине до 0,5 метара без писменог одобрења
оператора транспортног система. У експлоата-
ционом појасу гасовода забрањено је садити
дрвеће и друго растиње чији корени досежу ду-
бину већу од 1m, односно, за које је потребно да
се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
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Минимално растојање подземних линијских инфраструктурних објеката паралелних са гасо-
водом износи 1 m, рачунајући од спољне ивице подземних гасовода до спољне ивице објекта.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних
објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања надземне електро мреже и стубова далековода од подземних гасовода су:

Минимално растојање из става 1. овог члана се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.
Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.

2. Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 бара
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 3 м.
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <МОР<

16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < МОР < 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним
и другим објектима су:

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.
Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

3. Минимална хоризонтална растојања нодземних челичних гасовода МОР 16 bar од над-
земне електро мреже и стубова далековода су:
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Минимално растојање

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m)

<= 20 kV 5 10

20 kV < U < 35 kV 5 15

35 kV < U < 110 kV 10 20

110 kV < U < 220 kV 10 25

220 kV < U < 440 kV 15 30

Минимално дозвољено растојање (m)

Укрштање Паралелно вођење

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских
ел.каблова

0,30 0,60

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30

Минимално растојање

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m)

1 kV > U 1 1

1 kV < U < 20 kV 2 2

20 kV < U < 35 kV 5 10

35 kV < U 10 15



Минимално хоризонтално растојање се
рачуна од темеља стуба далековода.

4. Елаборат о провери утицаја пројекто-
ваног далековода на постојећи гасовод

Инвеститор је дужан да изради Елаборат о
провери утицаја пројектованог далековода на
постојећи гасовод, а све у складу са стандар-
дом 5К.Р5 N.00.105: Заштита подземних ме-
талних цевовода од утицаја електроенергет-
ских постројења. Елаборат се мора доставити
ЈП "Србијагасу" на сагласност. Све мере за-
штите гасовода услед утицаја далековода ће се
спровести о трошку Инвеститора.

5. Посебне мере заштите изграђених гасо-
вода при извођењу радова:

У случајевима кад се локацијски услови из-
дају само на основу планског документа (без
прибављања услова) потребно је предвидети
посебне мере заштите изграђених гасовода.

1. У појасу ширине по 5 м са сваке стране,
рачунајући од осе транспортног гасовода МОР
50 бар, на местима укрштања и паралелног во-
ђења, предвидети извођење свих земљаних ра-
дова ручним ископом. Уколико се Пројектант
одлучи за други начин ископа на овим лока-
цијама, потребно је предвидети посебне мере
заштите које се морају образложити како би се
доказало да њихова примена обезебеђује исти
ниво безбедности за лица која обављају радова,
као и за гасовод, као ручни ископ.

2. У појасу ширине по 3 m са сваке стране,
рачунајући од осе дистрибутивног гасовода
максималног радног притиска МОР 16 bar, на
местима укрштања и паралелног вођења, пред-
видети извођење свих земљаних радова руч-
ним ископом. На растојању 1 m до 3 m ближе
ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће
је предвидети машински ископ у случају кад се
пробним ископима ("шлицовањем") недвос-
мислено утврди тачан положај гасовода и кад
машински ископ одобри представник ЈП
"Србијагас" на терену.

3. Уколико на местима укрштања и/или па-
ралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви, оштећена изолациона трака (односи се на
гасоводе од челичних цеви) се мора заменити
новом. Замену обавезно изводе радници ЈП
"Србијагас" о трошку инвеститора, а по до-
стављању благовременог обавештења.

4. Уколико на местима укрштања и/или па-
ралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно

мора обавестити ЈП "Србијагас" ради предузи-
мања потребних мера које ће се одредити на-
кон увида у стање на терену.

5. У случају оштећења гасовода, које на-
стане услед извођења радова у зони гасовода,
услед непридржавања утврђених услова, као и
услед непредвиђених радова који се могу
јавити приликом извођења објекта, инвеститор
је обавезан да сноси све трошкове санације на
гасоводним инсталацијама и надокнади штету
насталу услед евентуалног прекида дистрибу-
ције гаса.

6. Приликом извођења радова грађевинска
механизација мора прелазити трасу гасовода
на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се
не изазива појачано механичко напрезање га-
совода.

7. Употреба вибрационих алата у близини
гасовода је дозвољена уколико не утиче на ме-
ханичка својства и стабилност гасовода.

8. У зони 5,0 m лево и десно од осе гасовода
не дозвовољава се надвишење (насипање по-
стојећег терена), скидање хумуса, односно про-
мена апсолутне коте терена која је постојала
пре извођења радова.

9. Приликом извођења радова у зонама опас-
ности и код ослобођене гасоводне цеви по-
требно је применити све мере за спречавање
изазивања експлозије или пожара: забрањено
је радити са отвореним пламеном, радити са
алатом или уређајима који могу при употреби
изазвати варницу, коришћење возила који при
раду могу изазвати варницу, коришћење елек-
тричних уређаја који нису у складу са норма-
тивима прописаним у одговарајућим стандар-
дима 5К.Р8 за противексплозивну заштиту, од-
лагање запаљивих материја и држање материја
које су подложне самозапаљењу.

10. Инвеститор је обавезан, у складу са За-
коном о цевоводном транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуцији гасови-
тих угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр.
4/2009), да 10 дана пре почетка радова у за-
штитном појасу гасовода, обавести ЈП
"Србијагас" у писаној форми, како би се обез-
бедило присуство нашег представника за време
трајања радова у близини гасовода.

Контрола спровођења мера из ових услова
врши се о трошку Инвеститора.

6. Заштита гасовода – израда пројектно –
техничке документације

Уколико постоји потреба за изградњом
објеката у оквиру плана за које се не може

150 Број 4 – Аранђеловац, 17. септембар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



обезбедити поштовање услова о потребним
удаљењима и нивелационим растојањима од
гасних инсталација, потребно је предвидети за-
штиту гасовода – постављање гасовода у за-
штитну цев, механичку заштиту гасовода и/или
измештање гасовода. Измештање дистрибу-
тивних гасовода се може извести само у јавну
површину. За измештени гасовод је потребно
обезбедити плански основ са елементима за де-
таљно спровођење за нову трасу гасовода.

За заштиту гасовода за коју је неопходна ин-
тервенција на гасоводу потребно је пре
усвајања плана прибавити начелну сагласност
ЈП "Србијагас". Прибављена начелна саглас-
ност је привремена до склапања Уговора о из-
мештању са ЈП "Србијагас" којим се дефинишу
све међусобне обавезе Инвеститора објеката у
оквиру плана и ЈП "Србијагас".

Склапање Уговора се покреће на основу
обраћања Инвеститора објеката у склопу плана
тзв. Писмом о намерама за склапање Уговора
о измештању, а све у складу са чланом 322 За-
кона о енергетици.

Измештање гасовода и/или изградња дела
гасовода се ради у посебном поступку (по по-
себној грађевинској дозволи).

Услови укрштања са осталим инстала-
цијама

У склопу Пројекта за грађевинску дозволу
за укрштање и паралелно вођење далековода
са осталим локалним комуналним инстала-
цијама, потребно је посебно обрадити мере
техничке заштите у току извођења радова и за-
штите од евентуалне појаве индукованих на-
пона при нормалном раду далековода. На
пројектно решење је потребно обезбедити са-
гласност предузећа надлежног за газдовање
предметном комуналном инсталацијом.

На свим стубним местима удаљеним мање
од 10,0м од комуналних, (не) евидентираних,
инсталација неопходно је извршити детекцију
и на терену маркирати њихов положај. У слу-
чају да се на терену не може утврдити тачан
положај, стање и врста инсталације изводи се
истражни ископ уз надзор надлежног пред-
узећа.

Прелазак електроенергетског вода и ње-
гово приближавање објектима

Према Плану генералне регулације насеља
Аранђеловац траса далековода 110 kV, прелази
преко делова следећих намена: пољопривред-
ног земљишта, парк-шуме, заштитног и оста-

лог зеленила и површина намењених про-
изводним комплексима. У заштитном појасу
далековода нема евидентираних грађевинских
објеката.

Законска регулатива дозвољава усклађивање
извођачких и експлоатационих захтева далеко-
вода и услова коришћења грађевинских
објеката што се обезбеђује у складу са Правил-
ником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова назив-
ног напона од 1KV до 400KV, уз пртходно при-
бављање услова надлежног електроенергет-
ског предузећа.

Зграде
Прописана, сигурносна висина и сигур-

носна удаљеност проводника од неприступач-
них делова зграда (кров, димњак и сл.) износи
мин. 3,0 m. 

За стално приступачне делове зграда (те-
раса, балкон, грађевинске скеле и сл) пропи-
сана сигурносна висина износи 5,0 m, а сигур-
носна удаљеност 4,0 m. 

Вертикална удаљеност између проводника
и делова зграде испод проводника (слеме
крова, горња ивица димњака итд.) за водове са
висећим изолаторима износи најмање 3,0 m и
у случају кад у распону укрштања постоји нор-
мално додатно оптерећење, а у суседним рас-
понима нема тог оптерећења.

За водове изнад зграда потребна је елек-
трично појачана изолација, а за водове изнад
стамбених зграда и зграда у којима се задржава
већи број људи (нпр. школе, вртићи итд.) по-
требна је и механички појачана изолација.

Ускладити однос далековода и објеката у
близини према свим важећим законским и тех-
ничким прописима и закону о заштити од
нејонизујућих зрачења.

Зграде погонских постројења
Сигурносне висине и сигурносне удаљено-

сти од зграда које припадају истом погонском
постројењу чији је и електроенергетски вод
(електране, трансформаторске станице, раз-
водна постројења), а не служе за становање,
могу бити и мање од вредности из члана 103.
овог правилника ако се предвиде одговарајуће
заштитне мере за спречавање случајног додира
проводника (нпр. постављање ограде, лако
уочљивих натписа за упозорење и сл.).

Зграде са запаљивим кровом
За зграде са кровом покривеним запаљивим

материјалом, ради заштите водова од ош-
тећења сигурносна висина и сигурносна уда-
љеност износе, без обзира на напон вода:
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1) сигурносна висина.......................12,0 m;
2) сигурносна удаљеност.................5,0 m.
За зграде са запаљивим кровом, поред ових

услова важе и сви горе наведени услови за
зграде.

Објекти у којима се налази лако запаљив ма-
теријал

Није дозвољено вођење водова преко над-
земних објеката у којима се налази лако запа-
љив материјал (складишта бензина, уља, екс-
плозива и сл.). 

На пролазу поред ових објеката, хоризон-
тална сигурносна удаљеност једнака је висини
стуба увећаној за 3m, а мора износити најмање
15m. 

Паркиралишта и аутобуска стајалишта –
у оквиру зоне производних комплекса планира
се, на парцелама, формирање површина за пар-
кирање, које треба изводити према овим усло-
вима и уз сагласност надлежног предузећа АД
Електромрежа Србије:

Ако вод прелази преко паркиралишта или
аутобуског стајалишта, сигурносна висина из-
носи 7,0 m.

Изолација вода мора бити механички и
електрично појачана.

Сматра се да вод прелази преко паркира-
лишта, односно аутобуског стајалишта и кад је
растојање хоризонталне пројекције најближег
проводника у неотклоњеном стању мање од
5,0m.

Металне и жичане ограде

Постављање металних и жичаних ограда
производних комплекса у свему према следе-
ћим условима из Правилника о техничким нор-
мативима за изградњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 1 kV do 400 kV
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и „Сл. лист СРЈ“,
бр.18/1992):

Металне и жичане ограде које се налазе око
објеката у којима се задржава већи број лица
или служе за становање не смеју се постављати
у близини челичних и армиранобетонских сту-
бова. Њихова удаљеност мора износити
најмање 0,7 Uu (cm), с тим што не сме бити
мања од 20 cm, где је Uu називни напон (kV).

За водове називног напона 110 kV и више,
потребно је срачунавање или мерење индуко-
ваних напона при нормалном погону далеко-
вода.

Ако је индуковани напон према земљи већи
од 65 V, морају се предузети посебне мере за-

штите (уземљење, галванско одвајање делова
ограде, замена ограде или сл.). Ако се заштита
врши уземљењем, отпорност уземљења не сме
бити већа од 25 Ω.

Сигурносна удаљеност вода од металне и
жичане ограде износи 3,0 m.

Евентуално укрштање са оградама и сл. у
току главних електромонтажних радова ре-
шава се на терену, премошћавањем или при-
временим измештањем у договору са власни-
ком.

Жичане мреже

Сигурносна висина и сигурносна удаљеност
од жичане мреже у пољима засејаним хмељом,
виноградима и воћњацима износе 3,75 m.

Изолација вода мора бити електрично
појачана.

За водове називног напона 110 kV и више,
потребно је срачунавање или мерење индуко-
ваних напона при нормалном погону далеко-
вода.

Ако је индуковани напон према земљи већи
од 65 V, морају се предузети посебне мере за-
штите (уземљење, галванско одвајање делова
ограде, замена ограде или сл.). Ако се заштита
врши уземљењем, отпорност уземљења не сме
бити већа од 25 Ω.

Стогови и сушаре

При преласку вода преко стогова и сушара,
сигурносна висина износи најмање 12,0 m, а
сигурносна удаљеност мора да износи најмање
5,0 m без обзира на називни напон вода. 

За зграде у којима се суши сено, житарице
и сл. (сењаци, амбари и кошаре) важе услови
наведени за зграде и зграде са запаљивим кро-
вом. 

Услови у односу на oстале зелене повр ши -
не и пољопривредно земљиште

Максимално смањити ометање обраде зем-
љишта и обим штете на пољопривредним кул-
турама, током градње и експлоатације далеко-
вода.

Планиране стубове лоцирати по могућству
на међу суседних парцела.

На обрадивом земљишту могу се мењати
културе само у структури која је уобичајена за
плодоред. Сагласност надлежног електропри-
вредног предузећа је потребна у случају фор-
мирања нових шумских или пољопривредних
засада, са вегетационом висином преко 3,0m и
плантажа са жичаним мрежама (виногради,
воћњаци и сл.) у заштитном појасу далековода.
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У заштитном појасу је забрањено коришћење система за наводњавање са распрскавањем. При-
мена остале стандардне агротехничке опреме и механизације није ограничена.

Укрштање далековода и шумског растиња у оквиру парк шуме
Заштита шума у оквиру предметног обухвата односи се на заштиту шумског растиња у оквиру

комплекса парк шуме у грађевинском подручју који су у заштитној зони далековода. (Графички
прилог бр.4– Планирана намена површина 1:2500).

Општа мера заштите шума заснива се на минимизирању сече и прокрчивању шума искључиво
на неопходне површине за функционисање инфраструктурног коридора. 

Прелазак трасе далековода преко подручја обраслог шумом, изискује крчење шума у заштитном
појасу далековода за несметано функционисање енергетског објекта (поштовањем сигурносних
удаљења). У овој зони је забрањено засађивање дрвећа и другог растиња испод или на непрописној
удаљености од енергетског објекта (далековода). То подразумева сечу стабала непосредно у зони
далековода у складу са Законом о енергетици, односно Законом о шумама, којим се крчење шума
омогућује у случајевима утврђеним ПДР-ом. 

Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност проводника од-
ређује се Главним пројектом. У случају просецања шуме потребно је у сарадњи са предузећем те-
риторијално надлежним за газдовање шумама урадити посебан пројекат. Сечи се приступа уз над-
зор од стране надлежне службе.

Смањење површина под шумама у зони утицаја трасе далековода потребно је компензовати
шумским врстама у оквиру других простора са наменом парк шуме или на шумском земљишту
на безбедној удаљености од далековода при чему се инвеститор мора обавезати да понуди таква
решења у биолошком и естетско-визуелном смислу која траси далековода, поред функционалности
даје и позитивну естетску карактеристику.

Сигурносна удаљеност далековода од било кога дела стабла је 3,0 m, у складу са Законом о
енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018-др.закон), Правилником о техничким норма-
тивима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV do 400 kV („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и „Сл. лист СРЈ“, бр.18/1992). Сигурносна удаљеност мора се одржавати
и у случају пада стабла при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном
положају.

2.5.2. ОПШТА И ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ – ПРОИЗВОДЊА 

Планом детаљне регулације, поред зоне заштитног појаса далековода 110kV, обухваћени су и
делови катастарских парцела ван заштитног појаса далековода, у зони производње, уз државни
пут II Б реда бр.368. и то следеће кп.бр.1065/5, 1065/11, 1065/12 и део 1065/2 све КО Бања, како
би било извршено разграничење између површине јавне намене – комунални објекат ТС и по-
вршине остале намене – производни комплекс.
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ПРОИЗВОДЊА

У обухвату овог плана, ван заштитног појаса далековода, налази се мали део радне зоне у по-
вршини цца 3,20 ha а то је југоисточна индустријска зона "Кубршница" која је најзначајнија
радна зона града са укупном површином од 17,58 ha. 
У овој просторној целини планирани су и производни погони као мање производне јединице
које могу постојати самостално или као комплекси. Под производним погонима се подразуме-
вају привредне локације величине од 0,5 до 50 ha.
Сва правила грађења која садрже (*) односе се на изградњу објеката у заштитном појасу да-
лековода на површинама намењеним за производњу.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
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Основна нaмeнa

Основна намена површина: производња. У оквиру производних делат-
ности могу се наћи прехрамбена индустрија, грађевинарство и про-
изводња грађевинскох материјала, складишта, текстилна индустрија,
већа трговинска предузећа, занатска приозводња, сервиси, станице
(ТС, мернорегулационе, плинске, бензинске и сл.). 
* У заштитном појасу далековода горе наведене намене морају бити
усклађене са „Елаборатом о правилима грађења у заштитној зони да-
лековода DV 110 kV бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, увођење у
ТС 110/20kV Аранђеловац“ (Документациона основа) и Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских во-
дова називног напона 1 kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр.
65/1988 и „Службени лист СРЈ“, бр.18/1992).

Компатибилне 
намене

Компатибилне намене: услуге и пословање. На парцели се може наћи и
само компатиблна намена. Правила изградње основне намене приме-
њују се и за компатибилну намену.

Положај објекта 
на парцели

Према положају на парцели, објекти могу бити слободностојећи.

Прaвилa 
пaрцeлaциje

Катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и
површину који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима
грађења и техничким прописима и која има приступ јавној саобраћајној
површини.
Грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела ми-
нималне ширине фронта према јавној саобраћајној површини 14,00 m и
минималне површине 500 m2.
Нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или
делова катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта
према јавној саобраћајној површини 20,00 m и минималну површину
800 m2. 

Услoви зa изгрaдњу
oбjeкaтa

Кота приземља
Кота приземља је на мах.1,20 m изнад нулте
коте.

Max. индeкс 
зaузeтoсти пaрцeле

70% (што подразумева површине под објектима
и саобраћајно-манипулативним површинама)

Спрaтнoст

Мaксимaлнa спрaтнoст административно-управ-
ног oбjeктa je П+2. 
Максимална спратност и висина производног
дела објекта је прилагођена технолошком про-
цесу.
*У заштитном појасу далековода висина сле-
мена сваког објекта не сме бити виша од 12,00
m, осим на делу између стубова US1 и US2 где
висина слемена сваког објекта не сме бити
виша од 10.00 m, мерено у свакој тачки при-
родно затеченог терена (према графичком при-
логу бр.6_Зоне са дозвољеним висинама
објеката у заштитном појасу далековода, који је
допуна уз „Елаборат о правилима грађења у за-
штитној зони далековода DV 110 kV бр.123/2 ТС
Аранђеловац-ТС Топола, увођење у ТС 110/20kV
Аранђеловац“ (Документациона основа)
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Услoви зa изгрaдњу
oбjeкaтa

Грaђeвинскe линиje

У графичком прилогу бр.4.-План регулације, ни-
велације и грађевинских линија, дефинисане су
грађевинске линије према приступној јавној са-
обраћајници и регулисаном кориту реке, које у
оба случаја износи 10,00 m. 
* У заштитном појасу далековода поред горе на-
ведених правила поштовати и услове удаљења
који су дефинисани „Елаборатом о правилима
грађења у заштитној зони далековода DV 110 kV
бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, увођење у
ТС 110/20kV Аранђеловац“ (Документациона ос-
нова)

Удaљeнoст oд бочне
и задње границе 
парцеле и сусeдног
објекта

Одстојање објекта од бочне границе парцеле:
– Минимално растојање објекта од бочних и
задње границе парцеле је 1/4 висине објекта,
али не мање од 5,00 m. 
– Минимално одстојање објекта од других садр-
жаја на парцели (надстрешнице, помоћни
објекти..) је 3,50m. 
– Минимално растојање објекта од другог по-
словног објекта на суседној парцели је 1/2 ви-
сине вишег објеката, али не мање од 8,00m.

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и
oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaр-
цeлa.

Пaркирaњe

Пaркирaњe вoзилa сe врши у oквиру пaрцeлe, према следећем норма-
тиву:
– 1 PM /100 m² БРГП производне хале или на 4 једновремено запослена.
– 1ПМ/ 100 m² БРГП привредних објеката, магацина или на 3 једновре-

мено запослена.
* Простор у заштитном појасу далековода може се користити за по-
требе паркирања, у складу са „Елаборатом о правилима грађења у за-
штитној зони далековода DV 110 kV бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС То-
пола, увођење у ТС 110/20kV Аранђеловац“ (Документациона основа) и
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних елек-
троенергетских водова називног напона 1 kV do 400 kV („Службени
лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и „Службени лист СРЈ“, бр.18/1992)

Урeђeњe слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo
30% пoвршинe свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 
* Површине у заштитном појасу далековода могу се уређивати на на-
чин који је у складу са „Елаборатом о правилима грађења у заштитној
зони далековода DV 110 kV бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, уво-
ђење у ТС 110/20kV Аранђеловац“ (Документациона основа) и Правил-
ником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 1 kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“,
бр. 65/1988 и „Службени лист СРЈ“, бр.18/1992)

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa

– Сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити
или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и оста-
лих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини
задовољава услов дефинисан правилима.
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Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa

– Постојећи објекти на парцели који нису у складу са параметрима про-
писаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено само
текуће одржавање, као и побољшавање услова коришћења (замена
инсталација, увођење гаса, побољшање енергетске ефикасности и
сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе пра-
вила као и за сваку нову изградњу у овој зони.
– Постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости и спратност не
премашују параметре из овог плана, а који су изграђени у складу са из-
датом дозволом према тада важећем урбанистичком плану, могу се до-
градити према постојећим линијама хоризонталне регулације за бочна
и задња удаљења, осим у случајевима када грађевинска линија, плани-
рана овим планом прелази преко објекта. Уколико су удаљења мања
од прописаних овим планом, на дограђеним деловима се не могу по-
стављати отвори просторија са ниским парапетом. 
* У заштитном појасу далековода нема изграђених објеката

Изгрaдњa других
oбjeкaтa нa пaрцeли

На грађевинској парцели планираној за производњу, број објеката за-
виси од технолошког процеса. Могућа је изградња других објеката на
истој грађевинској парцели, који су у функцији производње: магацини,
гараже, надстрешнице и сл.
* У заштитном појасу далековода може се градити и други објекат на
парцели, који је у свим урбанистичким параметрима у складу са „Ела-
боратом о правилима грађења у заштитној зони далековода DV 110 kV
бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, увођење у ТС 110/20kV Аранђ-
еловац“ (Документациона основа) и Правилником о техничким норма-
тивима за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона 1 kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и „Служ-
бени лист СРЈ“, бр.18/1992)

Oгрaђивaњe 
пaрцeлa

– Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом огра-
дом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспа-
рентном оградом до висине од 1,40 m. 
– Дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1,4 m 
– Ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту влас-
ника ограде 
– Парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле 
* У заштитном појасу далековода постављање ограда се врши у складу
са „Елаборатом о правилима грађења у заштитној зони далековода DV
110 kV бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, увођење у ТС 110/20kV
Аранђеловац“ (Документациона основа) и Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова на-
зивног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/1988 и „Сл.
лист СРЈ“ бр. 18/1992 чл. 103,104,105,106,107,108)

Минимални степен
комуналне 
опремљености

Нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну
мрежу или други алтернативни извор енергије са обавезним поставља-
њем одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива, до реали-
зације прикључка на гасоводну мрежу.

Спровођење плана

– Спровођење се врши директно за постојеће комплексе и нове ком-
плексе величине до 2 hа. 
– Обавезна израда УП-а за нове комплексе веће од 2 hа.
* За изградњу у заштитном појасу далековода, обавезно је, при изда-
вању Локацијских услова, прибавити и сагласност управљача електро-
енергетском инфраструктуром – „АД Електромрежа Србије“ Београд.



3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

3.1. Услови и мере заштите животне
средине

Заједно са припремањем материјала за рани
јавни увид плана детаљне регулације започиње
процес еколошке валоризације и заштите про-
стора према важећој законској регулативи. Овај
процес обухвата спровођење процедуре доно-
шења Одлуке о изради Стратешке процене ути-
цаја плана детаљне регулације на животну сре-
дину, којом се верификује општи режим ко-
ришћења и заштите простора (у складу са важ-
ећим Законом о заштити животне средине
(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 –
други закон, 72/09 – др. закон и 43/2011 – од-
лука УС,14/16, 76/18, 95/18-др.закон, 95/18 –
др.закон) и Законом о Стратешкој процени ути-
цаја („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 88/10)).

Према Одлуци о изради ПДР-а за изградњу
високонапонског вода за увођење постојећег
ДВ 110 kV бр 132/2 ТС Аранђеловац – ТС То-
пола, у ТС Аранђеловац 2, бр. одлуке: 06-
2014//2019-01-2, од 15.03.2019., члан 9., не при-
ступа се изради Стратешке процене утицаја
ПДР-а на животну средину. 

Мере заштите у току изградње далековода

Опште мере заштите животне средине пред-
стављају технике мере заштите које се приме-
њују у иницијалној фази (приликом израде тех-
ничке документације и припремних радова,
као и у току саме изградње):

– Примарна заштита се обезбеђује дослед-
ним спровођењем планираног обима и врсте
радова, технолошком дисциплином, ограниче-
њем радних активности у оквиру заштитног
појаса, поштовањем техничких прописа, пра-
вила и упутстава, као и услова издатих од
стране надлежних предузећа,

– Далековод се пројектује према климат-
ским параметрима одабраним према искуству
са постојећих водова на том подручју, терен-
ским условима и подацима ХМ Завода Србије, 

– Обављење детаљних геолошких, геомеха-
ничких и хидролошких испитивања и прегле-
дом на основу којих се потврђују микролока-

ције стубних места и утврђују услови за теме-
љење стубова,

– Инвеститор је обавезан, да уколико у току
иградње, односно фундирања стубова открије
могуће клизиште, исто прописно санира,

– Спољашњи и унутрашњи пренапони се
ограничавају одговарајућим електричним ди-
минзионисањем и дизајнирањем глава стубова
према сигурносним размацима за утврђени
изолациони ниво у зависности од прихватљи-
вих ризика прескока прорачунатих по стати-
стичким методама, 

– Ризик опасности од напона корака и до-
дира је практично занемарљив јер се врши
ефикасно уземљење стубова са обликовањем
потенцијала, примењена су два проводна за-
штитна ужета, а сам далековод припада мрежи
са ефикасно уземљеном неутралном тачком и
опремљен је заштитом за брзо аутоматско ис-
кључење, 

– Посебну пажњу треба посветити укр-
штању трасе далековода са осталом инфра-
структуром (путевима, инфраструктурним
обје ктима) према Правилнику о техничким
нормативима за изградњу надземних електро-
енергетских водова називног напона од 1 kV до
400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/1988 и „Сл.
лист СРЈ“ бр. 18/1992 чл. 103, 104, 105, 106,
107, 108),

– За случај акцидента, у складу са селектив-
ним приступом пројектовању потребно је
предвидети повећану механичку сигурност
елемената далековода у предвиђеним ситуа-
цијама, смањено искоришћење средњих и гра-
витационих распона, ограничавање дужина за-
тезних поља; 

– За сва стубна места која се буду лоцирала
на пољопривредним површинама које се ин-
тензивно користе или ће се искоришћавати уз
примену пољопривредне механизације већих
габарита (трактори са прикључцима, комбајни
и сл.) било би добро из сигурносних разлога
пројектом предвидети одговарајући заштитни
појас; 

– За транспорт конструкције стубова, елек-
тромонтажне опреме, алата и свог осталог по-
требног материјала у што је могуће већој мери
користити постојеће прилазне путеве, и у што
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Значење (*) 
у правилима 
грађења

Сва правила грађења која садрже (*) односе се на изградњу објеката у
заштитном појасу далековода на површинама намењеним за про-
изводњу



је могуће мањој мери узурпирати и девасти-
рати постојеће обрадиво и шумско земљиште, 

– Потребно је на одговарајући начин орга-
низовати градилишта – базе за допрему алата,
материјала, опреме, људства и сл., те за ди-
стрибуцију наведеног до појединих локација
односно стубних места дуж трасе далековода, 

– Обзиром на дужину трасе далековода еви-
дентна је потреба формирања више гради-
лишта-база на неколико локација уздуж трасе.
Свака микролокација је специфична за себе
због могућих различитих теренских прилика
па према томе и техничких решења,

– Код грађевинских радова на терену под на-
гибом посебну пажњу треба посветити био-
лошким и техничким мерама санације и пре-
вентивне заштите од могућег нарушавања ста-
билности терена или иницирања појаве ерозив-
них и других процеса.

– Рекултивација се спроводи у свим слу-
чајевима тежих оштећења вегетације и зем-
љишта која су настала због одступања од пла-
нираног обима и врсте радова или коришћења
прелаза изван локалних путева. Рекултивација
подразумева радове на обнови претходног пе-
долошког и вегетационог стања,

– Потребно је терен око стубних места до-
вести у првобитно стање (стубна места изгра-
ђена на обрадивом или плодном тлу, по из-
градњи стубног места биће потребно извршити
уређење комплетно оштећеног дела парцеле на
начин да се земљиште депоновано управо с те
локације поново насипа на делу терена који је
коришћен за изградњу стуба); 

– Извођење радова предвидети сукцесивно,
по затезним пољима далековода, како би се
смањио обим једновременог ометања локал-
них активности и могућих акцидената. Поче-
так и време трајања радова је потребно право-
времено пријавити надлежним предузећима и
локалним заједницама,

– За санитарне отпадне воде и чврсти отпад
са градилишта предвидети посебне, мобилне,
контејнере. Предвидети начин трајног одла-
гања и сепарације отпада ради поновне упо-
требе у складу са Законом о управљању отпа-
дом (''Сл. гласник РС'', бр. 26/09, 88/10 и 14/16), 

– Са отпадом који има својства опасног от-
пада поступати у складу са одредбама Правил-
ника о начину складиштења, паковања и обе-
лежавања опасног отпада (''Сл.гласник РС'', бр.
92/10),

– Ако при извођењу радова дође до хаварије
на грађевинским машинама или транспортним

средствима, односно изливања уља и горива у
земљиште, извођач радова је у обавези да из-
врши санацију, односно ремедијацију загађене
површине; 

– Задржати сва постојећа стабла која испу-
њавају здравствене и естетске критеријуме, а
не налазе се на траси новопланираног далеко-
вода, 

– Могуће је задржавања постојећих и садња
нових стабала испод далековода, али тако да
максимална висина дрвећа не сме бити већа од
2,5 метара. 

Мере заштите у току експлоатације

Опште мере заштите животне средине у
фази експлоатације заснивају се на одржавању
безбедоносних ниова нејонизујућег зрачења (у
складу са Законом о заштити од нејонизујућег
зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) и Пра-
вилником о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Сл. гласник РС“, бр.104/2009) и
Правилником о изворима нејонизујућих зра -
чења од посебног интереса, врстама извора, на-
чину и периоду њиховог испитивања („Сл.
гласник РС“, бр.104/2009), као и одржавању за-
штитних зона далековода, и то:

– У фази пуштања у погон и током експлоа-
тације; провером очекиваних вредности и си-
стематским/периодичним испитивањем ниско-
фреквентивног зрачења у условима нормалног
и појачаног енергетског оптерећења далеко-
вода.

– Евидентирани подаци током редовне или
ванредне контроле представљају податке од
јавног интереса, односно морају се презенто-
вати на захтев заинтересованих правних и фи-
зичких лица,

– Сталним мониторингом надлежних слу -
жби, смањује се вероватноћа појаве акцидента,

– Сталним надзором одржавати заштитну
зону испод далековода – спречавањем ширења
високе вегетације, као и високих засада на по-
љопривредном земљишту (воћњаци нпр.) и ин-
фраструктурних и других објеката.

3.2. Заштита природних добара

Према Условима заштите природе Србије,
надлежног Завода за заштиту природе Србије
под 03 бр. 020-1469/3, од 04.07.2019. у оквиру
предметног подручја нема заштићених под-
ручја за које је спроведен или покренут посту-
пак заштите, утврђених еколошких значајних
подручја и еколошких коридора од међународ-
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ног значаја еколошке мреже РС, нити у про-
стору евидентираног природног добра еко-
лошке мреже Републике Србије, као ни евиден-
тираних природних добара.

Заштита природе предметног простора обез-
бедиће се:

– Ширину инфраструктурног коридора, уре-
ђење простора у границама плана, техничко ре-
шење паралелног вођења и начина укрштања
водова и грађење у појасу инфраструктурног
коридора далековода 110 kV бр.123/2 TС
Аранђеловац –ТС Топола у ТС Аранђеловац 2,
планирати у складу са свим важећим планским
документима вишег реда и ширег подручја, као
и прописима и стандардима за изградњу дале-
ковода,

– Планским решењима обезбедити заштиту
јавног интереса и утврдити оптималне оквире
за формирање и функционисање планираних
садржаја у оквиру површина предвиђених за
остале намене,

– Приликом планирања намене површина,
раздвојити функције, зоне и објекте који се ме-
ђусобно угрожавају одређивањем неопходних
заштитних растојања,

– Предвидети максимално очување и за-
штиту високог зеленила и вреднијих приме-
рака дендрофлоре) појединачна стабла,

– Прибавити сагласност надлежних инсти-
туција за извођење радова који изискују евен-
туалну сечу одраслих, вредних примерака
дендрофлоре, како би се уклањање вегетације
свело на најмању могућу меру,

– Уколико се због изградње уништи по-
стојеће јавно зеленило оно се мора надокна-
дити под посебним условима и на начин које
одређује јединица локалне самоуправе, тј. оп-
штина Аранђеловац,

– Уколико се током трасирања далековода
наиђе на активно гнездо пречника 50 cm и
више са пологом или младунцима птица, као и
потенцијалну колонију птица, неопходно је
изоставити локацију из трасе далековода и оба-
вестити Завод за заштиту природе Србије,

– Постављање платформи за гнежђење
птица на одређеним стубовима предвидети у
постконструктивном периоду у сарадњи са За-
водом за заштиту природе Србије уз посебне
услове заштите природе,

– У свим етапама извођења радова, обаве-
зано је:

o Градилиште организовати на минималној
површини потребној за његово функциони-

сање, а манипулативне површине просторно
ограничити,

o Максимално користити постојећу саобра-
ћајну инфраструктуру за прилаз локацији и из-
бегавати уништавање вегетације.

– Уколико се током радова наиђе на гео-
лошко –палеонтолошке или минеролошко –
петролошке објекте, за које се претпоставља да
имају својство природног добра, извођач ра-
дова је дужан да у року од осам дана обавести
Министарство заштите животне средине, од-
носно предузме све мере како се природно
добро не би оштетило до доласка овлашћеног
лица,

– Након окончања радова на изградњи дале-
ковода, планирати санацију свих деградираних
површина.

3.3. Заштита непокретних културних
добара

Завод за заштиту споменика културе Кра-
гујевац је по обављеном увиду у службену еви-
денцију и обиласком терена, утврдио да је са
становишта заштите споменика културе дозво-
љена рализација далековода (пр.бр. 402-02/1 од
07.05.2019), обзиром да у граници обухвата
плана и његовој непосредној околини нема ут-
врђених споменика културе, добара која ужи-
вају претходну заштиту и регистрованих ар-
хеолошких локалитета.

– Могуће је извођење планираних радова уз
обавезно поштовање члана 109. ст.1 Закона о
културним добрима („Сл.гласник РС“ бр.
71/1994), који гласи: „Ако се у току извођења
радова наиђе на археолошка налазишта или ар-
хеолошке предмете извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања, прекине радове и обаве-
сти надлежни Завод за заштиту споменика кул-
туре и да предузме мере да се налаз не уништи
и не оштети и да се сачува на месту и у поло-
жају у коме је откривен.“

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

Пројекат и документација морају бити изра-
ђени у свему у складу са овим условима. 

На пројекат и документацију потребно је
прибавити сагласност надлежног Завода за за-
штиту споменика културе.
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3.4. Мере од интереса за одбрану
и заштита од еленентарних непогода 

и других несрећа

За изградњу далековода нису утврђени по-
себни услови и захтеви за прилагођавање по-
требама заштите, према условима Мини-
старства унутрашњих послова, Сектор за ван-
редне ситуације, предмет бр. 2017-817/19 од
16.04.2019. уз неопходну примену Закона о за-
штити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.
111/2009, 20/2015 и 87/2018), и важећих тех-
ничких прописа и стандарда којима је са
аспекта заштите од пожара и експлозија уре-
ђена област планирања и изградње објеката,
опреме, инсталације и уређаја који су у обу-
хвату плана.

Потребно је пре издавања локацијских
услова прибавити посебне услове заштите од
пожара и експлозија, сагласно одредбама члана
54. Закона о планирању и изградњи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и
83/2018) и одредбама члана 16. Уредбе о лока-
цијским условима („Сл. гласник РС“, бр.
35/2015, 114/2015 и 117/2017).

3.5. Мере енергетске ефикасности
изградње

При грађењу енергетских инфраструктур-
них система спроводити мере које обезбеђују
енергетску ефикасност.

Правим избором материјала и поштовањем
одговарајућих техничких прописа може се
омогућити изградња високо енергетски ефи-
касних објеката и система, који ће довести до
смањења транспортних губитака и повећати
квалитет изградње.

За планиране објекте ван заштитног појаса
далековода:

Планирани објекти

1. Смањење инсталисаних капацитета си-
стема грејања, вентилације и климатизације и
повећање енергетске ефикасности ситема
грејања.

а) Нови стандарди за спољашње пројектне
температуре ваздуха и максимална темпера-
тура ваздуха грејаног простора (Правилник о
енергетској ефикасности зграда – „Сл. гласник
РС“, бр. 57/2011);

б) Нова грађевинска физика; захтеване вред-
ности коефицијента пролажења топлоте и то-

плотне отпорности простора (Правилник о
енергетској ефикасности зграда – „Сл. гласник
РС“, бр. 57/2011);

в) Минимални захтеви енергетске ефикас-
ности (енергетског учинка) за стамбене зграде,
по методи поређења са најбољим праксама
(Правилник о енергетској ефикасности зграда
– „Сл. гласник РС“, бр. 57/2011);

г) Сертификати о енергетским својствима
зграда (Правилник о условима, садржини и на-
чину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда – „Сл. гласник РС“, бр.
69/2012). Елаборат енергетске ефикасности је
елаборат који обухвата прорачуне, текст и
цртеже, израђен у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда – „Сл. гласник
РС“, бр. 57/2011, и саставни је део техничке до-
кументације која се прилаже уз захтев за изда-
вање грађевинске дозволе. Енергетски пасош
морају имати све нове зграде, осим зграда које
су наведеним правилником изузете од обавезе
енергетске сертификације.

д) Редовна инспекција и одржавање котлова,
система грејања и климатизације.

2. Смањење потрошње топлотне енергије
обезбеђивањем појединачног мерења по-
трошње топлотне енергије уз могућу регула-
цију потрошње топлотне енергије.

3. Смањење потрошње електричне енергије
за грејање коришћењем:

– опреме за грејање веће енергетске ефикас-
ности (топлотне пумпе),

– енергетски ефикасне опреме за сагоревање
биомасе,

– соларних колектора,
– ефикасних термотехничких система са на-

предним системима регулације.

4. Изградња пасивних и нискоенергетских
објеката

3.6. Мере приступачности особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања и реализације
објеката, стамбених, стамбено пословних, ко-
мерцијалних и објеката услуга, обавезна је
примена техничких стандарда Правилника о
техничким стандардима планирања, пројекто-
вања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“, бр.22/2015).
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4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Усвајањем овог плана ставља се ван снаге
део Плана генералне регулације за насељено
место Аранђеловац („Сл.гласник општине
Аранђеловац“ бр. 66/2014) у делу обухвата
предметног плана. 

Спровођење Плана детаљне регулације
вршиће се на следећи начин:

1. Директно на основу правила уређења,
правила и мера заштите, и правила грађења
овог Плана:

За изградњу далековода 110кV – директно
спровођење Плана врши се, издавањем Лока-
цијских услова и Грађевинске дозволе (у
складу са Законом о планирању и изградњи,
Законом о енергетици и пратећим подзакон-
ским актима) а на основу правила уређења,
правила и мера заштите и правила грађења
овог Плана. 

За изградњу у производним комплексима, на
грађевинским парцелама ван заштитног појаса
далековода – директно спровођење Плана
врши се издавањем Локацијских услова и Гра-
ђевинске дозволе (у складу са Законом о пла-
нирању и изградњи), а на основу правила уре-
ђења, правила и мера заштите и правила гра-
ђења овог Плана.

У случају изградње на површинама у ок-
виру заштитног појаса далековода – директно
спровођење Плана врши се, издавањем Лока-
цијских услова и Грађевинске дозволе (у
складу са Законом о планирању и изградњи,
Законом о енергетици и пратећим подзакон-
ским актима), на основу правила уређења, пра-
вила и мера заштите и правила грађења овог
Плана и у складу са „Елаборатом о правилима
грађења у заштитној зони далековода DV 110
kV бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, уво-
ђење у ТС 110/20kV Аранђеловац“ (Докумен-
тациона основа), уз сагласност „АД Електро-
мрежа Србије“ Београд. 

2. Урбанистичко-техничким документима:
Урбанистички пројекат за потребе урбани-

стичко-архитектонске разраде локације се из-
рађује за нове производне комплексе чија је по-
вршина већа од 2 hа.

Приликом израде урбанистичких пројеката
неопходно је испуњавање свих обавеза и кри-
теријума који су дефинисани позитивном за-
конском регулативом из области управљања и
заштите животне средине. 

Пројекти парцелације и препарцелације као
и Геодетски елаборат исправке граница сусед-
них парцела и спајање суседних парцела истог
власника, у обухвату овог Плана израђиваће се
на основу елемената овог Плана, а у складу са
Законом о планирању и изградњи.

Саставни део Плана су следећи графички
прилози:

Графички прилго бр 1.
Катастарски план са границом обухват 1:2 500

Графички прилог бр 2.
Постојећа намена површина 1:2 500

Графички прилог бр 3.
Планирана намена површина 1:2 500

Графички прилог бр 4.
План регулације, нивелације 
и грађевинских линија 1:2 500

Графички прилог бр 5.
Синхрон план мреже и објеката инфраструк-
туре 1:2 500

Графички прилог бр 6. Зоне са дозвољеним
висинама објеката у заштитном појасу дале-
ковода 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације за изградњу висо-
конапонског вода за увођење постојећег ДВ
110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола
у ТС Аранђеловац 2 ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-609/21-01-2 од 16.09.2021.год.

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ 

Марија Елез ,с.р. 
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На основу члана 20. ст. 1. тач. 2. и чл. 32. ст.
1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. за-
кон, 101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 33.
став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПОВЛАСТИЦАМА У ЈАВНОМ

ПРЕВОЗУ

Члан 1.

У Одлуци о повластицама о јавном превозу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 1/2021) у члану 3. врше се следеће измене
и допуне:

'' У тачки II а у алинеји 1 износ 22.000,00 ди-
нара замењује се износом од 40.000,00 динара,

У тачки II а у алинеји 2 износ од 12.000,00
динара замењује се износом од 20.000,00 ди-
нара,

У тачки II а додаје се алинеја 6. која гласи:
Особе које болују од тешких болести које

изискују минимум четири прегледа или тера-
пије месечно а које живе у једночланом дома-
ћинству чији су месечни приходи мањи од
30.000,00 динара или у вишечланом домаћин-
ству чија су укупна месечна примања мања од
15.000,00 динара по члану домаћинства.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-610/2021-01-2 од 16.09.2021. године

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.

На основу члана 33.став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр.2/19) 

Супштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

Скупштина општине прихвата Анализу
стања безбедности саобраћаја за подручје оп-
штине Аранђеловац за период јануар-јун
2021.године, у тексту коју је усвојило Општин-
ско веће на седници одржаној 06.09.2021.го-
дине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-611/2021-01-3 од 16.09.2021. године

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ'' 

У АРАНЂЕЛОВЦУ

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Милош Обреновић'' у
Аранђеловцу, због смрти.

– МИЛАН МИЈАИЛОВИЋ, представник
локалне самоуправе, 

II Именује се за члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милош Обреновић'' у Аранђ-
еловцу:

– ДРАГАН БЛАГОЈЕВИЋ, представник ло-
калне самоуправе

III Мандат именованом члану траје до ис-
тека мандата Школског одбора именованог Ре-
шењем бр. 06– 586/2021-01-2 од 14.06.2018.го-
дине.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-613/2021-01-2 од 16.09.2021.г.

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.

На основу члана 116. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 16.09.2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ'' 

У РАНИЛОВИЋУ

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Љубомир Љуба Нена-
довић'' у Раниловићу, због престанка основа по
коме је именован:

– ДРАГАН МАРЈАНОВИЋ, представник
Савета родитеља

II Именује се за члана Школског одбора Ос-
новне школе „Љубомир Љуба Ненадовић'' у Ра-
ниловићу:

– ЈАСМИНА МИЛАНОВИЋ, представник
Савета родитеља

III Мандат именованом члану траје до ис-
тека мандата Школског одбора именованог Ре-
шењем бр. 06– -592-1/2018-01-2 од 14.06.2018.
године.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-614/2021-01-2 од 16.09.2021.г.

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Марија Елез,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“ 9/08 и 5/19) и
члана 27 и 31. Правилника о одобравању и фи-
нансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, број 93/18 и 1/21),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта Скупштине општине Аранђеловац број
02-06-403-0-0 од 15.06.2021, на седници одр-
жаној 02.07.2021.године, донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ

1.У Одлуци о расподели средстава за финан-
сирање/суфинансирање годишњих програма у
2021.години („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 9/20) у табели додају се
речи и бројеви, и то:

-ФК „Партизан 1945“ Даросава за измену
апропријације буџета програма за 2021.годину,
износ од 71.000,00 динара.

2.Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-434/2021-01-3 од 02.07.2021.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу 32. Закона о црквама и верским
заједницама („Службени гласник РС” 36/2006)
и члана 8. Правилника о начину и поступку до-
деле средстава традиционалним црквама и вер-
ским заједницама на територији општине
Аранђеловац из буџета општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац”,
бр. 58/2014) и члана 7.Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац(„Службени глас-
ник општине Аранђеловац“ бр. 9/08 и 5/19)

Општинско веће општине Аранђеловац ,на
предлог Комисије за спровођење поступка рас-
поделе средстава за традиционалне цркве и
верске заједнице број: 06-429-2/21-01-1 од
01.07.2021. године, на седници одржаној
02.07.2021.године, донело је

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА 

И ВЕРСКИМЗАЈЕДНИЦАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Расподељују се средства за спровођење ак-
тивности у 2021-ој години, (редовни програми)
традиционалним црквама и верским заједни-
цама, средства за пројекте по овом конкурсу у
износу од 1.800.000,00 динара предвиђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2021. годину („Сл. Гласник општине Аранђ-
еловац” број 9/20).

По расписаном Јавном конкурсу за доделу
средства традиционалним црквама и верским
заједницама из буџета општине Аранђеловац
за 2021. годину, бр. 06-392-2/21-01 , Комисија
за спровођење поступака расподеле средстава
за традиционалне цркве и верске заједнице Оп-
штине Аранђеловац предлаже финансирање за
следеће пројекте:
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Члан 2.

Пренос средстава корисницима за одобрене пројекте вршиће се према динамици испостављене
документације за наплату.

Члан З.

Овлашћује се председник општине Аранђеловац да у име општине Аранђеловац са корисни-
цима одобрених буџетских средстава потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава за реа-
лизацију предвиђених пројеката у 2021. години.

Члан 4.

Задужује се Управа општине Аранђеловац—Одељење за привреду и друштвене делатности да
контролише наменско трошење буџетских средстава у складу са Одлуком и Правилником о начину
и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији оп-
штине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац” бр.58/2014).

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту Општине Аранђеловац и у
„Службеном гласнику општине Аранђеловац”

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-435/2021-01-3 од 02.07.2021.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

Редни
број

Назив подносиоца пројекта Назив пројекта
Износ одобрених

средстава

1.
Црквена општина Буковичка,
храм Св. Архангела Михаила

Изградња православног храма
Св. Архангела Михаила 
у Буковику”

300.000,00 динара

2.
Црквена општина 
аранђеловачка при храму 
Св. архангела Гаврила

„Фасадерско молерски радови
на црквеном дому”

300.000,00 динара

З
Црквена општина 
аранђеловачка при храму 
Св. апостола Петра и Павла

„Куповина у изградњи 
црквенопарохијског стана”

600.000,00 динара

4.
Црквена општина Буковичка,
храм Св. Архангела Михаила

„Изградња болничке капеле
Св. свештеномученика 
Јоаниютја Митрополита 
црногорскоприморског”

300.000,00 динара

5
Црквена општина Стојник,
црква рођења Св. Јована
Крститења

„Радови на уређењу цркве” 300.000,00 динара

Укупно 1.800.000,00 динара
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу (''Службени гласник општине Аранђело-
вац'', бр. 9/08 и 5/19) и Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја општине Аранђеловац
за 2021. годину (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 3/21),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 15.07.2021. године, донело
је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МЕРА

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА 2021.ГОДИНУ

1.Општинско веће расписује конкурс за реа-
лизацију Прогрма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Аранђеловац за 2021. годину,
и то за:

– суфинансирањe камате пољопривредних
кредита

– регрес за репродуктивни материјал (веш-
тачко осемењавање)

– агромелиоративне мере
– набавка садница воћа и винове лозе
– набавку пољопривредне механизације и

опреме
– осигурање једногодишњих и вишегодиш-

њих култура

2. Саставни део ове Одлуке су текстови кон-
курса из тачке 1. ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац'' и на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandje-
lovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-464/2021-01-3 од 15.07.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу Уредбе о условима и крите-
ријумима усклађености државне помоћи ради
отклањања озбиљног поремећаја у привреди
проузрокованог епидемијом заразне болести
COVID-19 ("Службени гласник РС", бр.
54/2020, 126/2020 и 17/2021) и члана 7. Одлуке
о Општинском већу општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 9/2008 и 5/2019)

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 15.07.2021. године донело је

ПРОГРАМ 

ДОДЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ
РАДУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ 
И ТУРИСТИЧКУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗБОГ

ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ
ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ

БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ
ВИРУСОМ SARS-CоV-2

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Програмом доделе субвенција за подршку
раду привредним субјектима који обављају
угоститељску и туристичку делатност на тери-
торији општине Аранђеловац због потешкоћа
у пословању проузрокованих епидемијом бо-
лести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-
2 (у даљем тексту: Програм), утврђује се начин
и поступак доделе субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке привреде због по-
тешкоћа у пословању проузрокованих епиде-
мијом болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2.

Члан 2.

Општина Аранђеловац додељује субвенције
за подршку раду привредним субјектима који
обављају угоститељску и туристичку делат-
ност на територији општине Аранђеловац због
потешкоћа у пословању проузрокованих епи-
демијом болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 из буџета општине Аранђеловац
са позиције 85/1, функција 472, економска кла-
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сификација 454-субвенције приватним пред-
узећима, програм 1501, прог. активност 1501-
0003-подршка економском развоју и промоцији
предузетништва, у укупном износу од
13.000.000,00 (тринаестмилиона) динара.

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Члан 3.

Основни циљеви Програма су:
1) очување угоститељске делатности на те-

риторији општине Аранђеловац;
2) очување запослености у угоститељству;
3) очување туристичке делатности на тери-

торији општине Аранђеловац;
4) очување запослености у агенцијском по-

словању у области туризма.

III. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА

Члан 4.

Средства утврђена Програмом додељују се
бесповратно.

Средства се додељују у једнократном из-
носу највише у висини нето минималне зараде
у РС за месец у коме је расписан Јавни позив
за доделу средстава по подацима Републичког
завода за статистику, по сваком запосленом за
кога је привредни субјект исплатио зараду за
месец март 2020. године и поднео одговарајућу
пореску пријаву.

Један привредни субјект може добити сред-
ства из става 2. овог члана највише за 15 запос-
лених.

Члан 5.

Изузетно од члана 4. став 2. овог Програма,
привредним субјектима ( из сектора угости-
тељства) који се баве делатности изнајмљи-
вања сала за организоване скупове и прославе
у простору површине од 500м2 (у основи), који
објекат је у власништву привредног субјекта
или овлашћеног лица односно који се налази у
закупу привредног субјекта ( када субјект има
регистровану делатност 6820.), додељују се
средства у једнократном износу од 400.000,00
( четиристотинехиљада) динара.

Право на помоћ из става 1. овог члана имају
и привредни субјекти ( из сектора угоститељ-

ства) који су организовали свој рад као ноћни
клубови, односно који доставе доказ да им је у
периоду јануар-март 2020. године, радно време
било искључиво од 22 до 05 часова ( дневни
фискални извештаји и сл.).

Члан 6.

Средства прописана чланом 4. став 2. и чла-
ном 5. овог Програма не могу се комбиновати.

IV. НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 7.

Средства се додељују на основу јавног по-
зива, који расписује Општинска управа оп-
штине Аранђеловац.

Јавни позив се објављује на званичној ин-
тернет презентацији општине Аранђеловац
www.arandjelovac.rs и огласној табли Општин-
ске управе општине Аранђеловац и отворен је
15 дана од дана објављивања.

Обавезни елементи текста јавног позива су:
– висина укупних средстава за доделу;
– услови за учешће;
– начин подношења пријаве;
– рок за подношење пријаве;
– обавезна документација која се подноси уз

пријаву;
– други подаци од значаја.

V. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ
ПОЗИВУ

Члан 8.

Право на бесповратна средства односно
право учешћа по јавном позиву имају привре -
дни субјекти који испуњавају следеће услове:

– да имају регистровано седиште на терито-
рији општине Аранђеловац;

– да је основан најкасније 15.03.2020. године,
– да над њим није покренут стечајни посту-

пак или поступак ликвидације;
– да није прекршајно кажњаван за кршење

мера по Закону о заштити становништва од за-
разних болести („Службени гласник РС“, бр.
15/2016, 68/2020 и 136/2020), и то почев од
13.11.2020. године;

– да није одјављивао делатност у периоду од
15.03.2020. године до дана подношења пријаве
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не дуже од три месеца осим за привредне
субјекте који подносе захтев за субвенције по
основу делатности изнајмљивања сала за орга-
низоване скупове;

– да је измирио пореске обавезе локалне по-
реске администрације.

Члан 9.

Право на бесповратна средства могу да
остваре привредни субјекти који су у Агенцији
за привредне регистре, на дан 15.03.2020. го-
дине, имали регистровану претежну делатност:

– 5510 – хотел и остали смештај;
– 5610 – делатности ресторана и покретних

угоститељских објеката;
− 5621 – кетеринг;
− 5629 – остале услуге припремања и по-

служивања хране;
− 5630 – услуге припремања и услуживања

пића;
− 7911 – делатност путничких агенција;
− 7912 – делатност тур-оператора.
Изузетно од става 1 овог члана право на бес-

повратна средства могу да остваре привредни
субјекти који су у Агенцији за привредне реги-
стре, на дан 15.03.2020. године, имали угости-
тељски формат у називу привредног субјекта
или су обављали поменуте делатности са-
гласно члану 4 Закона о привредним друшт-
вима („Службени гласник РС“ број 36/2011
.........9/2019).

Право на бесповратна средства могу да
остваре и привреди субјекти који се баве из-
најмљивањем сала за организоване скупове и
прославе који су у Агенцији за привредне ре-
гостре, на дан 15.03.2020. године, поред делат-
ности из става 1. овог члана, имају регистро-
вану делатност:

– 6820 – Изнајмљивање властитих или из-
најмљених некретнина и управљање њима.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈA КОЈА СЕ
ПОДНОСИ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Члан 10.

Учесник на јавном позиву подноси:
1. попуњен образац захтева;
2. фотокопију решења о регистрацији при-

вредног субјекта у АПР-у или надлежног ор-
гана о упису у регистар;

3. уверење локалне пореске администрације
о измиреним обавезама по основу јавних ло-

калних прихода односно уверење да привредни
субјект редовно измирује обавезе по репро-
граму, не старије од дана објављивања јавног
позива;

4. изјаву потписану и оверену од стране ов-
лашћеног лица привредног субјекта датом под
пуном кривичном и материјалном одговор-
ношћу да привредни субјект није кажњаван за
прекршај из члана 46а. Закона о заштити ста-
новништва од заразних болести („Службени
гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020),
и то почев од 13.11.2020. године до дана под-
ношења пријаве;

5. Извод из ЕБ ПУРС за запослене и посло-
давце који су се определили за исплату личне
зараде предузетника за март 2020.године;Из-
вод из ЕБ ПУРС за запослене и ППДГ-1С на
дан 31.12.2019.године за власнике који се нису
определили за исплату личне зараде предузет-
ника; ППДГ-1С на дан 31.12.2019.године за
власнике који се нису определили за исплату
личне зараде предузетника а који су једини за-
послени у привредном субјекту или Извод из
ЕБ ПУРС послодавце који су се определили за
исплату личне зараде предузетника а једини су
запослени у привредном субјекту.

6. изјаву потписану и оверену од стране ов-
лашћеног лица привредног субјекта да при-
хвата све услове јавног позива. 

7. Извод из Листа непокретности за објекат
у коме обавља делатност изнајмљивања сала за
организоване скупове и прославе са Уговором
о закупу објекта ( за субјекте који имају регист-
ровану делатност 6820.) за привредне субјекте
који конкуришу за средства из члана 5. овог
Програма.

Општинска управа задржава право да за-
тражи додатну документацију, односно инфор-
мације и изврши накнадну верификацију под-
нете документације, али само за привредне
субјекте који су поднетим захтевом и приложе-
ном документацијом испунили услове јавног
позива.

VII. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА

Члан 11.

Поступак по Јавном позиву за доделу бес-
повратних средстава спроводи Комисија за
спровођење поступка доделе субвенција за
подршку раду привредним субјектима који
обављају угоститељску и туристичку делат-
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ност на територији општине Аранђеловац због
потешкоћа у пословању проузрокованих епи-
демијом болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 ( у даљем тексту: Комисија).

Задатак Комисије је да размотри пријаве до-
стављене од стране привредних субјеката по
расписаном Јавном позиву за доделу беспо-
вратних средстава, изврши проверу приспелих
пријава, односно проверу испуњености услова
јавног позива и приспеле документације и до-
стави начелнику Општинске управе предлог
Решења о додели субвенција у складу са овим
Програмом и условима јавног позива.

Комисија има 5 чланова које се именују из
реда запослених у Општинској управи оп-
штине Аранђеловац.

Члан 12.

Пре доношења Решења о додели субвенција
у складу са овим Програмом, орган надлежан
за спровођење поступка доноси Одлуку о
појединачном износу бесповратних средтава из
члана 4. став 2. овог Програма која ће се доде-
љивати привредним субјектима по запосленом
( утврђеног према укупном броју запослених
пријављеном по јавном позиву а према укупно
предвиђеним средствима буџета). Одлуку до-
носи начелник Општинске управе на основу
предлога Комисије.

Решење о додели бесповратних средстава
доноси начелник Општинске управе општине
Аранђеловац на предлог Комисије. Предлог ре-
шења се објављује на званичној интернет пре-
зентацији општине Аранђеловац и огласној
табли Општинске управе.

На предлог решења подносиоци пријава
имају право приговора начелнику Општинске
управе у року од пет дана од дана објављивања
истог. Приговор се подноси писаним путем на
адресу Венац Слободе 10, 34 300 Аранђеловац,
или непосредно на писарници Општинске
управе. Начелник Општинске управе одлучује
по приговору у року од пет дана од дана истека
рока за подношење приговора.

Решење о додели бесповратних средстава је
коначно у управном поступку. Решење се
објављује на званичној интернет презентацији
општине Аранђеловац и огласној табли Оп-
штинске управе.

Средства се одобравају у складу са прили-
вом средстава у буџет општине Аранђеловац. 

Одобрена средства уплаћују се на наменски
рачун отворен у Управи за трезор који не под-

леже блокади. Привредни субјекти који немају
отворен наменски рачун у Управи за трезор
дужни су да након доношења Решења о додели
субвенија отворе наменски рачун у Управи за
трезор.

Општинска управа задржава право да по-
ништи јавни позив у било ком тренутку.

VIII. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 13.

Овај Програм ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и званичној интернет
презентацији општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-465/2021-01-3 од 15.07.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић
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На основу члана 16. став 1. Одлуке о мерама
подршке старијим лицима на територији оп-
штине Аранђеловац („Сл.гласник општине
Аранђеловац“, бр.90/17) и члана 7. Одлуке о
Општинском већу (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 15.07.2021. године, донело
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ

СТАРИЈИМ ЛИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Програм мера подршке ста-
ријим лицима на територији општине Аранђ-
еловац за 2021. годину, који је сачинило Оде-
љење за привреду и друштвене делатности
Управе општине Аранђеловац а који се налази
у прилогу ове Одлуке. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-468/2021-01-3 од 15.07.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р. 

На основу чл. 49. и 97. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе ( „Службени гласник РС“,
бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац ( „Службени гласник
општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 15.07.2021. године, донело
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ КАНДИДАТА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НА ПОЛОЖАЈ

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Данило Танасковић, дипломирани прав-
ник бира се за заменика начелника Општинске
управе општине Аранђеловац, на основу спро-
веденог јавног конкурса за попуњавање поло-
жаја заменика начелника Општинске управе
општине Аранђеловац 06-370/2021-01-3 од
04.06.2021. године објављеног на званичној ин-
тернет презентацији општине Аранђеловац и
дневном листу „НОВОСТИ“.

2. Именовани се поставља за заменика на-
челника Општинске управе општине Аранђ-
еловац на период од 5 година.

3. Именовани ступа на положај даном доно-
шења решења о постављењу на положај заме-
ника начелника Општинске управе општине
Аранђеловац.

4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“ и званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.

5. Решење доставити именованом као једи-
ном кандидату који је поднео пријаву за попу-
њавање положаја заменика начелника Општин-
ске упрaве општине Аранђеловац.

Образложење

Општинско веће општине Аранђеловац је
огласило јавни конкурс за попуну положаја за-
меника начелника Општинске управе општине
Аранђеловац бр. 06-370/2021-01-3 од 04.06.2021.
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године, који је дана 08.06.2021. године објављен
на званичној интернет презентацији општине
Аранђеловац и дневном листу „НОВОСТИ“. Рок
за достављање пријава по конкурсу је 23.06.2021.
године.

Општинско веће је Решењем о именовању
Конкурсне комисије бр. 06-277/2021-01-3 од
06.05.2021.године, образовало комисију која ће
спровести изборни поступак у складу са зако-
ном, и у исту именовало Снежану Анић, оп-
штинског правобраниоца општине Аранђеловац,
Илију Грубишић, службеника за јавне набавке и
Ђорђа Ризнић, заменика секретара Скупштине
општине Аранђеловац (сви дипл. правници).

По оглашеном јавном конкурсу приспела је
укупно једна пријава, и то Данила Танасковића
из Аранђеловца, ул. Јосифа Панчића бр. 50/8,
предата на писарници Општинске управе дана
18.06.2021. године. Пријава кандидата је од
стране Конкурсне комисије оцењена као благо-
времена и потпуна.

Конкурсна комисија је на основу увида у
пријаву и поднету документацију по јавном
конкурсу, утврдила да кандидат Данило Танас-
ковић испуњава опште услове за постављење
на положај заменика начелника Општинске
управе општине Аранђеловац. Конкурсна ко-
мисија је, у складу са условима јавног кон-
курса, приступила провери оспособљености,
знања и вештина кандидата. У поступку про-
вере утврђено је да кандидат Данило Танаско-
вић испуњава услове за постављање на поло-
жај заменика начелника Општинске управе оп-
штине Аранђеловац.

У складу са дужностима из члана 97. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и тачке 2. Ре-
шења о именовању Конкурсне комисије, коми-
сија је сачинила Листу кандидата и исту доста-
вила Општинском већу општине Аранђеловац
на даљу надлежност.

Чланом 97. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне само-
управе прописано је да Општинско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 15
дана од пријема листе кандидата, док је чланом
49. прописано да службенике на положају по-
ставља Општинско веће.

На основу законских овлашћења Општин-
ско веће је разматрало Листу кандидата и на
основу овлашћења из члана 7. Одлуке о Оп-
штинском већу општине Аранђеловац којим је
прописано да Општинско веће поставља и раз-
решава начелника и заменика начелника Оп-

штинске управе, доноси Решење о избору Да-
нила Танасковића за заменика начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења жалба није допуштена, али може се
покренути управни спор пред Управним судом,
у року од 30 дана од дана достављања решења
кандидату.

Решење доставити:
– Данилу Танасковић, ул. Јосифа Панчића

бр. 50/8 Аранђеловац

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-470/2021-01-3 од 15.07.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 49. став 2. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 15.07.2021. године, донело
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ПОСТАВЉА СЕ Данило Танасковић, дипл.
правник, за заменика начелника Општинске
управе општине Аранђеловац (у даљем тексту:
Зам. Начелника), изабран Решењем о избору
кандидата за постављање на положај начелника
Општинске управе општине Аранђеловац бр. 06-
470/2021-01-3 од 15.07.2021. године, на период од
5 (пет) година.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зараде Зам. Начелника од 31,00.
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а) Структура коефицијента:
– основни коефицијент је 14,85
– додатни коефицијент је 9,00
– увећање од 30% по основу сложености и

одговорности посла.

На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.

3. Зам. Начелника је дужан да ступи на рад
15.07.2021. године.

4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“, званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац
и огласној табли Општинске управе општине
Аранђеловац.

Образложење

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) прописано је да Општинско веће по-
ставља и разрешава начелника управе и заме-
ника начелника управе.

Именовани је изабран на основу спроведе-
ног јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Општинске управе општине Аранђ-
еловац 06-370/2021-01-3 од 04.06.2021. године
објављеног на званичној интернет презента-
цији општине Аранђеловац и дневном листу
„НОВОСТИ“, Решењем о избору кандидата за
постављање на положај начелника Општинске
управе општине Аранђеловац бр. 06-470/2021-
01-3 од 15.07.2021. године.

Именовани испуњава све услове за постав-
љење на положај из члана 50. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе.

Права и обавезе службеника на положају од-
носно начелника и заменика начелника оп-
штинске управе прописане су законом, Стату-
том општине Аранђеловац и Одлуком о Оп-
штинској управи општине Аранђеловац.

Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и дру-
гим примањима изабраних, именованих и по-
стављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године.

На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, од-
лучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији оп-
штине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-471/2021-01-3 од 15.07.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 15. Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини општине Аранђело-
вац ( „Службени гласник општине Аранђело-
вац“, бр. 8/2019) и члана 7. Одлуке о Општин-
ском већу општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и
5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац је на
седници одржаној 26.08.2021. године, донело
је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
КП. БР. 867/21 КО АРАНЂЕЛОВАЦ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ 

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини оп-
штине Аранђеловац ближе описаног и означе-
ног као: 

– кп. бр. 867/21 у пов. од 589м2 уписана у
Лн. Бр. 7365 КО Аранђеловац – основне на-
мене према ПГР за насељено место Аранђело-
вац – становање ниских густина – породично;
компатибилне намене: услуге (трговина на
мало, угоститељство), туризам пансионског
типа, спорт и рекреација, зеленило, мањи про-
изводни погони који не угрожавају животну
средину
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Грађевинско земљиште из претходног става
биће отуђено из јавне својине општине Аранђ-
еловац у поступку прикупљања писмених по-
нуда јавним огласом.

Члан 2.

Почетна, односно најнижа, купопродајна
цена грађевинског земљишта из члана 1. ове
Одлуке утврђена је у износу од 1060,00 дин./м2
односно у укупном износу од 624.340,00 ди-
нара на основу процене РС-Министарства фи-
нансија-Пореске управе-Одсек за контролу из-
двојених активности Аранђеловац бр. 003-464-
08-00052/2021 од 17.06.2021. године.

Утврђује се висина депозита, као средства
обезбеђења озбиљности понуде у поступку
прикупљања писмених понуда јавним огласом,
на износ од 10% од почетне купопродајне цене
из става 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Поступак oтуђења грађевинског земљишта из
члана 1. ове Одлуке прикупљањем писмених по-
нуда, спровешће Комисија за грађевинско зем-
љиште у јавној својини општине Аран ђе ловац.

Комисија из става 1. овог члана има задатак
да по окончаном поступку прикупљања писме-
них понуда, поднесе образложени предлог Оп-
штинском Већу на основу кога Општинско
Веће подноси предлог Одлуке о отуђењу гра-
ђевинског земљишта из јавне својине општине
Аранђеловац.

Члан 4.

Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта
из јавне својине општине Аранђеловац у складу
са овом Одлуком доноси Скупштина општине
Аранђеловац.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-533/2021-01-3 од 26.08.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7 Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац 9/08) и члана 31 и 32
Правилника о одобравању и финансирању про-
грама у области спорта којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Аранђ-
еловац(„Службени гласник општине Аранђ-
еловац“ број 93/18)

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број 06-504/21-0-0 од 28.07.2021.године
на седници одржаној 26.08.2021. донело је 

О Д Л У К У

О ДРУГОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА

ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ 
СРЦ „ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Расподељују се средства за финансира -
ње/суфинансирање посебних програма кориш-
ћења термина у спортској хали СРЦ Шумадија
у Аранђеловцу у 2021.години спортским орга-
низацијама за одржавање тренинга и утакмица
за период 01.07.2021.-31.12.2021.године

и то:
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ТАБЕЛА КОРИСНИКА ТЕРМИНА У СРЦ“ШУМАДИЈА“АРАНЂЕЛОВАЦ
(01.07.2021.-31.12.2021).

2.Овлашћује се председник Општине Бојан Радовић да у име Општине потпише уговоре са
спортским организацијама-корисницима средстава из тачке 1 ове одлуке.

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број 06– 534 /2021-01-03 од 26.08.2021.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бо јан Радовић,с.р.

ИМЕ КЛУБА ВРСТА ХАЛЕ УКУПНО РСД

1. ОРК ШАМОТ ВЕЛИКА ХАЛА 1.028.000

2. СПОРТСКИ САВЕЗ ВЕЛИКА И МАЛА 1.220.300

3. ОК ШУМАДИЈА ВЕЛИКА И МАЛА 1.314.700

4. ОК ФОРТУНА ВЕЛИКА И МАЛА 611.900

5. КМФ ВЕЛИКА ХАЛА 210.000

6. КК СТАРС МАЛА САЛА 273.600

7. КК ОРЛОВИ МАЛА САЛА 160.500

8. КК КЊАЗ ПОДТРИБ.ПРОСТОР 660.000

9. БК ШУМАДИЈА ПОДТРИБ.ПРОСТОР 144.000

10. СКУ ШУМАДИЈА ВЕЛИКА Х. МАЛА С. 377.000

6.000.000,00
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На основу члана 7 Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени глас-
ник општине Аранђеловац'',број: 9/08 и 5/19),
и тачке 8 Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2021. го-
дину, бр.06–225/2021-01-3 од 23.04.2021. го-
дине

Општинско веће општине Аранђеловац, раз-
матрајући Предлог Одлуке Комисије за израду
Програма коришћења средстава Фонда за за-
штиту животе средине у 2021. године број 06-
225/21-01-3 од 23.08.2021.године, на седници
одржаној дана 26.08.2021. године, донело је

О Д Л У К У 

1. Расподељују се средстава за финансирање
и суфинансирање пројекта „Унапређење си-
стема управљања комуналним чврстим отпа-
дом (Субвенције ЈКП „Букуља“ Аранђеловац),
тачка 4, број 2, подтачка 2.2. Програма кориш-
ћења средстава фонда за заштиту животне сре-
дине за 2021. годину.

2. Средства за финансирање обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2021. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“
број 3/2021) оквиру Програм 6 – Заштита жи-
вотне средине, Позиција 103, економска класи-
фикација 451 000 – Субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима и организацијама.

3. Расподељују се средства за финансирање
пројекта JKП ,,Букуља“ Аранђеловац – за
пројекат „Унапређење система управљања ко-
муналним чврстим отпадом“ у износу од
5.000.000,00 динара.

4. За реализацију ове Одлуке задужује се но-
силац пројекта, Комисија за израду програма
коришћења средстава Фонда за заштиту жи-
вотне средине и Управа општине Аранђеловац
– Одељење за имовинско правне односе, урба-
низам, грађевинарство и стамбено комуналне
послове и Одељење за финансије и рачуновод-
ство.

5. Овлашћује се председник општине Аран -
ђе ловац, да на основу ове Одлуке са корисни-
ком средстава ЈКП „Букуља“ из Аранђеловца
закључи Уговор о реализацији пројекта у обла-

сти заштите и унапређења заштите животне
средине у 2021. години.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-535/2021-01-3 од 26.08.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7 Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени глас-
ник општине Аранђеловац'',број: 9/08 и 5/19),
и тачке 8 Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2021. го-
дину, бр. 06 – 225/2021-01-3 од 23.04.2021. го-
дине

Општинско веће општине Аранђеловац, раз-
матрајући Предлог Комисије за израду про-
грама коришћења средстава фонда за заштиту
животне средине број 06-525/2021-05 од
19.08.2021.године, на седници одржаној
26.08.2021. донело је

О Д Л У К У 

1. Расподељују се средстава за финансирање
и суфинансирање пројеката ,,Пројекти унапре-
ђења заштите животне средине – унапређење
јавних зелених и парковских површина у оп-
штини Аранђеловац у 2021.години“ (Субвен-
ције ЈКП „Зеленило Аранђеловац““, тачка 4,
број 2, подтачка 2.1 Програма коришћења сред-
става фонда за заштиту животне средине за
2021. годину.

2. Средства за финансирање обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2021. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“
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број 3/2021) у оквиру Програма 6 – Заштита
животне средине, Позиција 103, економска
класификација 451 000 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организа-
цијама. 

3. Расподељују се средства за финансирање
пројекта JKП ,,Зеленило Аранђеловац“ – за
пројекат ,,Пројекти унапређења заштите жи-
вотне средине – унапређење јавних зелених и
парковских површина у општини Аранђеловац
у 2021.години“ у износу од 5.000.000,00 ди-
нара.

4. За реализацију ове Одлуке задужује се но-
силац пројекта, Комисија за израду програма
коришћења средстава Фонда за заштиту жи-
вотне средине и Управа општине Аранђеловац
– Одељење за имовинско правне односе, урба-
низам, грађевинарство и стамбено комуналне
послове и Одељење за финансије и рачуновод-
ство.

5. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац, да на основу ове Одлуке са ко-
рисником средстава ЈКП „Зеленило Аранђело-
вац“ из Аранђеловца закључи Уговор о реали-
зацији пројекта у области заштите и унапре-
ђења заштите животне средине у 2021. години.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-536/2021-01-3 од 26.08.2021. г. 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић

На основу члана 53. Статута Општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 2/19), Одлуке о Буџету оп-
штине Аранђеловац за 2021.годину („Служ-
бени гласник општине Аранђеловац“ број 9/20)
Општинско веће општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 26.08.2021.године, доноси

ПРАВИЛНИК

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ

КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о суфинансирању мера
енергетске ефикасности породичних стамбе-
них објеката и стамбених зграда на територији
општине Аранђеловац (у даљем тексту Пра-
вилник), прописују се начин и критријуми бес-
повратног суфинансирања мера енергетске
ефикасности са циљем смањења штетних еми-
сија, односно смањење загађења ваздуха кроз
уштеде у енергентима и повећању енергетских
својстава објеката.

II СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 2.

Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
ове намене опредељено је 5.000.000,00 динара.
У 2021. години суфинасираће се мере:

1. Набавка и уградњa материјала за изола-
цију спољних зидова и таваница на породич-
ним кућама и спољних зидова на становима

• Максимално учешће Општине до
120.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно
до 50% износа са ПДВ.

• Планирана средстава 1.000.000,00 динара.

2. Набавка и уградња столарије са одго-
варајућим термичким својствима на поро-
дичним кућама и становима:
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• Максимално учешће Општине до
80.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно
до 50% износа са ПДВ 

• Планирана средства 2.500.000,00 динара.

3. Набавка котлова или етажних пећи на
дрвни пелет за породичне куће:

• Максимално учешће Општине до
100.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне
вредности котла са ПДВ.

• Планирана средства 500.000,00 динара.

4. Набавка котлова на гас за породичне куће:

• Максимално учешће Општине до
80.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне
вредности са ПДВ.

• Планирана средства 500.000,00 динара.

5. Набавка котлова на гас за станове у стам-
беним зградама:

• Максимално учешће Општине до
60.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне
вредности са ПДВ.

• Планирана средства 500.000,00 динара.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Члан 3.

Услови учешћа на Конкурсу које мора да ис-
пуни подносилац захтева:

1. Да је власник и да живи у породичној
кући или стану .

2. Да поседује један од следећих доказа за
стамбени објекат:

а. Извод из листа непокретности , 
б. Употребна дозвола,
ц. Решење о озакоњењу 
3. Да је измирио доспеле обавезе по основу

пореза на имовину.

Подносиоц захтева има право да конкурише
само за један стамбени објекат .

Члан 4.

Право учешћа на Конкурсу немају :
1. Власници стамбено-пословних објеката.

Члан 5.

А) Документацијa коју доставља подно-
силац пријаве при подношењу пријаве:

1. Потписан и попуњен Пријавни образац ,
2. Фотокопију личне карте или очитану чи-

повану личну карту власника објекта,
3. Копију употребне дозволе или решења о

озакоњењу,
4. Извод из листа непокретности, не старији

од месеца дана,
5. Уверење о просечној висини прихода по

члану домаћинства (Издаје Одељење за при-
вреду и друштвене делатности).

Б) Документација коју обезбеђује Општи -
на:

1. Потврда о редовном измиривању обавеза
по основу изворних локалних јавних прихода
које администрира Одељење за пореске по-
слове и пореску администрацију општине
Аранђеловац (Порез на имовину физичких
лица,Накнада за коришћење грађевинског зем-
љишта,Накнада за заштиту и унапређење жи-
вотне средине) или потврду о редовном изми-
рењу дуга по основу споразума о репрограму. 

2. Потврда ЈКП Букуља или Србијагаса о
могућности прикључења на гасовод, уколико
се пријава односи на набавку котла на гас,

В) Документација која се даје на увид Ко-
мисији приликом обиласка објекта:

1. Грађевински пројекат објекта (по по-
треби),

2. Припремљен предрачун за материјал, опре -
му и радове.

Г) Документација која се доставља након
потписивања Уговора и завршетка радова:

1. Доказ о завршетку радова (потврда енер-
гетског менаџера општине Аранђеловац),

2. Фискалне и готовинске рачуне за мате-
ријал, опрему и радове,

3. Попуњен и оверен гарантни лист за мате-
ријал, опрему и радове,

4. Уговор о испоруци гаса (мера 4 и 5),

Члан 6.

Термичка својства објекта која морају бити
испуњена у погледу енергетске ефикасности
су:

а) Спољна столарија са следећим техничким
карактеристикама (U-коефицијент прелаза то-
плоте):

• U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
• U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
б) Спољни зид на породичним кућама и ста-

новима следећих карактеристика:
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•  U ≤ 0,4 W/m2K за термичку изолацију 
Боја спољнег омотача/фасаде треба да буде

усклађена са традиционалном локалном архи-
тектуром, избегавајући тренд јарких и рефлек-
тујућих неадекватних колорита.

Члан 7.

Додатни услови:

За меру 1. Набавка и уградњa материјала
за изолацију спољних зидова

Средства за термичку изолацију ће се одоб-
равати за појединачне етаже стамбених
објеката –куће. Уколико стамбени објекат-кућа
има два или више власника по етажама,
пријаву подноси један од власника уз писмену
сагласност осталих власника (одобрени износ
средстава не може бити већи од 120.000 одно-
сно 50% вредности инвестиције за цео обје -
кат). Сутерени чији је фасадни зид обложен ка-
меном или сличним материјалом не морају се
термички изоловати.

Власници посебних делова стамбених згра -
да могу подносити захтеве појединачно.

Двојни објекти различитих власника као и
објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За меру 2. Набавка и уградња столарије
са одговарајућим термичким својствима

Средства се ће се одобравати и за набавку и
уградњу појединачних прозора и врата. Сред-
ства се неће одобравати за набавку улазних
врата стамбених објеката која нису у директној
вези са грејаним простором.

Власници појединачних етажа у стамбеном
објекту подносе појединачне пријаве за замену
столарије.

Члан 8.

Власник објекта може поднети пријаве за
више мера, појединачно за сваку меру (за сваку
од мера доставља се комплетна документација
за подношење захтева), с тим да средства могу
бити одобрена само за једну меру за један стам -
бени објекат.

IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Члан 9.

Општинско веће општине Аранђеловац (у
даљем тексту Општинско веће) доноси Одлуку

о расписивању Конкурса о суфинансирању
мера енергетске ефикасности на породичним
кућама и стамбеним зградама у Општини
Аранђеловац.. 

Конкурс се објављује на званичној интернет
страници и огласној табли Општине Аранђело-
вац, и траје 30 дана.

Конкурс спроводи Одељење за привреду и
друштвене делатности, а оцењивање пристиг-
лих пријава и одабир корисника средстава
врши Комисија за преглед и оцену поднетих за-
хтева за суфинансирање пројеката енергетске
ефикасности породичних стамбених објеката
на територији општине Аранђеловац за 2021.
годину, именована од стране Општинског већа
(у даљем тексту Комисија).

Члан 10.

Пријава се подноси у затвореној коверти са
именом, презименом и адресом подносиоца за-
хтева, лично на шалтеру број 8 услужног
центра Општинске управе општине Аранђело-
вац или поштом на адресу: 

Општина Аранђеловац
Општинска управа општине Аранђеловац
Одељење за привреду и друштвене 
делатности 
Венац Слободе 10

Са назнаком:
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ
КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ-
Не отварати

Пријаве ће се примати 30 дана од дана објав-
љивања на званичној интернет старници и
огласној табли Општине Аранђеловац. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

V ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА

Члан 11.

Поступак за оцењивање пристиглих пријава
и избор корисника средстава врши ће се на ос-
нову листе приоритета састављене бодовањем
према следећим критеријумима:
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ИЗОЛАЦИЈА СПОЉНИХ ЗИДОВА

Постојеће стање спољних зидова Број бодова

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, 
дебљине до 30 цм

12

Зид без фасадне изолације,дебљине преко 30 цм 9

Зид са фасадном изолацијом 5 цм 0

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом 15

ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом 12

Дрвени, једноструки са вакум стаклом 9

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 6

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија 3

Постојећи начин грејања Број бодова

Дрвена биомаса 15

Угаљ,лож уље 12

Електрична енергија 9

Природни гас 0
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НАБАВКА И УГРАДЊА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија 15

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 12

Дрвени, једноструки са вакум стаклом 9

Постојеће стање спољних зидова Број бодова

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, 
дебљине до 30 цм

15

Зид без фасадне изолације, дебљине преко 30 цм 12

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 5 цм 8

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥8 цм 5

Постојећи начин грејања Број бодова

Дрвена биомаса 15

Угаљ,лож уље 12

Електрична енергија 9

Природни гас 6
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НАБАВКА КОТЛОВА НА ПЕЛЕТ ИЛИ ПРИРОДНИ ГАС
(породичне куће)

Постојећи начин грејања Број бодова

Дрво 15

Угаљ и лож уље 10

Електрична енергија 5

Природни гас,Пелет 0

Врста грејног уређаја Број бодова

Котао на чврсто гориво снаге >20kW 12

Етажне пећи на чврсто гориво снаге <20kW 9

Шпорет, пећ 6

Уређаји за грејање на електричну енергију 3

Котлови на гас, пелет 0

Постојеће стање спољних зидова Број бодова

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, 
дебљине до 30 цм

15

Зид без фасадне изолације,дебљине преко 30 цм 12

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 5 цм 8

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥8 цм 5

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широкаили уска кутија 15

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 12

Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели) 9

ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом 6

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом 3
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Бодовање добијено на основу просечног прихода по члану домаћинства узимаће се у обзир за
све наведене мере енергетске ефиксности. 

НАБАВКА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС 
(стамбене зграде)

Постојећи начин грејања Број бодова

Дрво, брикет 15

Угаљ, лож уље 10

Електрична енергија, пелет 0

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије Број бодова

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широкаили уска кутија 15

Дрвени, двоструки са спојеним крилима 12

Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели) 9

ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом 6

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом 3

ПРОСЕЧАН ПРИХОД ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА

0-25.000,00 динара 20

25.000,00-50.000,00 динара 10

преко 50.000,00 динара 0
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Члан 12.

Уколико се за грејање користе два или више
различитих енергената, број бодова се рачуна
као аритметичка средина бодова за наведене
енергенте.

Уколико се два захтева на крају бодовне ли-
сте за доделу средстава оцене са истим бројем
бодова, средства ће добити подносилац захтева
са већим бројем бодова у критеријуму мере за
коју подноси захтев, уколико и тада број бо-
дова буде исти предност имају подносиоци по
редоследу пријаве.

Члан 13.

Комисија за преглед и оцену поднетих за-
хтева за суфинансирање пројеката енергетске
ефикасности породичних стамбених објеката
на територији општине Аранђеловац за 2021 (у
даљем тексту Комисија) именована решењем
Општинског већа приликом обавезног терен-
ског обиласка објеката свих подносиоца (под-
нетих) захтева, проверава усклађеност (веро-
достојност, тачност) тражених дозвола и уск-
лађеност површине објекта из пореске пријаве
са стварним стањем.

Комисија приликом обиласка на лицу места
врши бодовање поднетих захтева на основу
критеријума одређених Правилником, уз при-
суство подносиоца захтева.

Члан 14.

Прелиминарна листа корисника средстава
утврђује се на основу броја додељених бодова
и објављује на званичном сајту и огласној
табли Општине Аранђеловац.

Подносиоци захтева којим није одобрена суб-
венција, као и подносиоци који нису испунили
услове конкурса, биће писмено обавештени.

Учесници на Конкурсу могу у року од 8
дана од дана пријема обавештења поднети при-
говор Комисији. Комисија је дужна да у року
од 5 дана од дана пријема, размотри приговоре
и подносиоцу приговора достави писмени од-
говор. 

Након разматрања приговора Комисија ут-
врђује Предлог одлуке са листом корисника
средстава. Коначну Одлуку са листом корис-
ника за суфинансирање мера енергетске ефи-
касности на породичним кућама и стамбеним
зградама у Општини Аранђеловац за 2021. го-

дину (у даљем тексту Одлуку) доноси Оп-
штинско веће на предлог Комисије.

Одлука са листом корисника се објављује на
званичној интернет страници и огласној табли
Општине Аранђеловац. Број корисника сред-
става утврђених листом корисника може се
проширити у зависности од утрошка средстава
за сваку меру.

Одлука Општинског већа је коначна и про-
тив ње се може покренути управни спор.

Члан 15.

Уколико Општина Аранђеловац током тра -
јања Конкурса не прими довољан број важећих
пријава за неку од мера предвиђених Конкур-
сом, Комисија ће повећати број корисника
средстава за другу меру зависно од броја при-
стиглих пријава.

Уколико се не утроше планирана средства за
неку од меру, средства ће се доделити следећем
кориснику који испуњава услове, према листи
корисника.

Члан 16.

На основу Одлуке и листе корисника сред-
става, Општина Аранђеловац ће са свим ода-
браним корисницима и привредним субјектима
који су изабрани на јавном позиву за избор
привредних субјеката за учешће у спровођењу
мера енергетске ефикасности на територији
општине Аранћеловац расписаном од стране
Општине Аранђеловац а које су корисници
одабрали склопити Уговоре о суфинасирању
мера енергетске ефикасности на породичним
кућама и стамбеним зградама за 2021.годину.

Одабрани корисник и привредни субјект са
листе одабраних субјеката кога је корисник
средстава изабрао су дужни да најкасније у
року од 15 календарских дана, од дана пријема
позива за потписивање Уговора, потпишу Уго-
вор са Општином. Уколико одабрани корисник
и привредни субјект кога је корисник одабрао
у предвиђеном року не потпишу Уговор смат-
раће се да су одустали од учешћа на Конкурсу.

Члан 17.

Корисник средстава дужан је да предвиђене
радове заврши најкасније до 15.10.2021. го-
дине. Захтев за уплату средстава које пред-
ставља учешће општине Аранђеловац у суфи-
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нансирању мера енергетске ефикасности иза-
брани привредни субјект кога је корисник
средстава изабрао мора поднети најкасније до
31.10.2021. године након извршене контроле
спровођења мере од стране Комисије . Исплата
средстава извршиће се на основу извештаја Ко-
мисије којим се потврђује спровођење мере
енергетске ефикасности и на основу рачуна и
отпремница које ће гласити на корисника у из-
носу од 50% са пдв-ом и рачуна и отпремнице
која ће гласити на општину Аранћеловац у из-
носу од 50% са пдв-ом које прилаже одабрани
привредни субјект у року од 15 дана од дана
подношења захтева за исплату средстава.

Не прихаватају се трошкови радова, набавке
материјала и опреме који настану пре потпи-
сивања уговора. 

Члан 18.

Корисник средстава ће сам сносити трош-
кове радова и опреме који превазилазе при-
хватљиве трошкове, а односе се на: посебан
дизајн фасаде, столарија у боји, улазна врата са
посебним безбедносним елементима, уређаји
на пелет односно природни гас са додатном
опремом и слични захтеви.

Подносиоцима захтева који су доставили
рачуне са ценама мањим од максимално ут-
врђених, признаваће се 50% укупне вредности.

Члан 19.

Доношењем овог Правилника престаје да
важи Правилник о спровођењу мера енергетске
ефикасности на породичним кућама и стамбе-
ним зградама у општини Аранђеловац за 2021.
Годину број 06-337/2021-01-3 од 20.05.2021.го-
дине.

Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у Службеном гласнику Оп-
штине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-537/2021-01-3 од 26.08.2021.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р. 

На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 26.08.2021. године, донело
је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
АРАНЂЕЛОВЦА

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Ту-
ристичкој организацији Аранђеловца, број 50/2
од 12.08.2021.године, који је у прилогу овог За-
кључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-549/2021-01-3 од 26.08.2021.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 26.08.2021. године, донело
је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА АНЕКС БРОЈ 1. УГОВОРА 

О ЗАКУПУ СЛОБОДНИХ КАПАЦИТЕТА
АПОТЕКЕ „ШУМАДИЈА“

АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на текст Анекса број 1 Уговора
о закупу слободних капацитета апотеке „Шу-
мадија“ Аранђеловац, који је у прилогу ове Од-
луке. 

2. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац да у име Општине закључи
Анекс уговора из тачке 1 овог закључка и исти
солемнизује код надлежног Јавног бележника.

3. Оваj Закључак ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-550/2021-01-3 од 26.08.2021.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 76. став 3. Закона о буџет-
ском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 06.09.2021. године, донело
је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА 
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. – 30.06.2021.

ГОДИНЕ

1.  Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о
буџету за период 01.01.2021. – 30.06.2021. го-
дине, у тексту који је доставило Одељење за
финансије и рачуноводство Управе општине
Аранђеловац и који је саставни део ове Одлуке.

2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за
период 01.01.2021. – 30.06.2021. године, у ус-
војеном тексту се доставља Скупштини оп-
штине Аранђеловац.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-571/2021-01-3 од 06.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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