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КРАГУЈЕВАЦ 

27.  ДЕЦЕМБАР  2013. 

ГОДИНА XXIII 

БРОЈ  34 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 20. тачка 20. у вези члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07) и члана 22. тачка 6. и 

27. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен текст), 

на седници одржаној дана 27.12.2013. године, 

донела је   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

о проглашавању територије града 

Крагујевца за територију без производње, 

гајења и промета генетички 

модификованих организама и производа 

од генетички модификованих организама 

 

1. Проглашава се територија града 

Крагујевца за територију без производње, 

односно гајења и промета генетички 

модификованих организама (ГМО) и производа 

од генетички модификованих организама. 

  2. Обавезују се Градоначелник, 

Градско веће и Градска управа за послове 

локалне самоуправе и опште управе да у складу 

са својим овлашћењима допринесу спровођењу 

ове Декларације, посебно у делу старања о 

заштити животне средине; заштити, унапређењу 

и коришћењу пољопривредног земљишта; 

развоју и унапређењу туризма, угоститељства и 

трговине; здравственој заштити и планирању 

развоја. 

          3. Обавезују се  органи града Крагујевца  

да доприносе примени постојећих прописа,  

планова и програма из ове области као и 

њиховом прецизирању и усаглашавању са 

ставовима Декларације, да стварају услове за 

унапређење рада локалних органа, организација 

и инстутуција за примену прописа из ове 

области.  

          4. Скупштина  града  се  придружује  и  

подржава представничка тела општина, регија и 

градова у Европској унији и свету које су 

прогласиле своје територије за територије без 

ГМО (GMO free zone) у циљу развијања 

сарадње са њима на овом пољу, деловања и 

одговорности. 

 

 

 

5. Обавезују се органи града и сви 

релевантни субјекти на доследну примену 

Закона о генетички модификованим 

организмима (''Сл.гласник РС'', број 41/09) и 

одговарајућих подзаконских аката у циљу 

онемогућавања гајења и промета генетички 

модификованих организама и производа од 

генетички модификованих организама. 

6. Декларацију објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''.  

   

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

Скупштина града 

Број: 320-796/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

     

             ПРЕДСЕДНИК,  

   Саша Миленић, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Скупштина града Крагујевца, на 

основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи (« Службени гласник Републике 

Србије « број 72/09 , 81/09- исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 

50/13- Одлука УС, 54/13-решење УС и 98/13- 

Одлука УС), Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације « Радна зона Собовица» (Службени 

лист Града Крагујевца, 24/13) и члана 22. тачка 

5. Статута града Крагујевца (« Службени лист 

града Крагујевца» број 37/12- пречишћен текст), 

на седници одржаној дана 27.12. 2013. године, 

донела је 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 « РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА» 

 

П О Л А З Н Е  О С Н О В Е 

ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

 

1.1. ЛОКАЦИЈА 

 

 Подручје израде Плана детаљне 

регулације „Радна зона Собовица“ у Крагујевцу 

обухвата простор од око 02.55.67 ha земљишта.  

Простор Плана и ближе окружење које 

чини претежно пољопривредно земљиште, 

обухваћен је  Просторним Планом града 

Крагујевца(Сл.лист града Крагујевца бр.32/09). 

Предметна локација се налази дуж путног 

правца Крагујевац (Десимировац) – Рача, на 

потесу ван грађевинског подручја насеља – у 

оквиру „greenfield“ зоне дуж правца 

предвиђеног за развој привредних делатности.  

 Саобраћајно, локација се ослања на 

постојећи држави пут II реда Крагујевац - 

Десимировац - Рача. Са обе стране путa налази 

се пољопривредно земљиште, становање ниских 

густина насељености или напуштени објекти 

коришћени за становање и помоћни 

пољопривредни објекти. Такође, у непосредној 

близини обухвата налазе се постојећи 

привредни капацитети везани за услуге и 

пољопривредне делатности.  

Ван границе обухвата Плана са 

северозападне стране пута изграђена је 

живинарска фарма „Собовица“, што даје 

могућност развоја пословних делатности и 

изградњу привредних капацитета на 

„стратешком развојном правцу 3“. Пропозиција 

развоја привредних делатности, као и општа 

правила за спровођење Просторног Плана града 

Крагујевца даје могућност формирања радне 

зоне „Собовица-југоисток, која би се касније 

проширила на потесе „Мали Десмировац“ и 

„Собовица“, чиме би био потенциран и потес 

„Радна зона Собовица“.  

 План детаљне регулације „Радна зона 

Собовица“ чине катастарске парцеле број 6/2, 

6/3, 6/7, 6/8, 6/9, 7/3 КО Десимировац, и 

катастарске парцеле 223 и 224 КО Церовац, као 

и део катастарске парцеле број 152 КО Церовац 

(пут Крагујевац – Рача). 

 

1.2. АНАЛИЗА СТАЊА 

 

 У обухвату Плана нема сеоских 

домаћинстава ни објеката становања, већ само 

један објекат који је предвиђен за рушење. 

Најближа сеоска домаћинства налазе се на цца 

650m од обухвата плана док се у близини налазе 

само стари, напуштени објекти, као и нови, 

недовршени објекти који нису у функцији. 

Увидом у постојећу документацију утврђено је 

да на потесу на путном правцу Крагујевац – 

Рача нема евидентираних – валоризованих 

објеката грађевинског наслеђа, односно 

споменика културе и археолошких налазишта. 

 

Природни чиниоци - Климатске 

карактеристике 

 

Планско подручје одликују климатске 

карактеристике умерено континенталне климе. 

Ваздушни притисак износи у просеку 995 hPa, a 

релативна влажност ваздуха је 71%. 

Средња вредност годишње температуре 

је 12,4°С. Најтоплије је у месецу августу 23,4 

°С, а најхладније у месецу јануару око 1°С. 

Средња вредност падавина је 663 mm. 

Број кишних дана у години је у просеку 129, а 

број дана под снежним покривачем је 43. 

 Климатски услови су повољни за 

извођење грађевинских радова током целе 

године. 

 

Морфолошке карактеристике 

 

Терен у обухвату плана, је у благом 

паду од северозапада ка југоистоку, тј благи пад 

је од главне прилазне саобраћајнице ка захвату. 

Непосредна околина захвата одликује се  

благим брдовитим рељефом.  

 

Геолошка грађа простора 

 

Као једну од подлога за Просторни 

план града Крагујевца, Геозавод Београд, Завод 

за хидрологију и инжењерску геологију, 

обрадио је Сепарат геолошке подлоге, на основу 

ког, предметно подручје припада Комплексу 

невезаних везаних неокамењених квартарних 

седимената и рецентних наслага – падински 

наноси, врста стене – Прашкасто-песковите 

глине, пескови и дробина – делувијална.  

 Обзиром да су нам доступни само 

општи подаци геолошких истраживања за ниво 

Просторног плана града Крагујевца, за 

предметни обухват израђен је елаборат 

инжињерскогеолошких карактеристика, који је 

урадило „Предузеће за геотехнику и 

инжињеринг“ Д.О.О. из Ниша. Добијени су 

следећи резултати: 

У геотехничком смислу испитивани 

терен је повољан за изградњу наведених 

објеката. 

У инжењерско-геолошком погледу 

испитивани део терена изграђен је од 
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глиновитих творевина-пелита браон тамне и 

браон светле до жуте боје у подини са 

конкрецијама CaCO3 у маси и оксидима Fe и 

Мn и бледо голубијим прослојцима,ламинама у 

маси до крајње границе истраживања. 

Глине су сличних геомеханичких 

параметара у литолошком стубу, прашинасте, 

песковите, различитих и добрих кохезионих 

моћи, мање до средње стишљиве, средње до 

чврсте пластичности. Површинске воде у 

случају појаве регулисано и правилно одвести 

од објекта у кишну инсталацију. 

Прорачун дозвољеног оптерећења 

извршен је по нашим техничким нормативима 

као и слегање што је у границама дозвољеног. 

Дозвољено оптерећење износи qа=207.13-

209.89кН/м
2
 за тракасте темеље уз слегање 

с=3.25цм и qа=234.48-248.00кН/м
2
 за стубове 

самце уз слегање с=6.47цм. Дозвољено 

оптерећење за случај фундирања испод коте дна 

подрума износи qа=187.34-194.93кН/м
2
 за 

тракасте темеље и qа=210.96-214.03кН/м
2
 за 

стубове самце Б=Л=1.5-2.0м. 

На теренима овакве геотехничке 

конструкције негативан утицај атмосферских 

вода огледа се са аспекта расквашавања тла, 

када услед оптерећења од објекта и склоности 

глиновитих творевина да у оваквим условима 

изгубе структурну чврстоћу, долази до појаве 

кретања земљаних маса и слегања објеката. Због 

осетљивости геотехничке средине која ће бити 

ангажована као темељно тло на накнадна 

провлажавања препорука је да специфично 

оптерећење од објекта не буде веће од qdoz. 

Ископ извести у сувом без застоја и у што 

краћем временском периоду. Геотехничке 

средине које ће бити ангажоване ископом држе 

се у вертикалним засецима висине до 2.0м мax. 

без подграде. Бочне стране више од овога 

потребно је адекватно заштитити. 

Укопане делове хидроизоловати у свим 

правцима. Контакт темељ-тло се може извести и 

слојем "мршавог бетона" по предлогу 

пројектанта уз претходно сабијање подтла. 

Уз поштовање тих елемената и општих 

услова као и уз прописну изградњу неће доћи до 

савремених инжењерско-геолошких штетних 

процеса и неће проузроковати њихов настанак. 

Како нисмо добили никакав пројекат 

потребна је одговарајућа одлука пројектанта о 

почетку изградње уз стални стручни надзор и 

континуално праћење радова. 

Резултати, оцене и предлози са 

прорачунима односе се на изградњу предметних 

објеката управне зграде и производне хале у 

Собовици код Церовца. 

Важе за састав и склоп терена на 

локацији на којој је извршено геомеханичко 

бушење и испитивање и не могу се применити 

на друге терене. 

ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 

  

За потребе израде Плана приступило се 

прикупљању потребних података и услова, као 

и анализи и оцени постојећег стања, које ће 

бити основ за израду Плана детаљне регулације 

којим је потребно одредити: концепцију и 

пропозиције развоја, заштите и уређења 

простора, дефинисати грађевинско подручје и 

површине јавне намене, намену земљишта 

према урбанистичким показатељима и другим 

карактеристикама, као и дефинисати регулацију 

површина јавне намене и мрежу јавне 

комуналне инфраструктуре. 

Потес Крагујевац-Топола представља 

економски значајан развојни правац погодан за 

развој различитих привредних делатности, за 

које је погодна добра саобраћајна повезаност са 

важним регионалним центрима. Посматрано 

подручје има добар потенцијал за дугорочни 

физички и просторни развој, проширење 

капацитета инфраструктурне опремљености уз 

максималну заштиту животне средине и 

природних ресурса, као и утврђивање 

капацитета  простора у складу са принципима 

одрживог развоја. Ниво инфраструктурне и 

функционалне опремљености јавних површина  

утицаће на подизање нивоа функционалне 

опремљености радне зоне, која се налази уз 

главне саобраћајнице, при чему се: 

-формира интернa саобраћајнa 

инфраструктурa (активни и стационарни,  

пешачки)  

-формирају  водоводне, електро и 

термоенергетске инфраструктуре за потребе 

комплекса. 

Како би подручје искористило свој 

максимум потребно је извршити пренамену 

пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште, чиме се отвара могућност за 

изградњу нових објеката намењених пословним 

делатностима.  

 Негативне последице планираних 

проширења капацитета намењених пословању, 

је смањена површина постојећег 

пољопривредног земљишта у обухвату плана.  

 

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 

 

Општи циљеви уређења и изградње 

предметног простора су: 

 Уређење и изградњу предметног 

простора у складу са поставкама 

Просторног плана града Крагујевца, 

законским прописима и пројектним 

задатком корисника простора;  

 Заштита и унапређење квалитета 

животне средине; 
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 Решавање питања приступа возила са 

грађевинске парцела на државни пут II 

реда, у циљу побољшања услова 

безбедности саобраћаја и дефинисања 

као и планирање мреже интерних 

саобраћајница у комплексу;  

 Обезбедити адекватну комуналну 

инфраструктуру у складу са 

планираном наменом земљишта и 

планираним капацитетима; 

 Фазно и економично грађење 

 

     КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ 

РАЗВОЈА 

 

На основу прибављених података, 

анализе и оцене постојећег стања, процене 

развојних могућности, а у складу са важећим 

законским прописима, и то: 

 Законом о планирању и изградњи – 

(72/09 , 81/09- исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 

50/13- Одлука УС, 54/13-решење УС и 

98/13- Одлука УС) 

 Правилник о садржини, начину и 

поступку израде планских 

докумената (Службени гласник РС, 

број 31/10, 69/10, 16/11); 

урађен је Концепт и Нацрт Плана детаљне 

регулације који дефинише, пре свега границу 

Плана детаљне регулације и основну намену 

површина са утврђивањем режима коришћења 

земљишта и правилима грађења, као и потребне 

услове за изградњу неопходне саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре.  

 

                     П Л А Н С К И   Д Е О 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

1.1. ПОДЛОГЕ  ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Основу за израду Плана детаљне 

регулације представљале су геодетске подлоге, 

формиране за потребе предметног Плана. 

Сагласно Закону о планирању и изградњи, 

основна подлога је оверени катастарски план 

који је Републички геодетски завод-Служба за 

катастар непокретности Крагујевац доставила у 

дигиталном облику. Осим катастарске подлоге, 

инвеститор је ангажовао овлашћену геодетску 

агенцију „Геофото Крагујевац“ која је израдила 

топографски план. Топографски елементи на 

овереном топографском плану, коришћени су за 

адекватно решавање нивелационих садржаја и 

планираних намена. Поред наведених 

геодетских подлога, за потребе визуелизације 

околних површина, коришћен је и 

геореференцирани ортофото план резолуције 

40х40 cm. 

 

1.2. УСЛОВИ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕЋА 

За потребе израде Плана детаљне 

регулације «Радна зона Собовица» добијени су 

следећи услови : 
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УСЛОВИ: 

1. 
Привредно друштво за дистрибуцију електричне  

Енергије „ЕД Електрошумадија Крагујевац“ 

 

бр. 1-3-9356  

од 05.09.2013. 

2. ЈП „Србијагас“ 
бр. 02-06-2/1066 од 

05.07.2013.  

3. ЈП Електромрежа Србије  
III-18-03-146/1  

од 30.07.013. 

4. 

Предузећа за телекомуникације «Телеком Србија», А.Д.- 

Извршна јединица Крагујевац 

 

бр. 228074/1-2013 од 

17.07.2013. 

5. Завода за заштиту природе Србије 
бр. 020-1529/2  

од 06.08.2013. 

6. 
Завода за заштиту споменика културе, Крагујевац 

 
бр. 660 од 02.07.2013. 

7. ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац 
бр. 9563/1 од  

04.07.2013.  

8. ЈП „Србијашуме“, Београд 
бр. 7647/1 од  

25.07.2013.  

9. 
Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 

инфраструктуру  

бр. 2170-4 од  

19.08.2013. 

10. 
Јавно Предузеће „Путеви Србије“  

 

 бр. 953-16748/13-1 од 

07.10.2013. 

11. ЈКП Паркинг сервис, Крагујевац 

бр.07/333 од 

10.10.2013. 

  

12. 
ЈП Предузеће за изградњу града Крагујевца 

 

 бр.05-3619/1 од 

09.10.2013. 

13. ЈКП Чистоћа, Крагујевац 
 бр. 2-12729 од 

03.10.2013. 

14. 
ЈКП Зеленило, Крагујевац 

 

 бр.3077-U од 

20.11.2013. 

 

 

             1.3.  ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА 

 

Изради Плана детаљне регулације «Радна 

зона Собовица»,  приступило се на основу 

Законa о планирању и изградњи (72/09 , 81/09- 

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- 

Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 54/13-решење 

УС и 98/13- Одлука УС). 

 

Плански основ за израду и доношење 

планског документа је: 

 

 Просторни план града Крагујевца 
(Сл.лист града Крагујевца бр.32/09) 

 

 

 

 

На основу Закључка о покретању 

инцијативе за израду ПДР «Радна зона 

Собовица»( бр.350-401/13-V од 30.05.2013.), 

донета је Одлука о изради Плана детаљне 

регулације «Радна зона Собовица» ( бр.350-

868/13-I од 13.09.2013.), а на основу одлуке 

приступа се изради Плана детаљне регулације 

«Радна зона Собовица». 

 

  1.4. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 

ПЛАНА 

 

Границу обухвата Плана детаљне 

регулације «Радна зона Собовица»  чине 

катастарске парцеле број 6/2, 6/3, 6/7, 6/8, 6/9 и 

7/3 КО Десимировац, катастарске парцеле 223 и 
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224 КО Церовац, као и део катастарске парцеле 

број 152 КО Церовац (пут Крагујевац – Рача). 

 

1.5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

  

Циљеви израде Плана детаљне 

регулације „Радна зона Собовица“ су: 

 

 редефинисање намена површина; 

 дефинисање правила и начина 

коришћења земљишта; 

 развој комуналне инфраструктуре; 

 дефинисање правила градње; 

 усклађивање планског решења са 

захтевима корисника простора. 

 

1.6. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, ОПШТЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАНА 

 

Подручје плана обухвата простор 

површине око 02.55.67 hа лоциран у 

северозападном делу  Просторног Плана града 

Крагујевца.  

Комплекс је лоциран уз значајне путне 

правце државни пут II реда бр.171 Крагујевац - 

Десимировац - Рача. Већи део парцела у 

обухвату Плана налазе се у статусу власништва 

са наменом која их дефинише као 

пољопривредно обрадиво земљишта. 

 На локацији не постоји 

водоводна инсталација, кишна 

и фекална канализација.  

 У обухвату Плана детаљне 

регулације не постоје 

изграђени дистрибутивни 

енергетски системи. 

 У обухвату плана налазе се 

далековод 10kV и 

нисконапонска мрежа. 

 У обухвату плана од 

телекомуникационих 

инсталација налазе се каблови 

примарне и секундарне мреже. 

 Зеленило у постојећем стању 

чини неуређено природно 

зеленило ливадског типа, са 

мањим и већим групацијама 

коровског растиња.  Нема 

примерака дрвенасте 

вегетације сем по ободу 

обухвата и у ширем окружењу. 

 Просторни обухват плана 

дефинисан је уз државни пут II 

реда бр.171 ( бивши Р109) Рача 

- Церовац. Према подацима 

управљача пута о бројању 

саобраћаја на предметном путу 

ПГДС  избројан у 2011.години, 

износи 2085 . Ради се о 

неизграђеним парцелама на 

којима се планира изградња 

радне зоне, а у оквиру захвата 

плана тренутно не постоји 

саобраћајна инфраструктура 

осим државног пута бр.171.  
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Табела– Постојећа намена површина 

 

 

 

 

 

1.7. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА -  

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА             

КРАГУЈЕВЦА - Службени лист  града 

Крагујевца бр. 32/09 

 

III.2.3.ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ 

ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

 

2 - РАДНЕ ЗОНЕ ван градске територије и 

то:  

1. У оквиру грађевинских подручја насеља, 

као самосталне радне зоне или као пратећа 

делатност других функција (становање и 

пословање) и то углавном у центрима заједнице 

сеоских насеља и сеоским центрима. 

2. Ван грађевинских подручја насеља - 

"greenfield" зоне, дуж главних везних 

праваца (стратешких развојних праваца 1 и 

3) града са суседним општинама: 

- државни пут првог реда (М 23) 

Крагујевац-Топола-Београд - "стратешки 

развојни правац 3". На овом потезу који 

представља огранак ИКЗ на правцу ка Тополи и 

Аранђеловцу, развијаће се пословне 

делатности, али у мањем обиму и углавном 

везане за услуге и пољопривредне 

делатности. 

 

IV.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА - II/ 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА    

ИЗРАДОМ НОВЕ УРБАНИСТИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Спровођење Просторног плана града 

Крагујевца вршиће се израдом нових 

урбанистичких планова који ће да се раде на 

основу овог Просторног плана. Израда ових 

планова вршиће се за одређена насеља, 

урбанистичке и просторне целине, у оквиру  

 

 

 

 

одговарајућих зона и намена, на основу 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА. 

Израда одговарајућих урбанистичких 

планова предвиђена је за следећа подручја: 

1. ЦЕНТРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕОСКИХ 

НАСЕЉА у складу са мрежом насеља. 

2. СЕОСКЕ ЦЕНТРЕ првенствено оне који 

се налазе уз стратешке правце. 

3. Насеља примарне градске агломерације: 

Опорница, Поскурице, Дивостин, Трмбас, 

Цветојевац, Вињиште, Грошница, Баљковац, 

Доња Сабанта и Ботуње, 

4. Нове привредне зоне ван грађевинских 

подручја насеља, дуж главних везних 

праваца града са суседним општинама 

(поглавље III.2.3.) 

5. Туристичка подручја  

6. Зоне око заштићених непокретних 

културних добара  

7. Насеља са специфичним природним 

карактеристикама 

Израда урбанистичких планова могућа је 

и у свим зонама у којима се за то укаже 

потреба. 

 

IV.2.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И 

УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ГРАДА 

Ова правила грађења служиће и као 

основ за израду урбанистичких планова . 

 

IV.2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Kоришћење обрадивог пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе, вршиће се 

према условима утврђеним Законом о 

пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", 

бр. 62/06). 

 На пољопривредном земљишту дозвољена 

је: 

- изградња објеката у функцији 

пољопривредне производње, 

Намена површина Површина (ha) 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 Саобраћајне површине 

 

00.37.61 hа 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

 Пољопривредно земљиште 02.18.06 hа 

                                                                       У К У П Н О 02.55.67 hа 
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- изградња стамбених, пословних и 

стамбено-пословних објеката  

заокруживањем постојећих 

грађевинских подручја насеља у   зонама у 

којима је започета изградња, као и у другим 

зонама у којима постоји општи интерес за 

реализацију одређеног програма   градње, 

под условом да она не угрожава јавни 

интерес и животну  средину, 

- изградња објеката из члана 137. Закона о 

планирању и изградњи, 

- изградња објеката туризма, затим спорта и 

рекреације и других јавних  

  функција, 

- изградња објеката и коридора саобраћајне 

и комуналне инфраструктуре, у складу са 

Просторним  и  урбанистичким планом. 

Реализација наведених зона и 

објеката вршиће се на основу правила 

грађења дефинисаних за те намене унутар 

грађевинских подручја насеља, на основу 

одговарајућег урбанистичког плана или 

директно на основу правила уређења и 

правила грађења Просторног плана, у складу 

са Законом о пољопривредном земљишту. 

 

IV.2.4. ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЉИШТЕ 

 Границе грађевинских подручја 

сеоских насеља дефинишу се урбанистичким 

планом. Правила грађења прописана су за 

планиране намене грађевинског земљишта и 

за делове пољопривредног земљишта који 

имају услове да се преведу у грађевинско, 

према принципима из поглавља IV.2.1. 

 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА 

ПОВРШИНА 

 

 Значај шире зоне у којој се налази 

предметна локација свакако представља  велики 

економски потенцијал који се огледа у 

несумњиво важним саобраћајним токовима и 

потенцијалима које ова зона може остварити уз 

адекватан приступ планирању, што подразумева 

пренамену читавог комплекса у  радну зону и 

опремање целокупног захвата потребном 

инфраструктуром . 

Опредељењем ка таквој намени знатно 

се унапређују привредни капацитети простора, 

узимајући у обзир чињеницу да  локација  

представља део „стратешког развојног правца 

3“(уз државни пут II реда 171 Рача - Церовац.  

Основна намена површина у границама 

урбанистичког плана је: 
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Табела– Планирана намена површина 

Р.бр. Намена површина Површина (ha) Учешће  (%) 

1. ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ (Саобраћајнице) 00.43.79 17.13% 

2. ОСТАЛА НАМЕНА 02.11.88 82.87% 

 

Подела земљишта на остале и јавне 

намене, урађена је на основу плана намене 

површина. Дефинисање граничних линија 

између осталих и јавних намена извршено је на 

основу регулационе базе која је садржана у 

плану регулације (графички прилог бр. 6).  

Површина обухвата плана односно збир 

површина земљишта јавних и осталих намена 

износи 02.55.67 hа, што припада обухвату 

грађевинског подручја (графички прилог бр. 4. – 

Планирана намена површина, Р=1 : 1000).  

 Према достављеном програму 

инвеститора, који је усклађен са планом вишег 

реда, прикупљеним подацима, условима и 

сагласностима свих надлежних институција, на 

простору плана предвиђа се следећа намена 

површина: 

 Површине јавне намене: 

Регулација државног пута II реда, за 

потребе повезивања ове и других радних зона са 

државним путем I реда Крагујевац -  Топола, у 

постојећем профилу. Земљиште јавних намена 

(ЈН) има укупну површину од 00.43.79 hа. По 

својој намени припадају саобраћајним 

површинама. 

 Површине остале намене: 

Планиране површине – на кп.бр. 6/2, 

6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9 и 7/3 КО Десимировац и 223 

и 224 КО Церовац. Користећи податке из 

ранијих истражних радова на датом простору 

постоје услови за развој пословне делатности, 

као део будуће зоне привређивања дуж 

Државног пута II реда бр. 171. Могуће је 

вршити пренамену земљишта према условима и 

по поступку прописаном Законом о планирању 

и изградњи (Сл. гл. 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-решење 

УС и 98/13- Одлука УС). 

Осталим наменама (ОН) у оквиру плана 

припадају: објекти намењени пословању, 

саобраћајнице унутар комплекса, паркинг 

простор, зеленило, комунална ифраструктура, 

простор за одлагање отпада. Укупна површина 

земљишта осталих намена износи  02.11.88 hа. 

 У првој фази извођења планира се 

изградња  управне зграде са производњом 

(графички прилог бр. 8), као и комплетна 

комунална инфраструктура, саобраћајнице 

унутар комплекса, цца 129 паркинг места, место 

за одлагање отпада.  

 

  

У другој фази предвиђа се изградња објекта 

који представља проширење производње са 

магацинским простором.   

Биланс планиране намене површина је 

приказан у табели:  
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Табела– Планирана намена површина  

Намена површина Површина (ha) 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 Регулација државног пута 

 

00.43.79  

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 Планирани објекти 00.67.73  

 Планиране саобраћајнице унутар комплекса 00.59.18  

 Планиран паркинг простор 00.19.74  

 Планирано зеленило 00.64.47  

 Планирана комунална инфраструктура -трафостаница 00.00.23  

 Планирани простор за одлагање отпада 00.00.53  

                                                          У К У П Н О 02.55.67  

 

 

 

2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ 

САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

2.2.1. САОБРАЋАЈ 

 

Регулација и нивелација и грађевинске 

линије 

 Регулационa осовина државног пута 

2.реда бр. 171 у обухвату Плана, одређена је 

пројектованим координатама осовинских 

тачака. Теменим и осовинским тачкама 

одређени су и други важни правци који се 

налазе у комплексу радне зоне. На графичком 

прилогу (графички прилог бр. 5) дат је списак 

координата свих карактеристичних тачака, 

полупречници заобљења хоризонталних 

кривина и полупречници заобљења у 

раскрсницама. Наведени елементи који су 

садржани на графичком прилогу чине 

јединствену регулациону базу. 

  Генерална нивелација у обухвату 

Плана детаљне регулације, дефинисана је преко 

падова и успона нивелета, како екстерне тако и 

интерних саобраћајница. На графичком прилогу 

плана нивелације дати су и елементи 

вертикалних заобљења пројектованих нивелета. 

Приликом израде плана нивелације водило се 

рачуна да пројектоване нивелете максимално 

прате постојећи терен. На основу нивелационих 

елемената саобраћајница и осталих површина у 

оквиру захвата одређене су пројектоване коте 

подова свих планираних површина у оквиру 

плана, а исте служе и за вертикално полагање 

подземних инсталација. 

Планиране грађевинске линије дефинисане су 

на основу идејног решења комплекса. 

 

 

 

 

Подела земљишта на остале и јавне 

намене 

 Подела земљишта на остале и јавне 

намене, урађена је на основу плана намене 

површина. Дефинисање граничних линија 

између осталих и јавних намена извршено је 

сагласно регулационој бази која је садржана у 

плану регулације. 

Површина обухвата плана односно збир 

површина земљишта јавних и осталих намена 

износи 2.55.67 hа. Осталим наменама (ОН) у 

оквиру плана припада блок који је у функцији 

пословања у површини од 2.11.88 hа.  

 Земљиште јавних намена (ЈН) има 

укупну површину од 0.43.79 hа. По својој 

намени припада саобраћајним површинама.  

Грађевинском земљишту намењеном за 

јавне намене припадају делови следећих 

катастарских парцела: 152, 223 и 224 К.O. 

Церовац и 7/3 К.O. Десимировац. 

  На графичком прилогу, приказана је 

припадност целих или делова катастарских 

парцела наведеним наменама. 

 

Улична мрежа 

 

Прикључак предметне парцеле са ширим 

окружењем мора бити изведен на државном 

путу  у складу са условима надлежних 

организација. Планирани прикључак на 

државни пут налази се на орјентацион.стац km 

75+965.( стац . према званичном координатном 

систему).  

Дата је регулација државног пута ( ширина 

коловоза 7,1m) где је осовина одређена 

оријентационо према постојећем коловозу. 

Такође је предвиђена трака за успоравање из 

смера Крагујевца у ширини од 3.25m и дужини 
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од 53m. Радијуси прикључне саобраћајнице на 

државни пут су 12m.   

Унутар обухвата границе плана планиране 

су интерне саобраћајнице за потребе 

опслуживања радне зоне тешким возилима и 

путничким аутомобилима. Саобраћајнице су 

планиране око индустријске хале и управне 

зграде, а планирана је и саобраћаница у којој је 

смештено управно паркирање целом дужином у 

југоисточном делу плана.  

Попречни профили интерних саобраћајница 

планирани су у складу са очекиваним 

саобраћајним оптерећењем и габаритима 

меродавних возила.  

 

Стационарни  саобраћај 

 

Укупан капацитет паркинг простора у 

границама плана износи 129   паркинг места за 

путничке аутомобиле ( од чега је 9 п.м. 

резервисано за лица са хендикепом) и 4 паркинг 

места за теретна возила. 

 

Пешачки  саобраћај 

 

У планираним профилима 

саобраћајница предвиђене су пешачке површине  

у виду тротоара . 

 Приликом изградње нових 

саобраћајница неопходно је придржавати се 

Правилника о техничким стандардима 

приступачности  („Службени гласник 

Р.Србије“бр.46/2013). 

 За лица са посебним потребама у 

простору потребно је прилагодити и све јавне 

саобраћајне  и пешачке површине, прилазе до 

објеката као и све објекте за јавно коришћење. 

У складу са тим планирати  извођење посебних 

рампи за омогућавање кретања особама са 

посебним потребама на свим пешачким 

токовима где постоји денивелација у односу на 

путању кретања. Такође је при извођењу и 

обележавању места за паркирање потребно  

обухватити и места посебне намене и димензија 

са адекватном сигнализацијом за паркирање 

возила лица са посебним потребама. 

 

2.2.2.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.2.2.1. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Снабдевање водом 

 

    Поред планираног комплекса пролази 

постојећа водоводна линија која иде од 

комплекса „Собовица“. Комплекс ће се 

прикључити на ову водоводну линију. Унутар 

комплекса је предвиђена спољашња хидрантска 

мрежа на коју ће се прикључити планирани 

објекти. На мрежи су предвиђени спољни 

надземни противпожарни хидранти. Као 

алтернатива, у комплексу се могу, као 

побољшање водоснабдевања избушити бунари. 

Такође је у случају потребе предвиђена локација 

за изградњу резервоара за против пожарну 

резерву воде. 

  

Одвођење отпадних вода 

 

У зони плана, као ни у близини, не 

постоји фекална канализација. Санитарне 

отпадне воде увести у планирану септичку јаму 

затвореног типа  која ће се повремено празнити. 

Путни канал у делу испред комплекса 

зацевити. Атмосферске воде усмерити према 

постојећим путним каналима и јаругама. 

 Мале количине технолошких отпадних 

вода, преко таложника увести у септичку јаму. 

 

  Правила за изградњу кишне канализације 

 

 Трасе кишних колектора и сабирне 

канализационе мреже водити постојећим и 

планираним саобраћајницама и по потреби 

зеленим површинама. 

 Нову кишну канализацију упоредо 

изводити са реконструкцијом улица. 

 Димензије нове кишне канализације 

одредити на основу хидрауличког прорачуна. За 

меродавну рачунску кишу обично се узима 

киша са вероватноћом појаве 33% или 50%. 

 Минимална дубина укопавања мерена 

од темена цеви је 1,0 м. 

 Воду из дренажа уводити у кишну 

канализацију. 

 

2.2.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 

 Постојећи далековод 10kV и 

нисконапонску мрежу поред пута 

Крагујевац-Рача потребно је у захвату 

плана каблирати трасом нисконапонске 

мреже. Уколико други крак постојеће 

нисконапонске мреже буде ометао 

изградњу планираних објеката или буде 

угрожен изградњом, потребно га је 

каблирати/изместити у складу са 

условима електродистрибуције. 

 Прикључак објеката на 

електроенергетску мрежу извести 

подземно одговарајућим 

нисконапонским кабловима у свему 

према техничким условима добијеним 

од надлежне електродистрибуције. 
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 Планирани објекти у захвату плана 

напојиће се из планиране трафостанице 

10/0.4kV капацитета 2x630 kVA. 

Трафостаница ће се прикључити на 

планирани кабл којим се каблира 

постојећи далековод 10kV. 

 Уколико се у току реализације плана 

јави потреба за већом количином 

електричне енергије, нове трафостанице 

градити у оквиру објеката или на 

парцелама где се таква потреба укаже. 

 

2.2.2.3.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 

 За све потрошаче у захвату плана 

обезбедити довољан број прикључака, 

као и савремене широкопојасне услуге. 

 Обавезно се обратити "Телекому 

Србија" за сагласност као и за услове 

прикључења објеката. 

 Телекомуникациони кабл поред пута 

Крагујевац - Рача, због проширења пута  

и планиране кишне канализације 

потребно је изместити на трасу 

приказану на графичком прилогу. 

 Уколико неки од преосталих 

телекомуникационих каблова буде 

угрожен планираном градњом, 

Инвеститор је дужан да га измести у 

свему према важећим прописима и 

условима предузећа "Телеком" Србија, 

ИЈ Крагујевац.  

 

2.2.2.4.  ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 

 

За задовољење топлотних потреба 

планираних објеката користити течни нафтни 

гас у систему боца, топлотне пумпе, систем 

соларних колектора и грејна тела која као 

енергент користе електричну енергију. 

 

Мере енергетске ефикасности изградње 

 

Планирани објекти 

1. Смањење инсталисаних капацитета 

система грејања, вентилације и климатизације и 

повећање енергетске ефикасности ситема 

грејања. 

 Нови стандарди за спољашње пројектне 

температуре ваздуха и максимална 

температура ваздуха грејаног простора 

Правилник о енергетској ефикасности 

зграда –( „Сл. гласник РС“, бр. 

57/2011); 

 Нова грађевинска физика; захтеване 

вредности коефицијента пролажења 

топлоте и топлотне отпорности 

простора Правилник о енергетској 

ефикасности зграда –( „Сл. гласник 

РС“, бр. 57/2011); 

 Минимални захтеви енергетске 

ефикасности (енергетског учинка) за 

стамбене зграде, по методи поређења са 

најбољим праксама Правилник о 

енергетској ефикасности зграда –( „Сл. 

гласник РС“, бр. 57/2011); 

 Сертификати о енергетским својствима 

зграда Правилник о условима, 

садржини и начину 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, и саставни је део 

техничке документације која се 

прилаже уз захтев за издавање 

грађевинске дозволе. Енергетски пасош 

морају имати све нове зграде, осим 

зграда које су наведеним правилником  

изузете од обавезе енергетске 

сертификације. 

 Редовна инспекција и одржавање 

котлова, система грејања и 

климатизације. 

2. Смањење потрошње топлотне енергије 

обезбеђивањем појединачног мерења потрошње 

топлотне енергије уз могућу регулацију 

потрошње топлотне енергије. 

3. Смањење потрошње електричне енергије 

за грејање коришћењем: 

- опреме за грејање веће енергетске 

ефикасности (топлотне пумпе), 

- енергетски ефикасне опреме за 

сагоревање биомасе, 

- соларних колектора, 

- ефикасних термотехничких система са 

напредним системима регулације. 

4. Изградња пасивних и нискоенергетских 

објеката. 

 

2.2.5.  УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Зеленило у постојећем стању чини 

неуређено природно зеленило ливадског типа, 

са мањим и већим групацијама коровског 

растиња.Планирана трансформација простора 

намеће потребу савременог уређења зелених 

површина, који треба пре свега да има 

здравствено хигијенску улогу у изграђеном 

простору и  да естетски употпуни визуелни 

доживљај локације.  

 Уређење зеленила подручја плана 

засновано је на поштовању принципа пејзажно 
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декоративног уређења и формирању заштитних 

зона према извору загађења.  

 Планом се предвиђају специфичне 

зелене површине у оквиру радне зоне и 

режимски тип зеленила у оквиру паркирања. 

Јавних зелених површина нема.  

 Минимална заступљеност зелених 

површина на парцели  је 25%, (према условима 

надлежног Завода заштите природе Србије, бр. 

020-1529/2).  

 Зеленило захвата чине: 

 Декоративно зеленило око улаза у 

објекат, 

 Остало зеленило. 

 Зелене површине око главног улаза у 

објекат (управни део) на парцели, ће бити 

декоративно уређене у оквиру партера. 

Предност при уређењу дати аутохтоним врстама 

које су највише прилагођене локалним 

педолошким  и климатским условима станишта. 

Увођење егзота захтева строгу контролу 

инвазивности према осталим врстама. Четинаре 

уводити пажљиво и комбиновати их са 

цветницама. Према паркингу формирати 

дрворед. Уређење зеленила у оквиру партера 

разрешити кроз хортикултурни пројекат.  

 Остали део парцеле који је предвиђен за 

формирање уређеног зеленила,  углавном се 

састоји од дрвореда са травнатом основом. 

Дрвореде садити на ивици парцеле према 

околним наменама.  

 Уз државни пут првог реда у оквиру 

заштитног појаса формирати дрворед од 

аутохтоних примерака густе круне. Садити их 

према условима за садњу дрвореда поштујући 

међусобна одстојања, растојања од инсталација 

и сл. Према паркингу садити једно дрво на 2 

паркинг места унутар зелене траке (растојање 

око 5 метара). Предлог врста: Acer 

pseudoplatanus, Acer campestre, Aesculus 

hippocastanum,  Ulmus  montana. 

 Дрворед уз путни правац Крагујевац – 

Рача, подизаће се уз уважавање техничко-

технолошких захтева инфраструктурих система 

за прегледношћу и заштитом од акцидента. 

 У оквиру осталог зеленила на крајњем 

југозападном  делу парцеле, према зони главног 

улаза у објекат, пожељно је поред дрвореда 

према дубини парцеле увести жбунасте 

декоративне примерке у групи или појединачно. 

Предлог су (од четинара): Thuja sp., 

Chamaeciparis sp., Juniperus sp., Taxus sp.,... а од 

лишћара:  Jasminum sp, Spirea sp,  Viburnum  

sp.... 

 

 

 

3.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

3.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

Према подацима надлежног Завода за 

заштиту природе Србије, бр. 020-1529/2, увидом 

у Централни регистар заштићених природних 

добара, утврђено је да у обухвату Плана нема 

заштићених подручја. У складу са Уредбом о 

еколошкој мрежи („Сл.гласник РС“, 

бр.102/2010), предеони елементи са очуваном 

или делимично измењеном вегетацијом унутар 

културног предела (шумарци аутохтоних врста, 

групе и појединачна стабла, кошанице, живице, 

међе, шибљаци, баре, тршћаци и др.) имају 

функцију еколошких коридора од локалног 

значаја. 

    Заштита, унапређење и очување 

природе, биолошке геолошке и предеоне 

разноврсности као дела животне средине, 

остварује се усклађивањем активности, 

економских и друштвених развојних планова, 

програма, пројеката и основа са одрживим 

коришћењем обновљивих и необновљивих 

ресурса и дугорочним очувањем природних 

екосистема и природне равнотеже. Наведени 

подаци и дефинисане мере заштите су 

усклађени са важећом законском регулативом. 

Одмах прекинути радове и обавестити 

Министарство енергетике, развоја и заштите 

животне средине ако се у току радова наиђе на 

природно добро које је геолошко-

палеонтолошког типа и минеролошко-

петрографског порекла или организацију за 

заштиту споменика културе о пронађеним 

археолошким налазиштима или предметима. 

 

3.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

У захвату плана детаљне регулације 

нема  евидентираних добара која уживају 

претходну заштиту, али уз услов да ако се у 

току  извођења радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, извођач 

радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 

радове и обавести надлежни Завод за заштиту 

споменика културе и да предузме мере да се 

налаз  не уништи и не оштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен. 
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3.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Према карти Еколошка валоризација 

простора - зоне одрживог развоја, Р 1:100 00, 

предметни захват припада тзв. потесном 

простору, претежно пољопривредни реон и 

насеља. 

Еколошки потези представљају 

контактно подручје које се развија дуж 

линеарних потеза водотокова ради заштите и 

наменског коришћења простора, односно дуж 

саобраћајних и развојних праваца ради 

формирања основних линеарних еколошких 

завеса према непосредном окружењу.  

Сви захвати у ширем потезном 

простору пољопривредног окружења 

подручја генералног плана и примарне 

агломерације уводе принципе екологије и 

одрживости у организацију насеља, коришћење 

грађевинског подручја и продуктивног 

земљишта, шума, пашњака, водотокова, ширих 

природних добара, опреме и инфраструктуре, 

ради трајног одржања природних и створених 

потенцијала и капацитета, њиховог унапређења 

и преноса на коришћење новим генерацијама. 

Валоризацијом простора за даљи 

урбани развој предметни захват припада 

контактној зони  са посебним режимом 

заштите: 

 Зона мелиорације и комасације 

(Собовица), зоне високопродуктивног 

пољопривредног земљишта.  

Ове зоне уређиваће се: 

 На начин и према условима процене 

утицаја, уз очување плодности и 

бонитетне класе.  

 За оптимално коришћење ових 

површина потребно је извршити 

оптималну рејонизацију 

пољопривредног земљишта и обавезно 

подизање пољозаштитних појасева. 

План искључује објекте који су 

намењени било каквом виду производње, 

односно услуга које  на било који начин могу 

угрозити животну средину.  

Основна начела заштите животне 

средине за анализирану просторну целину  могу 

се дефинисати на следећи начин: 

 Заступљени програми морају 

обезбеђивати усклађеност интереса 

заштите средине и економског развоја 

тј. морају испуњавати услов 

прихватљивости и одрживости, 

 Програми морају испунити и 

задовољити начело и услове 

одговорности потенцијалног загађивача 

и његовог следбеника. 

 Програм контроле и заштите животне 

средине ове  зоне мора бити интегрални 

део Мониторинга животне средине 

Града Крагујевца. 

      С обзиром на локацију планског 

захвата, постојеће стање и окружење, мере 

заштите животне средине се своде на: 

 мере превенције, спречавања 

негативних и отклањања потенцијалних 

утицаја, 

 мере минимизирања и свођења у 

законске оквире, 

 мере мониторинга животне средине у 

зони утицаја. 

Опште мере заштите које треба 

предузети за минимизирање штетних утицаја на 

животну средину су: 

Изградњу објеката и пратеће 

инфраструктуре спроводити према Закону о 

планирању и изградњи („Сл. 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-решење УС и 98/13- Одлука УС), 

неопходно је адекватно комунално опремање 

локације (водовод, канализација, електро и 

термоенергетска инфраструктура). 

Посебне мере заштите животне 

средине: 

уређење објеката и површина вршити уз 

поштовање санитарно - хигијенских и 

еколошких захтева и услова; 

 управљање отпадом на локацији 

спроводити према Закону о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“, бр. 

36/09 и 88/10), Закону о амбалажи и 

амбалажном отпаду („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09), Правилнику о 

категоријама, испитивању и 

класификацији отпада („Службени 

гласник РС“, бр. 56/10), Правилнику о 

начину складиштењу, паковања и 

обележавања опасног отпада 

(„Службени гласник РС“, бр. 92/10). 

 уредити систем комуналног одлагања 

отпада уређењем посебног дела за 

одлагање комуналног отпада на 

локацији  (комуналне нише), 

специфично опремљеног у те сврхе, 

што подразумева постављање  

довољног броја контејнера за 

комунални отпад према стандардима за 

предметну намену – на 1000 m
2
 

производног простора поставља се 1 

контејнер за комунални отпад;  

 комунална ниша мора бити на равном 

благо нагнутом терену избетонираном, 

са могућношћу приступа комуналним 

возилом, 

 предвидети постављање судова за 

селективно одвајање отпада, пре свега 

пластичне амбалаже и кабастог 

амбалажног отпада; 
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 уклањање комуналног отпада вршити 

преко овлашћеног комуналног 

предузећа; 

 за остале врсте отпада (метални, опасан 

и сл.) инвеститор је дужан са обезбеди 

начин трајног одлагања са локације 

(склапањем Уговора са оператером који 

има одговарајућу дозволу за ту врсту 

отпада), 

 одвођење отпадних вода из комплекса 

вршити преко таложника – сепаратора у 

водонепропусну септичку јаму у оквиру 

комплекса; 

 водонепропусна септичка јама мора 

бити прописно и на време пражњена од 

стране надлежног комуналног 

предузећа, 

 са свих платоа и паркинг простора 

извршити евакуацију атмосферских 

вода на безбедан начин – изградњом 

сепаратора (таложника) уља и масти, 

 атмосферске падавине које отичу 

кишном канализационом мрежом треба 

да буду ван зелених површина,  

 адекватним озелењавањем истаћи 

његов значај у функцију биолошке и 

физичке заштите од аерозагађења и 

буке, као и декоративну улогу зеленила 

на локацији, 

 против негативних утицаја средине на 

зеленило применити обавезне  мере 

заштите и одржавања, 

 у поступку реализције плана 

(прибављање одобрења за изградњу) за 

све објекте који могу имати значајне 

утицаје на животну средину, надлежни 

орган ће донети одлуку о изради 

одговарајуће Процене утицаја  по 

поступку утврђеном Законом о процени 

утицаја на животну средину 

(Сл.гласник РС број 135/04 и 36/2009) и 

Закону о заштити животне средине 

(Сл.гласник РС број 135/04, 36/2009, 

72/09, 43/2011). 

 

3.4.  ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА 

 

3.4.1.  Заштита од земљотреса 

 

Према сеизмичкој карти публикованој 

1987.године за повратни период од 500 година, 

подручје у границама плана се налази у зони 

VIII степена  МКС-64 скале, што одговара 

интензитету средње разорне моћи. 

Обзиром на карактер планиране намене 

простора, није потребно спровођење посебних 

мера заштите од земљотреса.  

 

3.4.1.  Заштита од поплава 

 

Заштита од поплава спроводи се 

поштовањем норматива, критеријума и 

стандарда прописаних Законом о водама 

(“Службени гласник РС”, бр. 30/10). 

 У обухвату плана није евидентирано 

водно земљиште, као ни у близини локације. Са 

становишта хидрогеологије у предметном 

обухвату нема посебних специфичности.  

 

3.4.2.  Заштита од пожара  

  

 За заштиту од  настанка и ширења 

пожара као потенцијалне опасности примењују 

се нормативи, критеријуми и стандарди 

прописани Законом о заштити од пожара 

(“Службени гласник РС”, бр. 111/09). 

 

3.5.  ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

 На простору у обухвату Плана детаљне 

регулације нема посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране земље 

(Обавештење Управе за инфраструктуру 

Сектора за материјалне ресурсе Министарства 

одбране Републике Србије, број 2170-4 од 19.08. 

2013. године). 

 

4.    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

4.1.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

 

Грађевинска парцела јавног 

грађевинског земљишта формира се на основу 

Планом детаљне регулације (графички прилог 

бр. 6.). На осталом грађевинском земљишту, 

грађевинска парцела се формира у складу са 

планираним наменама површина земљишта, од 

постојећих катастарских парцела број 6/2, 6/3, 

6/7, 6/8, 6/9 и 7/3 КО Десимировац, и 

катастарске парцеле 223 и 224 КО Церовац 

чинећи јединствен грађевински комплекс .  

 

4.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 

ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

У оквиру обухвата Плана планирана је 

једна урбанистичка целина, предвиђена као 

пословно - радна зона лоцирана уз државни пут 

II реда.  
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Намена предметне локације 

 

Намена предметне локације је 

привређивање, односно привредна делатност 

мањег или средњег предузећа са пратећим 

наменама - услужних делатности, мешовито 

пословање, уз технологију која не омета 

основну функцију и не угрожава животну 

средину. 

За проширење или промену програма 

привређивања, у оквиру обухвата Плана, 

потребно је користити максимално планиране 

објекте и капацитете локације уколико су 

задовољени основни коефицијенти. У 

супротном, за  формирање нове грађевинске 

целине на парцелама које су ван обухвата Плана 

дуж Државног пута II реда, неопходно је 

урадити нови Урбанистички План који би 

дефинисао нове капацитете.  

 

Грађевинска парцела    

 

Грађевинска парцела се формира од 

постојећих катастарских парцела чинећи 

јединствену радну зону, при чему није могуће 

уситњавање и дељење комплекса.  

Грађевинска парцела је површине од 

02.55.67hа, са постојећом ширином фронта 

према јавној површини од цца 220m. Дубина 

грађевинске парцеле је цца 185м, чиме се 

обезбеђује зона привређивања само дуж 

државног пута. 

 

Грађевинска линија    

 

Минимално удаљење грађевинске 

линије од регулационе линије државног пута је 

10m, а минимална удаљеност габарита објекта 

од граница суседних парцела је 8m, уз 

обезбеђење противпожарног пута и заштитног 

зеленог појаса. Промена габарита објекта је 

могућа према програму инвеститора у оквиру 

задатих урбанистичких параметара и поштујући 

дефинисану грађевинску линију. 

 

Индекси заузетости и изграђености 

грађевинске парцеле 

 

 Индекс заузетости парцеле је 

максимално 50%; 

 Индекс изграђености парцеле је  

максимално 1,0; 

 Заузетост парцеле зеленим површинама 

мин. 25%; 

 Заузетост парцеле комуналном 

инфраструктуром је 0.1%; 

 Заузетост парцеле паркинг простором 

мин. 7.7% 

 Заузетост парцеле саобраћајним 

површинама 17.17% 

 

Спратност и висина објекта 

 

Спратност објекта зависи од функције и 

архитектуре објекта при чему максимална 

висина 15m, односно објекат може да садржи: 

подрум, приземље  и два спрата (По+П+2). 

У оквиру спратне висине приземља 

могуће је извођење галерије, а подрум је могуће 

изводити у свим спратним наведеним 

комбинацијама, делимично или у целој 

површини објекта, уз све услове примене мера 

које се односе на геолошке карактеристике и 

услове терена.  

 

Приступ парцели и паркирање 

 

Приступ парцели обезбеђује се са 

државног пута према дефинисаним условима 

добијеним од ЈП "Путеви Србије". Интерне 

саобраћајнице у комплексу приказане су овим 

Планом.  

У циљу обезбеђења функционисања 

комплекса потребно је обезбедити паркинг 

простор, у складу са коефицијентима и бројем 

радника, при чему минимални број паркинг 

места је 129. 

 

Услови уређења и ограђивања 

 

Простор грађевинске парцеле 

уређивати на начин адекватан и примерен за 

предметну парцелу. 

Терен око објеката извести тако да не 

нарушава изглед парцела адекватно намени 

објекта. 

-Изградњом, реконструкцијом и  

доградњом обавезно максимално задржати 

постојеће зелене површине на парцелама које га 

поседују. 

-Између регулационе и грађевинске 

линије планирати засаде зеленила.  

-Заступљеност зелених површина треба 

да буде минимум 25% површине парцеле. 

-Парцелу  оградити  до регулације 

транспарентом оградом до висине 2.20m. 

Ограду према постојећем некатегорисаном путу 

са југозападне стране поставити тако да не 

омета постојећу функцију прилаза.  

 

 Архитектонско – естетско обликовање 

 

Основну грађевинску структуру у 

обухвату предметног плана извести  
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стандардно, прилагодити је урбаној структури  

пословне зоне са објектима према програму и 

локацији. 

Обавезна је примена стандарда 

пословно-производне структуре вишег 

квалитета, површине, материјала, опреме и 

инсталација, односно техничких прописа и 

система за грађевинску структуру и 

конструкцију, при чему се питање сагледавања 

и изгледа локације мора разматрати посебно са 

аспекта архитектонског обликовања услед 

положаја објеката и локације која представља 

репер зоне. 

Кровни покривач извести од  

квалитетних материјала, а у складу са наменом  

и врстом објекта. Кровни покривач свих 

планираних објеката у зони  нагиба до 10% или 

раван кров. 

Архитектуру и тип објеката 

прилагодити намени и врсти објеката са тежњом 

да се архитектура сваког појединачног објекта 

може уклопити у радну зону као целину у 

архитектонско обликовном смислу.  

 

4.3.  ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦА  

 

 регулационе линије и осовине 

саобраћајница представљају основне 

елементе за дефинисање мреже 

саобраћајница, 

 коловозну конструкцију 

димензионисати према меродавном 

саобраћајном оптерећењу, а према 

важећим стандардима и нормативима 

базираним на СРПС У.Ц4.012, према 

,,Правилнику о техничким нормативима 

за димензионисање коловозних 

конструкција,, и ,,Пројектовање 

флексибилних  коловозних  

конструкција,, и другим пратећим 

прописима, 

 приликом пројектовања користити и 

податке о: климатско хидролошким 

условима, носивости материјала 

постељице и других елемената 

коловозне конструкције  (за израду 

новог коловоза и ојачање постојеће 

коловозне конструкције), 

 при пројектовању нових деоница или 

нових коловозних трака, нивелету 

висински поставити тако да се 

прилагоди изведеним коловозним 

површинама, 

 слободни простор изнад коловоза 

(светли профил) за друмске 

саобраћајнице износи мин. 4,5m , 

 пројектну документацију саобраћајница 

радити у складу са законском 

регулативом и стандардима, 

 приликом израде пројектне 

документације за извођење радова на 

парцелама државних путева тражити 

услове и сагласности  ЈП „Путеви 

Србије“ ради дефинисања решења 

планираних раскрсних места , начина 

полагања инсталација  и др., 

 саобраћајнице пројектовати и изводити 

према попречним профилима датим у 

графичком прилогу, 

 главним пројектом предвидети 

потребну саобраћајну сигнализацију у 

складу са усвојеним режимом 

саобраћаја, 

 унутарблоковске приступне улице 

димензионисати према условима за 

кретање противпожарних возила, 

 у регулационим профилима планираних 

саобраћајница предвидети уличну 

расвету у континуитету, 

 при пројектовању и реализацији свих 

јавних објеката и површина применити 

Правилник о техничким стандардима 

приступачности  („Службени гласник 

Р.Србије“ бр.46/2013), 

 Заштитни појас, са сваке стране јавног 

пута, има следеће ширине: државни 

путеви I реда -  

1. 40 метара аутопутеви 

2. остали државни путеви I реда 

20 метара 

3. државни путеви II реда 10 

метара 

4. општински путеви 5 метара 

Правила из става 1. овог поглавља, 

у погледу ширина заштитног појаса, 

примењују се и у насељима, осим ако је 

другачије одређено просторним, 

односно урбанистичким планом, 

 у изграђеном простору насеља уз 

коловоз се изводе обострани тротоари с 

ивичњацима најмање ширине од по 1,6 

м ( ширина тротоара без ивичњака), а 

само изузетно једнострани тротоар са 

прикупљањем и каналисањем 

атмосферских вода с коловоза, док се 

ван изграђеног простора насеља изводе 

обостране банкине ширине по 1,5 m с 

тврдим застором; 

 коловозе општинских путева 

димензионисати мин. ширине 5,5m, а 

регулационе профиле колско-пешачких 

саобраћајница мин. ширине 5,0m, 

приватних пролаза 2,5m и 

противпожарних пролаза 3,5m, 

 саобраћајни прикључак општинског 

пута и прикључна саобраћајница улице 

на државни пут има минималну ширину 

саобраћајних трака од 2,75m и мин. 

радијус кривине 10-12 m. 
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Правила за постављање инсталација 

поред државних путева  

 

 У заштитном појасу поред јавног пута 

на основу члана 28. сатав 2. Закона о јавним 

путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), може 

да се гради, односно поставља водовод, 

канализација, топловод, железничка пруга и 

други слични објекти, као и телекомуникациони 

и електро водови, инсталације, постројења и сл. 

по претходно прибављеној сагласност 

управљача јавног пута која садржи саобраћајно-

техничке услове. 

1) Инсталације се могу планирати на 

катастарским парцелама које се воде 

као јавно добро путеви-својина 

Републике Србије и на којима се ЈП 

„Путеви Србије“, Београд води као 

корисник или правни следбеник 

корисника. 

2) Траса инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим 

инсталацијама поред и испод јавног 

пута. 

3) Укрштање са јавним путем предвидети 

искључиво механичким подбушивањем 

испод трупа пута, управно на пут, у 

прописаној заштитној цеви. 

4) Заштитна цев мора бити пројектована 

на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно 

спољна ивица коловоза), увећана за по 

3,00 m са сваке стране. 

5) Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви 

износи 1,35m. 

6) Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или 

планираног) од коте дна канала до 

горње коте заштитне цеви износи 1,00 

m. 

7) Уколико се инсталације паралелно 

воде, морају бити постављене 

минимално 3,00m  од крајње тачке 

попречног профила пута (ножице 

насипа трупа пута или спољне ивице 

путног канала за одводњавање) 

изузетно ивице коловоза уколико се 

тиме не ремети режим одводњавања 

коловоза. 

8) На местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става мора    се 

испројектовати и извести адекватна 

заштита трупа државног пута. 

 

 

 

4.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ  

 

Извођење радова на мрежама 

комуналне инфраструктуре потребно је радити 

у складу са важећим стандардима и техничким 

нормативима прописаним посебно за сваку 

инфраструктуру. 

 

4.4.1. ВОДОПРИВРЕДА 

 

Правила за изградњу водоводних линија 

 

 Трасе планираних магистралних 

цевовода и водоводних линија водити 

постојећим и планираним саобраћајницама и по 

потреби зеленим површинама. Ван 

урбанизованог подручја трасе водити поред 

саобраћајница. 

 Димензије нових водоводних линија 

одредити на основу хидрауличког прорачуна 

узимајући у обзир и потребну количину воде за 

гашење пожара како се то противпожарним 

прописима захтева. Минималан пречник цеви за 

градска насеља је је 100 mm. На водоводним 

линијама предвидети потребан број 

противпожарних хидраната, на максималном 

размаку од 80 m за индустријске зоне, односно 

150 m за стамбене зоне. Препоручује се уградња 

надземних противпожарних хидраната. 

 Минимална дубина укопавања 

разводних водоводних линија је 1,2 m а 

магистралних цевовода 1,8 m до темена цеви. 

 Приликом укрштања водоводне цеви 

треба да буду изнад канализационих. 

 Минималан размак између водоводних 

линија и других инсталација је 1,5 m. Појас 

заштите око магистралних цевовода је минимум 

по 2,5 m са сваке стране. 

 Новопројектоване објекте прикључити 

на постојеће и планиране водоводне линије. 

 Техничке услове и начин прикључења 

новопројектованих водоводних линија као и 

прикључење појединих објеката одређује 

надлежна комунална организација. 

 Водоводне линије затварати у прстен 

што омогућује сигурнији и бољи начин 

водоснабдевања. 

 Код изградње нових водоводних линија 

предвидети довољан број затварача и фазонских 

комада ради исправног функционисања мреже. 

 Реконструкцију разводне мреже радити 

по постојећој траси како би се оставио простор 

у профилу за друге инсталације и избегли 

додатни трошкови око израде прикључака. 

 За сва изворишта водоснабдевања, као 

и објекте дистрибутивног система   спровести 
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мере санитарне заштите дефинисане 

Правилником о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања (Сл. Гласник РС бр. 92/2008).  

 

Правила за изградњу фекалне канализације 

 

 Трасе фекалних колектора и сабирне 

канализационе мреже водити постојећим и 

планираним саобраћајницама и по потреби 

зеленим површинама. 

 Димензије нове фекалне канализације 

одредити на основу хидрауличког прорачуна, 

узимајући у обзир комплетно сливно подручје. 

Уколико се прорачуном добије мањи пречник 

од ф 200 mm, усвојити ф 200 mm. Максимално 

пуњење канализације је 0,7 Д, где је Д пречник 

цеви.  

 Минимална дубина укопавања треба да 

је таква, да канализација може да прихвати 

отпадне воде из свих објеката који су 

предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 

1,2 m до темена цеви. За исправно 

функционисање фекалне канализације 

предвидети довољан број ревизионих окана и 

водити рачуна и минималним и максималним 

падовима. Оријентационо максимални пад је 

око 1/Д (cm) а минимални пад 1/Д (mm). 

 Новопројектоване објекте прикључити 

на постојећу и планирану фекалну канализацију. 

Минималан пречник кућног прикључка је ф 150 

mm. 

 Индустријске отпадне воде се могу 

увести у канализацију тек после предтретмана. 

 У срединама где не постоји 

канализација градити прописне, 

водонепропусне септичке јаме. 

 Техничке услове и начин прикључења 

новопројектоване фекалне канализације као и 

прикључење појединих објеката одређује 

надлежна комунална организација. 

 

4.4.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 

Целокупну електроенергетску мрежу 

градити у складу са законима, важећим 

техничким прописима, препорукама, нормама и 

условима надлежних предузећа. 

 

Трафостаница 

 

Трафостаницу 10/0.4 kV градити као 

монтажнобетонску. Трафостаница мора имати 

најмање два одељења и то: 

 одељење за смештај трансформатора  

 одељење за смештај развода ниског и 

високог напона 

Свако одељење мора имати независтан 

приступ споља. 

Коте трафостанице морају бити  у нивоу 

околног терена са обезбеђеним приступним 

путем до најближе јавне саобраћајнице најмање 

ширине 3m, носивости 5 т. 

Просторија у коју се смешта 

трафостаница мора испуњавати услове грађења 

из важећих законских прописа пре свега 

"Правилника о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и 

уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90). 

Пројектом грађевинског дела решити 

топлотну и звучну изолацију просторије. 

У непосредној близини трафостаница 

не смеју се налазити просторије са лако 

запаљивим материјалом, котларница, складишта 

и сл. 

Кроз просторије трафостанице не смеју 

пролазити инсталације водовода, канализације и 

парног грејања.  

 

Подземни водови 

 

Сви планирани подзмени каблови се 

полажу у профилима саобраћајних површина 

према регулационим елементима датим на 

графичком прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 

0,8m у односу на постојеће и планиране 

нивелационе елементе терена испод кога се 

полажу.  

При затрпавању кабловског рова, изнад 

кабла, дуж целе трасе, треба да се постави 

пластична упозоравајућа трака.   

Након полагања каблова трасе истих 

видно обележити.  

 

Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 

 

На месту укрштања енергетских 

каблова вертикално растојање мора бити веће 

од 0,2 m при чему се каблови нижих напона 

полажу изнад каблова виших напона. 

При паралелном вођењу више 

енергетских каблова хоризонтално растојање 

мора бити веће од 0,07 m. У истом рову каблови 

1 kV и каблови виших напона, међусобно 

морају бити одвојени низом опека или другим 

изолационим материјалом. 

 

Приближавање и укрштање енергетских 

и телекомуникационих каблова  

 

Дозвољено је паралелно вођење 

енергетског и телекомуникационог кабла на 
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међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 

101): 

 0,5м за каблове  1 kV и  10 kV  

 1м за каблове 35 kV 

Укрштање енергетског и 

телекомуникационог кабла врши се на размаку 

од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде: 

 у насељеним местима: најмање 30
0
, по 

могућности што ближе 90
0
; 

 ван насељених места:најмање 45
0
.  

Енергетски кабл, се по правилу, 

поставља испод телекомуникационог кабла. 

Уколико не могу да се постигну 

захтевани размаци на тим местима се 

енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, 

али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m. 

Размаци и укрштања према наведеним 

тачкама се не односе на оптичке каблове, али и 

тада размак не сме да буде мањи од 0,3m. 

Телекомуникациони каблови који 

служе искључиво за потребе 

електродистрибуције могу да се полажу у исти 

ров са енергетским кабловима на најмањем 

размаку који се прорачуном покаже 

задовољавајући, али не мањем од 0.2m. 

При полагању енергетског кабла 35 kV 

препоручује се полагање у исти ров и 

телекомуникационог кабла за потребе 

даљинског управљања трансформаторских 

станица које повезује кабл. 

 

Приближавање и укрштање енергетских 

каблова са цевима водовода и канализације 

 

Није дозвољено паралелно вођење 

енергетских каблова изнад или испод 

водоводних и канализационих цеви.  

Хоризонтални размак енергетског кабла 

од водоводне и канализационе цеви треба да 

износи најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно 

најмање 0,4m за остале каблове. 

При укрштању, енергетски кабл може 

да буде положен испод или изнад водоводне 

или канализационе цеви на растојању од 

најмање 0,4m за каблове 35 kV, односно 

најмање 0,3m за остале каблове. 

Уколико не могу да се постигну 

размаци према горњим тачкама на тим местима 

енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев. 

На местима паралелног вођења или 

укрштања енергетског кабла са водоводном или 

канализационом цеви, ров се копа ручно (без 

употребе механизације). 

 

Приближавање и укрштање енергетских 

каблова са гасоводом 

 

Није дозвољено паралелно полагање 

енергетских каблова изнад или испод цеви 

гасовода.  

Размак између енергетског кабла и 

гасовода при укрштању и паралелном вођењу 

треба да буде најмање: 

 0,8m у насељеним местима 

 1,2m изван насељених места  

Размаци могу да се смање до 0,3m ако 

се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 

2m са обе стране места укрштања или целом 

дужином паралелног вођења. На местима 

укрштања цеви гасовода се полажу испод 

енергетског кабла.  

 

Приближавање енергетских каблова 

дрворедима 

 

Није дозвољено засађивање растиња 

изнад подземних водова. Енергетске кабловске 

водове треба по правилу положити тако да су од 

осе дрвореда удаљени најмање 2m. Изнад 

подземних водова планирати травњаке или 

тротоаре поплочане помичним бетонским 

плочама. 

 

4.4.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 

ОБЈЕКТИ – ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 

 

Сви планирани ТТ каблови се полажу у 

профилима саобраћајних површина према 

регулационим елементима датим на графичком 

прилогу.  

ТТ мрежу градити у кабловској 

канализацији или директним полагањем у 

земљу. 

На прелазу испод коловоза 

саобраћајница као и на свим оним местима где 

се очекују већа механичка напрезања тла 

каблови се полажу кроз кабловску канализацију 

(заштитну цев). 

При укрштању са саобраћајницом угао 

укрштања треба да буде што ближе  90
0
 и не 

мање од 30
0
. 

Дозвољено је паралелно вођење 

енергетског и телекомуникационог кабла на 

међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 

101) 0,5м за каблове  1 kV и  10 kV. 

Укрштање енергетског и 

телекомуникационог кабла врши се на размаку 

од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде 

најмање 30
0
, по могућности што ближе 90

0
; 

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 

телекомуникационог кабла. 

Уколико не могу да се постигну 

захтевани размаци на тим местима се 
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енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, 

али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m. 

Дубина полагања каблова не сме бити 

мања од 0,80 m.   

Дозвољено је паралелно вођење 

телекомуникационог кабла и водоводних цеви 

на међусобном размаку од најмање 0,6 m.  

Укрштање телекомуникационог кабла и 

водоводне цеви врши се на размаку од најмање 

0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 

90
0
 а најмање 30

0
. 

Дозвољено је паралелно вођење 

телекомуникационог кабла и фекалне 

канализације на међусобном размаку од 

најмање 0,5m.  

Укрштање телекомуникационог кабла и 

цевовода фекалне канализације врши се на 

размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба 

да буде што ближе 90
0
 а најмање 30

0
. 

Дозвољено је паралелно вођење 

телекомуникационог кабла и гасовода на 

међусобном размаку од најмање 0,4 m.  

Од регулационе линије зграда 

телекомуникациони кабл се води паралелно на 

растојању од најмање 0,5m. 

 

4.4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 

 

Објект у коме се инсталира систем са 

боцама мора бити изграђен од материјала који 

обезбеђује ватроотпорност конструкције 

предвиђену за најмање 2 часа. 

Слободно стојећи објект намењен за 

инсталирање система са боцама, мора 

испуњавати и следеће услове: 

1) кров мора бити од лаганог 

материјала, а веза између 

крова и зидова мора бити 

таква да у случају 

експлозије буде лако 

одбачен; 

2) врата морају бити од 

материјала који не варничи 

и отварати се упоље; 

3) под мора бити од 

материјала који не 

варничи; 

4) вентилација мора бити 

изведена у нивоу пода и 

таванице просторије, а по 

могућности на два 

супротна зида. 

У просторији у којој је инсталиран 

систем са боцама не може се држати материјал 

који може постати извор паљења. 

У слободно стојећем објекту у коме се 

налази систем са боцама који не користи 

испаривач, тај систем може имати највише 28 

боца укључујући и радне и резервне боце. 

Систем са боцама који користи 

испаривач може се налазити само у слободно 

стојећем објекту који мора бити удаљен 

најмање 7,5 м од било ког сталног извора 

паљења. 

Систем са боцама који користи 

испаривач може имати највише 20 боца 

укључујући и радне и резервне боце. 

При изградњи слободностојећег објекта 

и система се боцама за течни нафтни гас 

користити Правилник о изградњи постројења за 

течни нафтни гас и о ускладиштавању и 

претакању течног нафтног гаса („Сл. Лист 

СФРЈ“, 24/71 и 26/71, „Сл. Гласник РС“, 

87/2011). 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Спровођење Плана вршиће се директно 

на основу правила уређења, правила и мера 

заштите  и правила грађења дефинисаних овим 

Планом, за све намене и површине. Прилог 

Физичке структуре (прилог бр. 8) је 

информативан и необавезујући.  

Спровођење Плана обухвата и: 

- трајно праћење проблема 

заштите, уређења и развоја 

планског простора  

- усклађивање планираних фаза 

реализације Плана 

Предметни План детаљне регулације 

„Радна зона Собовица“  представља основ за 

издавање Информације о локацији, Локацијске 

дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације 

у циљу формирања грађевинске парцеле,  у 

складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи («Службени гласник РС», број 72/09 , 

81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 54/13-

решење УС и 98/13- Одлука УС). 

 

Саставни део плана су следећи графички 

прилози: 

 КАТАСТАРСКА ТОПОГРАФСКА И 

ОРТОФОТО ПОДЛОГА СА 

ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА                                                      

Р 1:1000 

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА    

  намена површина                    Р 1:10 000 

   –мрежа насеља, јавних и осталих 

функција и инфраструктурни системи 

реферкарта бр. 2                             Р 1:10 000 

   –инжињерско геолошка карта     Р 1:10 000 
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 ПОСТОЈЕЋA НАМЕНА ПОВРШИНА 

     СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА 

ПЛАНА                                              Р 1:1000 

 ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  

     СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА 

ПЛАНА                                               Р 1:1000 

 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 

                                                             Р 1:1000 

 ПЛАН ПОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА НА 

ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ   Р 1:1000 

 ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ     Р 1:1000  

 ФИЗИЧКА СТРУКТУРА           Р 1:1000 

 

План детаљне регулације   ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у « Службеном листу 

града Крагујевца». 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

                 Број: 350-1163/13-I 

           У Крагујевцу , 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  Саша Миленић, с.р.  
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ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

  7.0.    ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА   

СА ОПИСОМ МЕРА 

ПРЕДВИЂЕНИХ   

ЗА СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

7.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ  

     УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ  

      РЕШЕЊА ПЛАНА СА МЕРАМА  

 ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И   

ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ 

УТИЦАЈА И ПОВЕЋАЊЕ 

ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКАТА У  

ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

7.2. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ  

       УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

       СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА           

       СПРЕЧАВАЊЕ ОГРАНИЧАВАЊЕ 

НЕГАТИВНИХ, ОДНОСНО 

УВЕЋАВАЊЕ ПОЗИТИВНИХ 

УТИЦАЈА 
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7.3. УТИЦАЈИ ПЛАНСКИХ  

       АКТИВНОСТИ НА ЧИНИОЦЕ      

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА 

ОПИСОМ МЕРА ЗАШТИТЕ 

7.3.1. Квалитет ваздуха и могући 

утицаји  планских 

активности на квалитет 

ваздуха на  подручју Плана са 

мерама заштите 

7.3.2. Квалитет вода и могући утицаји 

планских активности  на 

подручју Плана са мерама 

заштите 

7.3.3. Квалитет земљишта, утицај 

планских активности и мере заштите 

7.3.4. Утицај Плана на животну 

средину са аспекта појаве 

буке  и  вибрација и мере 

заштите 

7.3.5. Утицаји на природна добра, 

екосистеме, станишта  и 

биодиверзитет и мере заштите 

7.3.6. Утицај на становништво и 

демографију 

7.3.7. Утицај планских циљева у 

сектору комуналне 

инфраструктуре и мере 

заштите  

7.3.8. Утицај планских циљева у 

сектору саобраћајне инфраструктуре 

и мере заштите 

7.3.9. Утицај планских циљева из 

сектора термоенергетске 

инфраструктуре и мере заштите 

7.3.10. Утицај планских циљева из 

сектора електроенергетске и  

телекомуникационе инфраструктуре, 

мере заштите 

7.4. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ И 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

7.5. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, 

СЛОЖЕНОСТ, 

РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, 

ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА 

ДИМЕНЗИЈА, БРОЈ 

ИЗЛОЖЕНИХ СТАНОВНИКА, 

КУМУЛАТИВНА И 

СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА 

УТИЦАЈА ПДР РАДНЕ ЗОНЕ 

СОБОВИЦА 

8.0.     ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА  

ПРОСТОРА   ПОДРУЧЈА ПДР РАДНЕ 

ЗОНЕ  СОБОВИЦА 

8.1.ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА 

ДАЉИ УРБАНИ РАЗВОЈ 

9.0.    МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ  

          СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

9.1. ПРИМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 

10.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ 

ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У 

ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

11.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА   

          ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

11.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И 

ПРОГРАМА 

11.2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

11.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

12.0. ЗАКЉУЧАК 

13.0. ЛИТЕРАТУРА 

 

ПРИЛОГ: 

Извод из ППГ Крагујевца – Еколошка 

валоризација простора зоне   одрживог 

развоја ...................  Р 1:10000 

 

 

 

 

 

 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  ОО  ССТТРРААТТЕЕШШККООЈЈ  ППРРООЦЦЕЕННИИ  

УУТТИИЦЦААЈЈАА  ППЛЛААННАА  ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ  

РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ««РРААДДННАА  ЗЗООННАА  ССООББООВВИИЦЦАА,,  

ННАА  ЖЖИИВВООТТННУУ  ССРРЕЕДДИИННУУ  

1.0. УВОД 

 

Стратешка процена утицаја на животну 

средину SEA (Strategic Environmental 

Assessment) је облик процене животне средине 

ЕА примењене у плановима, политикама и 

програмима. Користи се следећа дефиниција 

SEA: "SEA је систематичан процес оцењивања 

последица предложених политика, планских 

или програмских иницијатива за животну 

средину, са циљем да се те последице у 

потпуности обухвате и правилно решавају у 

најранијој фази одлучивања у истој равни са 

социјалним и економским факторима.”  

 Иницијативе на које се односи SEA су 

секторски планови за саобраћај, воде, шуме, 

планови коришћења земљишта, националне или 

међународне стратегије развоја и уговора, 

укључујући програме структуралног 

прилагођавања. Већина практичара у области 

SEA и EAI (Environment Impact Assesment – 

процена животне средине, код нас одомаћен 

термин Процена утицаја), праве разлику између 

ова два инструмента, при  чему се највећом 

разликом сматра то што је ЕIA законски 

инструмент са јасно дефинисаном процедуром, 

док је SEA по природи више отворен, 

консултативан процес који се понавља. 

 Када је реч о стратешкој процени 

утицаја планских решења на животну средину, 

она представља инструмент заштите животне 

средине. Наиме, Народна скупштина Републике 

Србије је донела Закон о стратешкој процени 

утицаја на животну средину објављен у 

Службеном гласнику РС број 135/04 од 

21.12.2004. године и који је ступио на снагу 28. 
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децембра 2004.године. Овим законом, (члан 1.) 

уређени су услови, начин и поступак вршења 

стратешке процене утицаја појединих планова и 

програма на животну средину, ради 

обезбеђивања заштите животне средине и 

унапређивања одрживог развоја интегрисањем 

основних начела заштите животне средине у 

поступак припреме и усвајања планова и 

програма. Примарни закон је кајем 2010. године 

допуњен Законом о изменама и допунама 

Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину “Сл. гласник Републике 

Србије“ бр. 88/10). 

 Разматрањем и укључивањем битних 

аспеката животне средине у припрему и 

усвајање одређених планова и програма и 

утврђивањем услова за очување вредности 

природних ресурса и добара, предела, биолошке 

разноврсности,  биљних и животињских врста и 

аутохтоних екосистема, односно рационалним 

коришћењем природних ресурса, доприноси се 

циљевима одрживог развоја. 

           Применом стратешке процене утицаја у 

планирању, отвара се простор за сагледавање 

промена насталих у простору и уважавање 

потреба предметне средине. Планирање 

подразумева развој, а нова стратегија одрживог 

развоја захтева заштиту животне средине. Ако 

Процена утицаја није била у могућности да 

усмерава развој услед њене ограничене улоге у 

планирању, примена Стратешке процене би 

требало да омогући постављање једног новог 

система вредности, уз уважавање сазнања о 

нарушеном систему одређеног простора. 

           Увођењем Стратешке процене утицаја на 

животну средину у процес просторног и 

урбанистичког планирања, она постаје 

незаобилазан и потенцијално веома ефикасан 

инструмент у систему управљања и заштите 

животне средине. На основу стратешке процене 

утицаја на животну средину, све планом 

предвиђене активности биће подложне 

критичком разматрању са становишта утицаја 

на животну средину, у поступку доношења 

планова, након чега ће се доносити одлука да ли 

ће се приступити доношењу планова и програма 

и под којим условима – или ће се одустати од 

истих. 

           Поступак процене могућих утицаја и 

израда Стратешке процене утицаја на животну 

средину заснован је на: 

- начелу одрживог развоја – 

разматрањем и укључивањем битних 

аспеката животне средине у припрему и 

усвајање одређених планова и програма 

и утврђивањем услова за очување 

природних ресурса и добара, предела, 

биолошке разноврсности, односно 

рационалним коришћењем природних 

ресурса доприноси се циљевима 

одрживог развоја; 

- начелу интегралности – политика 

заштите животне средине која се 

реализује доношењем планова и 

програма заснива се на укључивању 

услова заштите животне средине, 

односно очувања и одрживог 

коришћења биолошке разноврсности у 

одговарајуће секторске и међусекторске 

програме и планове; 

- начелу предострожности – свака 

активност мора бити спроведена на 

начин да се спрече или смање 

негативни утицаји одређених планова и 

програма на животну средину пре 

њиховог усвајања, обезбеди рационално 

коришћење природних ресурса и сведе 

на минимум ризик по здравље људи, 

животну средину и материјална добра; 

- начелу хијерархије и координације – 

процена утицаја планова и програма 

врши се на различитим хијерархијским 

нивоима на којима се доносе планови и 

програми. У поступку стратешке 

процене утицаја обезбеђује се узајамна 

координација надлежних и 

заинтересованих органа у поступку 

давања сагласности на стратешку 

процену, кроз консултације, 

обавештавања и давања мишљења на 

план или програм; 

- начелу јавности – у циљу 

информисања јавности о одређеним 

плановима и програмима и њиховом 

могућем утицају на животну средину, 

као и у циљу обезбеђења пуне 

отворености поступка припреме и 

доношења или усвајања планова и 

програма, јавност мора, пре доношења 

било какве одлуке, као после усвајања 

плана и програма, имати приступ 

информацијама које се односе на те 

планове и програме или њихове измене. 

 

У сагласности са претходним 

опредељењима, као и у сагласности са 

захтевима постојеће законске регулативе (Закон 

о стратешкој процени утицаја на животну 

средину „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 

135/04 и Закон о изменама и допунама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

“Сл. гласник Републике Србије“ бр. 88/10) и на 

основу Одлуке о изради Стратешке процене 

утицаја ПДРа „Радна зона Собовица“ на 

животну средину, бр.III- 05-350-865/13, од 

26.08.2013, ово истраживање је урађено као 

Стратешка процена утицаја на животну средину  

ПДР-а Радне зоне Собовица, уз дефинисање 

могућих утицаја и утврђивање потребних мера 

заштите, како би се у току редовних активности 

и у случајевима могућих акцидената спречиле 

негативне последице на животну средину. 

          2.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 
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ПЛАНСКИ ОСНОВ за израду Плана детаљне 

регулације „Радна зона Собовица“: 

 

 Просторни план града Крагујевца 

(„Сл.лист града Крагујевца“, 

бр.32/09). 

 

ПРАВНИ ОСНОВ за израду Плана детаљне 

регулације „Радна зона Собовица“ је: 

 Закон 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-решење 

УС и 98/13- Одлука УС). 

 Правилник о садржини, начину и 

поступку израде планских 

докумената ("Службени гласник 

РС", бр. 31/2010, 69/2010 и 

16/2011). 

 Одлука о изради Плана детаљне 

регулације ”Радна зона Собовица”, 

број 350-868/13-I од 13.09.2013.год. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ за израду Стратешке 

процене утицаја ПДР-а „Радна зона Собовица“, 

на животну средину је: 

 

 Закон о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС „бр.135/04 и Закон о 

изменама и допунама Закона о 

стратешкој процени утицаја на 

животну средину, „Сл. гласник РС“ 

бр. 88/10); 

 Закон о заштити животне средине 

(“Сл. гласник РС“ бр 135/04, 36/09, 

36/09 – други закон, 72/09 – 

др.закон и 43/2011 – одлука УС), 

 Одлука о изради Стратешке 

процене утицаја ПДРа „Радна зона 

Собовица“ на животну средину, 

бр.III- 05-350-865/13 од 26.08.2013., 

Скупштина града Крагујевца. 

Полазне основе за израду Стратешке 

процене утицаја ПДРа „Радна зона 

Собовица“, на животну средину су:  

 Просторни план града Крагујевца 

(„Службени лист Града Крагујевца“, 

32/09)  

 Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана града Крагујевца, на 

животну средину 

 Нацрт ПДР „Радна зона Собовица“. 

 

  

 

 

2.1. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И 

НАМЕНЕ ПДР РАДНЕ ЗОНЕ 

СОБОВИЦА 

 

2.1.1. Садржај ПДР-а „Радна зона Собовица“ 
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СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА                                                  Р 1:1000 

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

 намена површина                                                                              Р 1:10 000 

 мрежа насеља, јавних и осталих функција и 

 инфраструктурни системи референтна карта бр. 2                    Р 1:10 000 

 инжињерскогеолошка карта                                                           Р 1:10 000 

 ПОСТОЈЕЋA НАМЕНА ПОВРШИНА 

СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА                                                  Р 1:1000 

 ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА                                                  Р 1:1000 

 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ                                         Р 1:1000 

 ПЛАН ПОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ     Р 1:1000 

 ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                              Р 1:1000 

 ФИЗИЧКА СТРУКТУРА                                                                    Р 1:1000 

 

2.1.2. План детаљне регулације Радна зона 

Собовица, намена површина 

 

Значај шире зоне у којој се налази предмена 

локација свакако представља  велики 

економски потенцијал који се огледа у 

несумњиво важним саобраћајним токовима 

и потенцијалима које ова зона може 

остварити уз адекватан приступ планирању, 

што подразумева пренамену читавог 

комплекса у радну зону и опремање 

целокупног захвата потребном 

инфрструктуром . 

Опредељењем ка таквој намени знатно 

се унапређују привредни капацитети простора, 

узимајући у обзир чињеницу да локација 

представља део „стратешког развојног правца 

3“ уз државни пут II реда 171 Рача - Церовац.  

 

Основна намена површина у границама 

урбанистичког плана је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.1– Планирана намена површина 

Р.бр. Намена површина Површина (ha) 
Учешће 

(%) 

1. ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ (саобраћајнице) 00.43.79 17.13% 

2. ОСТАЛА НАМЕНА 02.11.88 82.87% 

 

 

Подела земљишта на остале и јавне 

намене, урађена је на основу плана намене 

површина. Дефинисање граничних линија 

између осталих и јавних намена извршено је 

на основу регулационе базе која је садржана 

у плану регулације.  

Површина обухвата плана односно збир 

површина земљишта јавних и осталих намена  

 

 

 

 

износи 02.55.67hа, што припада обухвату 

грађевинског подручја. 

На простору плана предвиђа се следећа 

намена површина: 

Површине јавне намене: 

 Регулација државног пута II реда, за 

потребе повезивања ове и других 

радних зона са државним путем I 

реда Крагујевац -  Топола, у 
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постојећем профилу. Земљиште 

јавних намена (ЈН) има укупну 

површину од 00.43.79 hа. По својој 

намени припадају саобраћајним 

површинама. 

Површине остале намене: 

 Планиране површине – на кп.бр. 

6/2, 6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9 и 7/3 КО 

Десимировац и 223 и 224 КО 

Церовац. Користећи податке из 

ранијих истражних радова на датом 

простору постоје услови за развој 

пословних делатности, као део 

будуће зоне привређивања дуж 

Државног пута II реда бр. 171. 

Могуће је вршити пренамену 

земљишта према условима и по 

поступку прописаном Законом о 

планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 

121/12). 

 Осталим наменама (ОН) у оквиру 

плана припадају: 

 објекти намењени пословању,  

 саобраћајнце унутар комплекса,  

 паркинг простор, 

 зеленило,  

 комунална ифраструктура, 

 простор за одлагање отпада.  

 

Укупна површина земљишта осталих 

намена износи  02.11.88 hа. 

У првој фази извођења планира се 

изградња управне зграде са производњом, као и 

комплетна комунална инфраструктура, 

саобраћајнице унутар комплекса, цца 140 

паркинг места, место за одлагање отпада.  

У другој фази предвиђа се изградња 

објекта који представља проширење 

производње са магацинским простором.   

Биланс планиране намене површина је 

приказан у табели. 

 

Табела бр.2– Планирана намена површина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намена површина Површина (ha) 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 Регулација државног пута 

 
00.43.79  

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 Планирани објекти 00.67.73  

 Планиране саобраћајнице унутар комплекса 00.59.18  

 Планиран паркинг простор 00.19.74  

 Планирано зеленило 00.64.47  

 Планирана комунална инфраструктура -трафостаница 00.00.23  

 Планирани простор за одлагање отпада 00.00.53 

                                                          У К У П Н О 02.55.67 
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2.2.ОСНОВНИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНА 

ЗОНА СОБОВИЦА 

   Општи циљеви уређења и изградње 

предметног простора су: 

 Уређење и изградњу предметног 

простора у складу са поставкама 

Просторног плана града Крагујевца, 

законским прописима и пројектним 

задатком корисника простора;  

 Заштита и унапређење квалитета 

животне средине; 

 Решавање питања приступа возила са 

грађевинске парцела на државни пут II 

реда, у циљу побољшања услова 

безбедности саобраћаја и дефинисања 

као и планирање мреже интерних 

саобраћајница у комплексу; 

 Обезбедити адекватну комуналну 

инфраструктуру у складу са 

планираном наменом земљишта и 

планираним капацитетима; 

 Фазно и економично грађење. 

 

2.3. ВЕЗА СА ПЛАНОВИМА ВИШЕГ РЕДА 

 У систему хијерархије План детаљне 

регулације се ослања и потпуно подржава план 

вишег реда – Просторни план града Крагујевца 

(„Службени лист Града Крагујевца“, 32/09). 

Утврђивање еколошких циљева развоја 

предметног подручја мора бити усклађено са 

циљевима развоја виших планских докумената и 

Извештаја о стратешкој процени тих 

докумената. С тим у вези, за предметно 

подручје од значаја је Стратешка процена 

утицаја ППГ Крагујевца на животну средину.  

 

2.3.1. Просторни план града  

Крагујевца  на животну 

средину („Сл.лист града Крагујевца,  

бр. 32/09“) 

 

                 III.2.3.ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ 

ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

2 - РАДНЕ ЗОНЕ ван градске територије и 

то:  

 1. У оквиру грађевинских подручја 

насеља, као самосталне радне зоне или као 

пратећа делатност других функција (становање 

и пословање) и то углавном у центрима 

заједнице сеоских насеља и сеоским центрима. 

 2. Ван грађевинских подручја насеља 

- "greenfield" зоне, дуж главних везних 

праваца (стратешких развојних праваца 1 и 

3) града са суседним општинама: 

- државни пут првог реда 

Крагујевац-Баточина (Лапово) (M 1.11.) - 

"стратешки развојни правац 1", огранак 

ИКЗ на правцу ка Баточини и Лапову 

- државни пут првог реда (М 23) 

Крагујевац-Топола-Београд - "стратешки 

развојни правац 3". На овом потезу који 

представља огранак ИКЗ на правцу ка 

Тополи (у оквиру "Метрополитена") и 

Аранђеловцу (у оквиру Шумадијског 

округа), развијаће се пословне 

делатности, али у мањем обиму и 

углавном везане за услуге и 

пољопривредне делатности. 

 

IV.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА - II/ 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА    

ИЗРАДОМ НОВЕ  УРБАНИСТИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Спровођење Просторног плана града 

Крагујевца вршиће се израдом нових 

урбанистичких планова који ће да се раде на 

основу овог Просторног плана. Израда ових 

планова вршиће се за одређена насеља, 

урбанистичке и просторне целине, у оквиру 

одговарајућих зона и намена, на основу 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА. 

Израда одговарајућих урбанистичких 

планова предвиђена је за следећа подручја: 

1. ЦЕНТРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕОСКИХ 

НАСЕЉА у складу са мрежом насеља: 

Јовановац и Горња Сабанта. 

2. СЕОСКЕ ЦЕНТРЕ првенствено 

оне који се налазе уз стратешке правце: 

Корман и Десимировац,  

3. Насеља примарне градске 

агломерације: Опорница, Поскурице, Дивостин, 

Трмбас, Цветојевац, Вињиште, Грошница, 

Баљковац, Доња Сабанта и Ботуње 

4. Нове привредне зоне ван 

грађевинских подручја насеља, дуж главних 

везних праваца града са суседним 

општинама (поглавље III.2.3.) 

5. Туристичка подручја: "Бешњаја", 

"Рудник-Страгари", "Дрезга" , "Драча", 

"Грошница-Дуленка" (поглавље III.2.5.) 

6. Зоне око заштићених непокретних 

културних добара (поглавље  III.6.) 

7. Насеља са специфичним природним 

карактеристикама: Љубичевац, Дулене, 

Трешњевак и Аџине Ливаде  

Израда урбанистичких планова 

могућа је и у свим зонама у којима се за то 

укаже потреба. 

У наведеним зонама могућа је и 

директна примена правила уређења и 

правила грађења Просторног плана, у 
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деловима у којима је позната регулација 

улица и јавних површина. 

IV.2.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И 

УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ГРАДА 

Ова правила грађења служиће и као 

основ за израду урбанистичких планова. 

 

IV.2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 Kоришћење обрадивог пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе, вршиће се 

према условима утврђеним Законом о 

пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", 

бр. 62/06). 

 - на пољопривредном земљишту 

дозвољена је: 

- изградња објеката у функцији 

пољопривредне производње, 

- изградња стамбених, пословних и 

стамбено-пословних објеката 

заокруживањем постојећих 

грађевинских подручја насеља у 

зонама  у којима је започета 

изградња, као и у другим зонама у 

којима  постоји општи интерес за 

реализацију одређеног програма   

градње, под условом да она не 

угрожава јавни интерес и животну 

средину, 

         - изградња објеката из члана 137.  

         Закона о планирању и изградњи, 

          - изградња објеката туризма, затим  

            спорта и рекреације и других јавних  

            Функција, 

          - изградња објеката и коридора 

                 саобраћајне и комуналне, 

           инфраструктуре, у складу са 

           Просторним  и  урбанистичким  

планом. 

Реализација наведених зона и објеката 

вршиће се на основу правила грађења 

дефинисаних за те намене унутар грађевинских 

подручја насеља, на основу одговарајућег 

урбанистичког плана или директно на основу 

правила уређења и правила грађења Просторног 

плана, у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

 

IV.2.4. ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЉИШТЕ 

 Границе грађевинских подручја сеоских 

насеља дефинишу се урбанистичким планом. 

Правила грађења прописана су за планиране 

намене грађевинског земљишта и за делове 

пољопривредног земљишта који имају услове да 

се преведу у грађевинско, према принципима из 

поглавља IV.2.1. 

 

2.3.2. Стратешка процена утицаја ППГ 

Крагујевац   на животну  средину 

Према карти Еколошка валоризација 

простора - зоне одрживог развоја, предметни 

захват припада тзв. потезном простору, 

претежно пољопривредни реон и насеља. 

Еколошки потези представљају 

контактно подручје које се развија дуж 

линеарних потеза водотокова ради заштите и 

наменског коришћења простора, односно дуж 

саобраћајних и развојних праваца ради 

формирања основних линеарних еколошких 

завеса према непосредном окружењу.  

Сви захвати у ширем потезном 

простору пољопривредног окружења 

подручја генералног плана и примарне 

агломерације уводе принципе екологије и 

одрживости у организацију насеља, коришћење 

грађевинског подручја и продуктивног 

земљишта, шума, пашњака, водотокова, ширих 

природних добара, опреме и инфраструктуре, 

ради трајног одржања природних и створених 

потенцијала и капацитета, њиховог унапређења 

и преноса на коришћење новим генерацијама. 

Валоризацијом простора за даљи 

урбани развој предметни захват припада 

контактној зони са посебним режимом заштите: 

 Зоне мелиорације и комасације 

(Собовица), зоне 

високопродуктивног 

пољопривредног земљишта.  

Ове зоне уређиваће се: 

 На начин и према условима 

процене утицаја, уз очување 

плодности и бонитетне класе.  

 За оптимално коришћење ових 

површина потребно је 

извршити оптималну 

рејонизацију пољопривредног 

земљишта и обавезно подизање 

пољозаштитних појасева. 

 

3.0.ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И 

КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

3.1.1. Инжењерскогеолошке карактеристике 

 

Као једну од подлога за Просторни 

план града Крагујевца, Геозавод Београд, Завод 

за хидрологију и инжењерску геологију, 

обрадио је Сепарат геолошке подлоге, на основу 

ког, предметно подручје припада Комплексу 

невезаних везаних неокамењених квартарних 

седимената и рецентних наслага – падински 

наноси, врста стене – прашкасто-песковите 

глине, пескови и дробина – делувијална, са 

следећим карактеристикама: 
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Делувијални наноси заступљени су у 

већем делу терена, али су врло променљиве 

дебљине. Делувијалне масе значајније дебљине 

и већег распрострањења наталожене су у 

теренима изграђеним од стена подложнијих 

распадању. То је углавном хетерогени 

материјал, различитог порекла, неуједначене 

гранулације, представљен претежно глиновито-

песковитом фракцијом, са променљивим 

учешћем дробине. Дебљина ових наслага је 

веома променљива, а најчешће је од 1-3 m. 

Материјал је несортиран, претежно слабо 

збијен, променљиве порозности, неравномерне 

водопропусности и оцедитости. Ова средина је 

сезонски јако провлажена и углавном ниских 

параметара физичко-механичких својстава. За 

ову средину, нарочито у условима јачег 

расквашавања, везане су појаве клижења, где 

делувијална зона клизи преко основне стенске 

масе.  

Ерозиона активност је присутна у виду 

линијске ерозије, са усецањем јаруга углавном 

до основне стене. 

За предметни обухват израђен је 

Елаборат инжењерскогеолошких 

карактеристика, који је урадило „Предузеће за 

геотехнику и инжењеринг“ Д.О.О. из Ниша. 

Добијени су следећи резултати: 

У геотехничком смислу испитивани 

терен је повољан за изградњу наведених 

објеката. У инжењерско-геолошком погледу 

испитивани део терена изграђен је од 

глиновитих творевина-пелита браон тамне и 

браон светле до жуте боје у подини са 

конкрецијама CаC03 у маси и оксидима Fе и Mn 

и бледо гохибијим прослојцима,ламинама у 

маси до крајње границе истраживања. 

Глине су сличних геомеханичких 

параметара у литолошком стубу, прашинасте, 

песковите, различитих и добрих кохезионих 

мочи, мање до средње стишљиве, средње до 

чврсте пластичности. Површинске воде у 

случају појаве регулисано и правилно одвести 

од објекта у кишну инсталацију. 

На теренима овакве геотехничке 

конструкције негативан утицај атмосферских 

вода огледа се са аспекта расквашавања тла, 

када услед оптерећења од објекта и склоности 

глиновитих повлатних творевина да у оваквим 

условима изгубе структурну чврстоћу, долази 

до појаве кретања земљаних маса и слегања 

објеката. Због осетљивости геотехничке средине 

која ће бити ангажована као темељно тло на 

накнадна провлажавања препорука је да 

специфично оптерећење од објекта не буде веће 

од qdoz. Ископ извести у сувом без застоја и у 

што краћем временском периоду. Геотехничке 

средине које ће бити ангажоване ископом држе 

се у вертикалним засецима висине до 2.0m мax. 

без подграде. Бочне стране више од овога 

потребно је адекватно заштитити. 

Укопане делове хидроизоловати у свим 

правцима. Контакт темељ-тло се може извести и 

слојем "мршавог бетона" по предлогу 

пројектанта уз претходно сабијање подтла. 

Уз поштовање тих елемената и општих 

услова као и уз прописну изградњу неће доћи до 

савремених инжењерско-геолошких штетних 

процеса и неће проузроковати њихов настанак. 

3.1.2. Педолошке карактеристике 

На педогенезу земљишта на подручју 

Општине Крагујевац утицали су сви битни 

фактори, као што су рељеф, клима, 

хидрографија, геолошка подлога, вегетација, а 

такође, велики утицај имала је и појава 

ерозионог процеса. 

Као основа за израду педолошке 

подлоге, постоји  педолошка карта размере Р = 

1: 50.000, која је урађена за потребе израде 

Просторног плана Општине Крагујевац 

1981.год. На основу постојеће, валидне карте, на 

територији Општине Крагујевац заступљено је 

више типова земљишта, што одговара 

разноврсним орографским условима терена. 

Формирано је седам основних типова земљишта 

са више подтипова и варијетета. 

Планско подручје припада смоници. 

Смоница је најзаступљенији тип земљишта на 

подручју ППГ Крагујевца, заузима 33,5% 

површине. Смоница је настала иѕ муља неогеног 

језера због чега се претежно састоји од честица 

глине (70%). Смоница је тамне, црне боје, па је 

са ње повећано испаравање, јер се брже и више 

загрева од осталих типова тла. 

3.1.3. Сеизмолошке карактеристике 

    На Привременој сеизмолошкој карти 

СФРЈ (1982. година) која приказује максимално 

догођене интензитете земљотреса за период до 

1982. године Крагујевац се налази у зони 8 

МЦС
0 
скале. 

 На сеизмолошкој карти публикованој 

1987. године за повратне периоде 50, 100, 200, 

500, 1000 и 10000 година која приказује 

очекивани максимални интензитет земљотреса, 

са вероватноћом појаве 63%, подручје 

Крагујевца се налази 
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 Догођени максимални сеизмички 

интензитет на подручју Крагујевца је био 8
0
 

МСК-64 као манифестација свилајначког 

земљотреса.  

 Жаришта која одређују ниво 

сеизмичке угрожености на простору 

Крагујевца су Свилајнац, Рудник, Лазаревац, 

Рековац, Копаоник и Јагодина. 

 Обим и садржај сеизмолошке 

документације дефинише се пројектним 

задатком и пројектом истраживања а у 

зависности од фазе израде техничке 

документације као и категорије објеката. 

 

3.1.4. Климатске карактеристике 

 

Крагујевац који се налази у централном 

делу Србије, својим географским положајем и 

надморском висином од 175m, има климатске 

услове који су својствени подручјима умерено - 

континенталне климе са специфичностима.  

 Резултати приказани у овом елаборату 

су засновани на опсервационом материјалу 

ГМС Крагујевац и односе се на период од 1991 - 

2005. године. 

Tемпература ваздуха - Средња годишња 

температура ваздуха је 11,7ºC, док су средња 

максимална 17,7ºC, односно средња минимална 

6,6ºC. Апсолутна годишња мамаксимална 

температура ваздуха износи 41,6ºC, док је 

вредност апсолутне годишње минималне 

температуре ваздуха -20,6ºC. 

Падавине -Средња годишња вредност 

падавина износи 613,9mm. У просеку највише 

падавина падне у периоду април - јул, а најмање 

у периоду јануар – март. Специфичност у 

односу на раније резултате, (када је највише  

кише падало у пролеће), према новим подацима, 

за период од 1991-2005 године, највише кише 

падне у лето. 

Влажност ваздуха - Релативна влажност 

ваздуха највећа је у зимским месецима, када су 

температуре ниске, док је лети релативна 

влажност ваздуха нижа. 

 

 

                         9
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Трајање сунчевог сјаја (инсолација) - Преглед 

месечних и годишњих сума трајања инсолације 

показују да је средња вредност годишњег 

трајања инсолације 2095,0 h, односно у просеку 

5,73 часа дневно. 

Ветар - За предметно подручје одређене су суме 

и учесталости за осам смерова за годину. За 

сваки смер одређена је просечна јачина. 

Добијени резултати релативне учесталости и 

средње брзине приказани су ружом ветрова. У 

току године преовладавају северозападна и 

југоисточна компонента, док су најјачи СЕ и 

југоисточни. 

3.1.5. Хидрографске и хидролошке 

карактеристике 

 

  Хидролошка ситуација на територији 

града Крагујевца је карактеристична, јер река 

има доста, али због недовољних падавина 

подручје је сиромашно водом. Конфигурација 

терена је таква да оне претежно теку од југа 

према северу и од запада према истоку. 

Подземне воде - Фреатске издани у 

алувијалним равнима не обилују знатном 

количином воде јер се претежно састоји од 

крупног шљунка са хумусом дебљине до 5 m, а 

испод је слој непропусне глине од неколико 

десетина метара. Дубина фреатске издани у 

алувијалној равни реке Лепенице је од 1-2 m, а 

идући ка ободу до 4 m. 

  Фреатске издани се хране упијањем 

падавина које се изливају на њима, сливањем 

површинских вода и дотицањем подземних вода 

из виших терена. За време отапања снега због 

малог пада, назнатно је отицање снежнице у 

алувијалним равнима, због чега се врши 

упијање површинске воде до засићености, при 

чему се вода задржава у виду бара. Због тога 

долази до превлаживања земљишта у 

алувијалним равнима, нарочито у пролеће. Зато 

се поједини делови алувијалних равни користе 

као ливаде и пашњаци. Током лета ниво 

подземне воде се спушта и јавља се дефицит 

влаге.  

  За потребе водоснабдевања фарме на 

Собовици избушен је бунар дубине 138 m и 

пронађена је издан издашности око 6 l/s. 
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Површинске воде- Планско подручје припада 

великоморавском сливу, односно сливу реке 

Лепенице. Укупна површина слива Лепенице 

износи 640 km
2
. Слив је асиметричан, западни 

део је нижи и пространији, а десни део слива је 

виши и ужи. 

  Речни систем Лепенице чини Лепеница 

са притокама I, II и  III реда. Лепеница је главна 

и највећа река у крагујевачкој котлини. 

  На планском подручју нема водотокова. 

Поплавне зоне и бујични процеси - Према 

Водопривредној основи Србије, стање заштите 

од поплава на већини водотокова у Србији је 

неповољно. За подручје слива Велике Мораве, 

за реку Лепеницу наводи се: 

 поплаве се јављају у пролеће и рано 

лето  и цела зона плавног подручја 

је угрожена. 

           Лепенички слив има бујични карактер 

хидролошког и псалмолошког режима, са 

значајном продукцијом наноса. Највећи део 

укупног годишњег транспорта наноса, одвија се 

у таласима великих вода. Ерозиони процеси и 

бујични наноси у оквиру слива реке Лепенице 

интензивнији су у горњем речном току, док су у 

оквиру планског подручја слабог и средњег 

облика. Неповољан утицај се може испољити и 

због непотпуне регулације корита (само део је 

регулисан са обложеним  минор коритом). 

  

3.1.6. Карактеристике пејзажа 

 

Доминантна карактеристика пејзажа је 

плодно земљиште са њивама уз постојећи путни 

правац Крагујевац - Десимировац – Рача.  

Предметни захват у постојећем стању чини 

неуређено природно зеленило ливадског типа, 

са мањим и већим групацијама коровског 

растиња.  Нема примерака дрвенасте вегетације 

сем по ободу захвата и у ширем окружењу. 

У окружењу је становање ниских 

густина насељености или напуштени објекти 

коришћени за становање и помоћни 

пољопривредни објекти. Такође, у непосредној 

близини захвата налазе се постојећи привредни 

капацитети везани за услуге и пољопривредне 

делатности.  

 

3.1.7. Преглед заштићених природних и 

културних добара 

 

 Према подацима надлежног Завода за 

заштиту природе Србије, бр. 020-1529/2, увидом 

у Централни регистар заштићених природних 

добара, утврђено је да у обухвату Плана нема 

заштићених подручја. У складу са Уредбом о 

еколошкој мрежи („Сл.гласник РС“, 

бр.102/2010), предеони елементи са очуваном 

или делимично измењеном вегетацијом унутар 

културног предела (шумарци аутохтоних врста, 

групе и појединачна стабла, кошанице, живице, 

међе, шибљаци, баре, тршћаци и др.) имају 

функцију еколошких коридора од локалног 

значаја. 

    Заштита, унапређење и очување 

природе, биолошке геолошке и предеоне 

разноврсности као дела животне средине, 

остварује се усклађивањем активности, 

економских и друштвених развојних планова, 

програма, пројеката и основа са одрживим 

коришћењем обнољивих и необновљивих 

ресурса и дугорочним очувањем природних 

екосистема и природне равнотеже. Наведени 

подаци и дефинисане мере заштите су 

усклађени са важећом законском регулативом. 

Одмах прекинути радове и обавестити 

Министарство енергетике, развоја и заштите 

животне седине ако се у току радова наиђе на 

природно добро које је геолошко-

палеонтолошког типа и минеролошко-

петрографског порекла или организацију за 

заштиту споменика културе о пронађеним 

археолошким налазиштима или предметима. 

У захвату плана детаљне регулације 

нема евидентираних добара која уживају 

претходну заштиту, али уз услов да ако се у 

току извођења радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, извођач 

радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 

радове и обавести надлежни Завод за заштиту 

споменика културе и да предузме мере да се 

налаз  не уништи и не оштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен. 

 

3.1.8.Становништво 

 

У обухвату Плана нема сеоских 

домаћинстава ни објеката становања, већ само 

један објекат који је предвиђен за рушење. 

Најближа сеоска домаћинства налазе се на цца 

650 m од обухвата плана док се у близини 

налазе само стари, напуштени објекти, као и 

нових, недовршених објеката који нису у 

функцији. Демографске карактеристике, 

структура  и кретање становништва шире зоне 

захвата  нису предмет ове процене јер се унутар 

захвата појављују запослени корисници 

простора (радници у производном процесу).  

 

3.2. СТЕЧЕНИ КАПАЦИТЕТИ КАО ОСНОВ 

ПЛАНИРАНОГ РАЗВОЈА 

 

У делу инфраструктуре анализиран 

је достигнути ниво опремљености планског 

подручја свим врстама инфраструктуре и 

пратећих објеката: 

 На локацији не постоји водоводна 

инсталација, кишна и фекална 

канализација.  

 Просторни обухват плана дефинисан 

је уз државни пут II реда бр.171 ( 
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бивши Р109) Рача -Церовац. Према 

подацима управљача пута о бројању 

саобраћаја на предметном путу 

ПГДС избројан у 2011.години 

износи 2085 . Ради се о 

неизграђеним парцелама на којима 

се планира изградња радне зоне, а у 

оквиру захвата плана тренутно не 

постоји саобраћајна инфраструктура 

осим државног пута бр.171.  

 У обухвату плана детаљне 

регулације не постоје изграђени 

дистрибутивни енергетски системи. 

 У захвату плана налазе се далековод 

10kV и нисконапонска мрежа. 

 У захвату плана од 

телекомуникационих инсталација 

налазе се каблови примарне и 

секундарне мреже. 

 Зеленило у постојећем стању чини 

неуређено природно зеленило 

ливадског типа, са мањим и већим 

групацијама коровског растиња. 

Нема примерака дрвенасте 

вегетације сем по ободу захвата и у 

ширем окружењу. 

Постоје сви предуслови за развој 

инфраструктуре која ће бити у стању да 

прати развој подручја и задовољи све његове 

потребе у планском хоризонту.  

 

Водоснабдевање 

 Поред планираног комплекса пролази 

постојећа водоводна линија која иде од 

комплекса „Собовица“. Комплекс ће се 

прикључити на ову водоводну линију. Унутар 

комплекса је предвиђена спољашња хидрантска 

мрежа на коју ће се прикључити планирани 

објекти. На мрежи су предвиђени спољни 

надземни противпожарни хидранти. Као 

алтернатива, у комплексу се могу, као 

побољшање водоснабдевања избушити бунари. 

Такође је у случају потребе предвиђена локација 

за изградњу резервоара за против пожарну 

резерву воде.  

 

Одвођење отпадних вода 

У зони плана, као ни у близини, не 

постоји фекална канализација. Санитарне 

отпадне воде увешће се у планирану септичку 

јаму затвореног типа која ће се повремено 

празнити. 

Путни канал у делу испред комплекса 

ће се зацевити. Атмосферске воде одводе се 

према постојећим путним каналима и јаругама. 

 Мале количине технолошких отпадних 

вода, преко таложника увешће се у септичку 

јаму. 

  

Саобраћајна инфраструктура 

Улична мрежа 

Прикључак предметне парцеле са 

ширим окружењем мора бити изведен на 

државном путу  у складу са условима 

надлежних организација. Планирани прикључак 

на државни пут налази се на орјентацион.стац 

km 75+965. (стац. према званичном 

координатном систему).  

Унутар захвата плана планиране су 

инетерне саобраћајнице за потребе 

опслуживања радне зоне тешким возилима и 

путничким аутомобилима. Саобраћајнице су 

планиране око индустријске хале и управне 

зграде, а планирана је и саобраћаница у којој је 

смештено управно паркирање целом дужином у 

југо-источном делу плана.  

Попречни профили интерних 

саобраћајница планирани су у складу са 

очекиваним саобраћајним оптерећењем и 

габаритима меродавних возила.  

Стационарни  саобраћај 

  Укупан капацитет паркинг простора у 

границама плана износи 129  паркинг места за 

путничке аутомобиле (од чега је 9 п.м. 

резервисано за лица са хендикепом), и 4 

паркинг места за теретна возила. 

Пешачки  саобраћај 

У планираним профилима 

саобраћаница предвиђене су пешачке површине  

у виду тротоара. За лица са посебним потребама 

у простору потребно је прилагодити и све јавне 

саобраћајне  и пешачке површине, прилазе до 

објеката као и све објекте за јавно коришћење.  

 

Телекомуникације  

За све потрошаче у захвату плана 

обезбедиће се довољан број прикључака, као и 

савремене широкопојасне услуге. 

Телекомуникациони кабл поред пута Крагујевац 

- Рача, због проширења пута  и планиране 

кишне канализације потребно је изместити на 

трасу. 

 

Електроенергетика 

Постојећи далековод 10kV и 

нисконапонску мрежу поред пута Крагујевац-

Рача потребно је у захвату плана каблирати 

трасом нисконапонске мреже. Планирани 

објекти у захвату плана напојиће се из 

планиране трафостанице 10/0.4kV капацитета 

2x630 kVA. Трафостаница ће се прикључити на 

планирани кабл којим се каблира постојећи 
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далековод 10kV. 

 Уколико се у току реализације плана 

јави потреба за већом количином електричне 

енергије, нове трафостанице градити у оквиру 

објеката или на парцелама где се таква потреба 

укаже.  

 

Термоенергетика 

За задовољење топлотних потреба 

планираних објеката користити течни нафтни 

гас у систему боца, топлотне пумпе, систем 

соларних колектора и грејна тела која као 

енергент користе електричну енергију. 

 

Зеленило 

 Уређење зеленила подручја плана 

засновано је на поштовању принципа пејзажно 

декоративног уређења и формирању заштитних 

зона према извору загађења.  

 Планом се предвиђају специфичне 

зелене површине у оквиру радне зоне и 

режимски тип зеленила у оквиру паркирања. 

Јавних зелених површина нема.  

 Минимална заступљеност зелених 

површина на парцели је 25%, (према условима 

надлежног Завода заштите природе Србије, бр. 

020-1529/2).  

 Зеленило захвата чине: 

 Декоративно зеленило око улаза у 

објекат, 

 Остало зеленило. 

  

4.0 КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЛАСТИ  

    ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ 

ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА БУДУ  

              ИЗЛОЖЕНЕ УТИЦАЈУ 

4.1.СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Реализацијом планских активности 

могу се очекивати негативни утицаји на 

поједине параметре животне средине, уколико 

се избегну неопходне превентивне мере 

заштите и контроле животне средине.  

Карактеристике животне средине које 

могу бити изложене утицају се утврђују на 

основу локацијских, природних показатеља и 

на основу постојећих и планираних стечених 

карактеристика простора. Потенцијални 

негативни ефекти који би могли настати без 

савременог начина планирања простора са 

еколошког аспекта и заштите животне средине, 

могу се испољити на појединачне ентитете: 

воду, ваздух и земљиште.  

Подручје града Крагујевац представља 

сложену структуру природних (морфолошких, 

хидрогеолошких, педолошких и других) одлика 

и антропогених утицаја у изграђеним урбаним, 

и инфраструктурним зонама. На подручју града, 

успостављен је систем контроле стања животне 

средине. Врше се систематска мерења:  

 квалитета ваздуха,  

 земљишта,  

 отпадних вода,  

 нивоа буке,  

 концентрације полена.  

За подручје Плана, а за потребе процене 

утицаја и израде Извештаја о стратешкој 

процени утицаја, нису вршена посебна мерења, 

анализе и истраживања стања животне средине, 

квалитета медијума животне средине и степен 

загађености.  

Коришћени су подаци из постојеће 

документације и резултати анализа за шире 

планско подручје.  

 

4.1.1 Квалитет ваздуха и појава 

аерозагађености 

 

Контрола квалитета ваздуха на 

подручју Града Крагујевца врши се у складу са 

Правилником о граничним вредностима имисије 

(ГВИ).  

Како Крагујевац нема развијену 

хемијску индустрију, већ аутомобилску 

индустрију, основне загађујуће материје у 

градској атмосфери представљају продукти 

сагоревања (CO2, CO, SO2, NOx, HC, честице) 

које емитују стационарни (Застава Енергетика и 

остале енергане) и мобилни извори 

(транспортна средства). 

             На основу континуираног праћења 

квалитета ваздуха и анализе добијених 

резултата у току спровођења мониторинга, 

може се закључити да у Крагујевцу  

повремено долази до повишења 

концентрација одређених праћених 

параметара у ваздуху на појединим мерним 

местима, који могу утицати на квалитативни 

састав ваздуха у градском подручју. Положај 

града, урбанистичка решења и развијена 

комунална инфраструктура допринели су да 

се урбани део града Крагујевца може 

сврстати у урбане средине код којих је тренд 

загађења у порасту, када је квалитет ваздуха 

у питању. 

 Према досадашњем искуству 

процењује се да на планском подручју не треба 

очекивати загађивање ваздуха, које би могло 

довести до недозвољених прекорачења ГВИ.  

Конкретна мерења загађености ваздуха 

за подручје плана нису вршена. 

 

     4.1.2. Квалитет вода и појава загађења 

Квалитет површинских и подземних 

вода је битан параметар у оцени стања животне 

средине.  

Према Уредби о категоризацији 

водотока (Сл. гласник СРС бр. 5/68), на 

територији општине, може се приказати 

следеће: 

- Лепеница, до уласка  у Крагујевац – II а 

класа, 
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- Лепеница, низводно од Крагујевца – IV 

класа. 

Водотоци Крагујевца (Лепеница, 

Угљешница, Грошница, Ждраљица, Бресничка 

река) су спорадично предмет 

физичкохемијскихе, биолошке или 

микробиолошке контроле квалитета и не 

постоји програм континуиране контроле ових 

река на основу којих би се предузеле мере 

заштите или интервентне мере санације 

загађења. На основу анализе обухваћених 

студијама стање, проблеми, могућности и мере 

заштите и унапређења животне средине на 

подручју региона Шумадије и Поморавља 

(Група аутора1986) и Заштита животне средине 

и развоја еколошких система града Крагујевца 

до 2010. године (Група аутора 1993) нађено је да 

су водотоци Крагујевца изложени 

еутрофизацији са слабом способношћу Б-10, 

аутопурификације и тенденцијом погоршања 

квалитета. Еутрофизација је антропогеног 

порекла, праћена ниским нивоом еколошке 

свести и лежерним односом одроварајућих 

структура. У том периоду 7,4 % испитиваних 

вода припадало је II класи бонитета, 78,2 % III, а 

14,4 % IV класи бонитета. Флористичко-

еколошке анализе алги биле су у потпуности 

сагласне са микробиолошким показатељима 

квалитета. Водотоци Крагујевца су 

олигосапробни до изразито α-мезосапробни. 

Преовлађују воде које се налазе на β - 

мезосапробном ступњу сапробности, али са 

тенденцијом погоршања квалитета. 

На планском подручју и ближем 

окружењу, нема водотокова. 

Стање канализационе и санитарне  

инфраструктуре на подручју града Крагујевца је 

лоше у ванградском подручју. Посебно је 

деликатно питање санитарних отпадних вода 

свих сеоских насеља, која отпадним водама 

могу трајно да загаде земљиште и подземне 

воде. 

Квалитет подземних вода није познат, 

зато што нису вршена конкретна истраживања. 

Потреба заштите површинских и подземних 

вода заснива се на заштити од новог испуштања 

отпадних вода, пречишћавању вода 

канализације, контролу и ограничавање 

испуштања отпадних вода у канализацију без 

претходног пречишћавања и контролу квалитета 

отпадних вода. 

 

4.1.3. Квалитет земљишта и појава 

загађења 

Са садашњом структуром и обимом 

пољопривредне производње ниво примене 

минералних ђубрива и других хемијских 

средстава у пољопривреди је све већи, тако да је 

евиденти утицај на загађивање земљишта. Са 

становишта заштите квалитета земљишта 

значајан је проблем трајног губитка услед 

пренамене најплоднијег земљишта у 

грађевинско, у рубној зони Крагујевца ширењем 

индустријске зоне. 

Нерешено је питање управљања и 

третмана комуналног отпада. Прикупљање 

отпада је неадекватно организовано, тако да 

није у складу са санитарним условима и 

принципима заштите животне средине. Рурална 

подручја нису обухваћена циклусом сакупљања 

отпада, нити је организовано његово 

привремено одлагање на уређеним локацијама. 

То за последицуима постојање неконтролисаних 

локалних сметлишта у готово свим селима, 

често смештених на неодговарајућим 

локацијама.  

4.1.4. Бука 

 Сагледавајући резултате мерења буке у 

протеклом периоду, на градском подручју, 

утврђено је да је ниво комуналне буке на 

месечном нивоу повећан и у току дана и у току 

ноћи, посебно на локацијама које се налазе уз 

саобраћајне правце. Бука у комуналној средини 

потиче највећим делом из саобраћаја.  

 На предметном подручју нису вршена 

мерења буке, али је увидом на терену закључено 

да је основни извор буке саобраћај. 

 Присутност буке, због штетности, 

захтева даља мерења нивоа буке, праћење свих 

особености саобраћаја, а такође и изучавање 

других извора буке, који утичу на повећање 

нивоа буке у комуналној средини и 

предузимање потребних мера са циљем очувања 

и унапређења здравља становништва.  

 На нивоу града, на основу добијених 

података градског мониторинга,  неопходно је 

спровести звучно зонирање града по угледу на 

остале градове у републици, што ће дефинисати 

очекиване и лимитирајуће нивое буке у 

животној средини по зонама. 

 

5.0.ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАСТУПЉЕНИ У 

ПРИПРЕМИ ПЛАНА 

Основна начела заштите животне 

средине за анализирану просторну целину  могу 

се дефинисати на следећи начин: 

 Заступљени програми морају 

обезбеђивати усклађеност интереса 

заштите животне средине и економског 

развоја тј. морају испуњавати услов 

прихватљивости и одрживости, 

 Програми морају испунити и 

задовољити начело и услове 

одговорности потенцијалног загађивача 

и његовог следбеника. 

 Програм контроле и заштите животне 

средине ове зоне мора бити интегрални 

део Мониторинга животне средине 

Града Крагујевца. 
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С обзиром на локацију планског 

захвата, постојеће стање и окружење, мере 

заштите животне средине се своде на: 

 мере превенције, спречавања 

негативних и отклањања потенцијалних 

утицаја, 

 мере минимизирања и свођења у 

законске оквире, 

 мере мониторинга животне средине у 

зони утицаја. 

 Основна питања заштите животне 

средине заступљена у припреми плана и 

програма, произашла су као последица разраде 

планских циљева. Основни принципи који се 

односе на заштиту животне средине, а који су 

разматрани у плану су:  

 спровођење принципа одрживог развоја 

рационалним коришћењем простора и 

природних потенцијала,  

 елиминисање међусобних негативних 

утицаја планских решења и околине, 

 дефинисање  конкретних мера заштите 

животне средине.    

Типови загађења који се могу јавити у 

току спровођења Плана су разнородни: 

комунални отпад, отпадне воде, таложне 

материје и једињења, загађујући гасови као и 

специфичне загађујуће материје, бука и као 

посебан вид на који треба обратити пажњу: 

акцидентна загађења.  

Дефинисани су потенцијално угрожени 

медијуми животне средине: 

- ваздух, 

- подземне и површинске воде, 

- земљиште, 

и  прописане су опште мере и услови 

заштите животне средине. 

 

               У поступку израде Стратешке процене 

утицаја изостављена су разматрања избора 

најповољнијег варијантног решења са аспекта 

заштите животне средине, из разлога што су у 

Плану јасно дефинисане смернице развоја, без 

осврта на могуће варијанте. Ово се тумачи као 

недостатак у оквиру припреме Плана као и у 

оквиру Стратешке процене.  

              Недостатак информационе основе о 

квалитету животне средине се такође сматра као 

значајан проблем у оцени стања. Због тога је 

отежана категоризација могућих утицаја 

поједних загађивача, као и пројекција будућих 

загађивача, односно она је заснована на 

објективној процени и вредновању утицаја 

према методологији европских земаља за 

заштиту животне средине. 

Сагласно члану 6. Закона о стратешкој 

процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 

88/10), у Извештају о Стратешкој процени 

утицаја нису посебно разматрана питања везана 

за климатске промене, промене озонског 

омотача и прекогранична загађења.   

 Стратешка процена утицаја ПДР-а 

„Радна зона Собовица“  је урађена као 

свеобухватна процена планских активности на 

животну средину, сагледавајући могуће 

негативне ефекте са предлогом превентивних 

мера заштите и унапређења животне средине. 

Самим тим намерно нису изостављена одређена 

питања и проблеми у поступку процене. 

 

5.1.  ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА 

 

У оквиру стратешке процене су 

припремљена два варијантна решења 

реализације ПДР-а. Прво варијантно 

решење се односи на нереализовање ПДР-

а, док друго представља решење ПДР-а.  

  

Варијантно решење 1: нереализовање ПДР-а 

„Радна зона Собовица“ 

 

Нереализовањем ПДР-а неће доћи до 

остваривања основног циља израде овог 

документа – уређења, изградње и опремања 

предметног простора у складу са поставкама 

Просторног плана града Крагујевца и 

прилагођавања намене простора привредном 

развоју града уз очување еколошке равнотеже 

животног простора. 

Варијантно решење 2: реализација ПДР-а 

„Радна зона Собовица“ 

 

  Планска решења омогућују шири 

функционални развој подручја. Обухват плана  

је врло повољан за развој пословања и 

индустрије из неколико разлога  

 тенденција развоја града и 

премештање пословања ка 

периферији је у складу са 

циљевима планова вишег реда, а 

иде у прилог одрживом развоју 

градског подручја, 

 посматрано подручје има добар 

потенцијал за дугорочни физички и 

просторни развој, проширење 

капацитета инфраструктуралне 

опремљености уз максималну 

заштиту животне средине и 

природних ресурса, као и 

утврђивање капацитета  простора у 
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складу са принципима одрживог 

развоја, 

 дефинисањем правила за уређење и 

грађење стварају се услови за 

најрационалније коришћење 

простора, 

 ширење индустрије у већ 

припремљеним зонама које имају 

капацитет да прихвате нове 

инвеститоре (јасно су дислоциране 

ван града и инфраструктурно су 

комплетиране), спречавају се 

потенцијални конфликти уколико 

се неплански шири индустија на 

другим локацијама у граду, чиме би 

биле угрожене друге намене – 

становање, школство, здравство.... 

 

 У наредној табели (табела бр.3) 

приказани су предности и недостаци опције 2 – 

да се план реализује. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.3. Опција да се план реализује – предности и недостаци 

 

Сектори  
Предности  Недостаци 

 

Друштво  

 

 Обезбедиле би се краткорочне и 

дугорочне могућности 

запошљавања, 

 Потенцијално унапређење у 

друштвеној структури, 

 Квалитетнији друштвено 

социјални живот. 

 

 

 Повећана бука и фреквенција 

саобраћаја. 

 

 

Животна  

средина 

 

 Квалитетнија животна средина јер 

се подручје плански развија – 

изградњом инфраструктуре и 

уређених зелених површина (мин. 

зеленила на парцели), 

 Примена конкретних мера заштите 

од буке и аерозагађења из 

саобраћаја, 

 Унапређење управљања отпадом 

(увођење модерних судова према 

стандардима – контејнера, канти и 

жичаних контејнера за амбалажни 

отпад, унапређење сакупљања и 

разврставања отпада, управљање 

опасним  отпадом...) 

 Унапређење водоснабдевања и    

решење проблема одвођења и 

третмана отпадних вода. 

 

 Губитак препознатљивог пејзажа, 

пре свега плодног 

пољопривредног земљишта, 

 Опасност од акцидентних 

ситуација – пожар, изливање 

опасних материја и сл, 

 Појава буке и аерозагађења. 
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5.2. РЕЗУЛТАТИ КОНСУЛТАЦИЈА 

За потребе израде Плана детаљне 

регулације „Радна зона Собовица“ добијени су 

следећи услови : 

 

 

 

 

УСЛОВИ: 

1. 
Привредно друштво за дистрибуцију електричне 

Енергије „ЕД Електрошумадија Крагујевац“ 

 

бр. 1-3-9356 

од 05.09.2013. 

2. ЈП „Србијагас“ 
бр. 02-06-2/1066 од 

05.07.2013. 

3. ЈП Електромрежа Србије 
III-18-03-146/1 

од 30.07.013. 

4. 

Предузећа за телекомуникације «Телеком Србија», А.Д.- 

Извршна јединица Крагујевац 

 

бр.228074/1-2013 од 

17.07.2013. 

5. Завода за заштиту природе Србије 
бр. 020-1529/2 

од 06.08.2013. 

6. Завода за заштиту споменика културе, Крагујевац 

 
бр. 660 од 02.07.2013. 

7. ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац 
бр. 9563/1 од 

04.07.2013. 

8. ЈП „Србијашуме“, Београд 
бр. 7647/1 од 

25.07.2013. 

9. Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, 

Управа за инфраструктуру 

бр. 2170-4 од 

19.08.2013. 

 

 

6.0. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 

ИНДИКАТОРА 

6.1.    ОПШТИ ЦИЉ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 

  Општи циљеви Стратешке процене ПДР-а, су: 

 Дефинисање стратешких начела, у 

складу са стратешким начелима 

одрживог развоја планова вишег 

реда, у циљу заштите и побољшања 

квалитета животне средине (чист 

ваздух, вода, земљиште – 

пољопривредне површине); 

 Дефинисање зона различитих 

узрока загађења, на основу 

претходне идентификације 

проблема и имплементација 

савремених еколошки 

прихватљивих пројеката у складу 

са зоном, како би се негативни 

ефекти минимизирали у најранијој 

фази реализације; 

 Забрана свих делатности које могу 

на било који начин изазвати 

промене по животну средину и 

здравље становника у окружењу 

(које производе велике количине 

отпада – опасан отпад, отпадне 

воде, непријатне мирисе, буку, 

загађиваче ваздуха),  

 Успостављање контроле 

делатности и активности у 

окружењу које би могле имати 

негативан ефекат на животну 

средину, како не би дошло до 

конфликта и кумулативног дејства; 

 Рационално коришћење (еколошко 

ограничење) природних ресурса 

(нарочито из категорија делимично 

или потпуно необновљивих); 

 Кроз рационално коришћење 

земљишта, енергије, вода и 

материјала и спровођење мера 

заштите животне средине, 

допринети остваривању еколошког 

и друштвеног развоја ширег 

подручја;  

 Максимално предупредити избор 

адекватне технологије и еколошки 

заснованих пројеката за све фазе у 

току реализације планских решења, 

претходном идентификацијом 

проблема. 
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6.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 

 Посебни циљеви Стратешке процене 

ПДР-а, су:  

1. Заштита и очување квалитета 

ваздуха 

2. Заштита  и очување квалитета 

подземних вода 

3. Заштита и очување квалитета 

земљишта 

4. Смањење буке 

5. Унапређење управљања отпадом 

6. Унапређење енергетске 

ефикасности и коришћење 

еколошких енергената. 

 

6.3. ВРСТЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА КОЈИ 

СУ КОРИШЋЕНИ ПРИ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

 Индикатори (показатељи, индекси) 

представљају основни инструмент за 

систематско идентификовање, оцењивање и 

праћење стања, развоја и услова средине и 

сагледавање последица. Они су неопходни као 

улазни подаци за свако планирање (друштвено-

економско и просторно-урбанистичко) и 

представљају полазну основу за планирање 

развоја животне средине. 

У припреми Стратешке процене утицаја 

ПДР „Радна зона Собовица“ на животну 

средину, индикатори су припремљени у складу 

са циљевима Стратешке процене, а на основу 

индикатора Стратегије одрживог развоја РС и 

приказани су у табели бр.4: Циљеви и 

индикатори стратешке процене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.4: Циљеви и индикатори стратешке процене 
Област  

Посебни 

циљеви 

Стратешке 

процене 

Индикатори 

В
аз

д
у

х
 

З
аш

ти
та

 и
 о

ч
у

в
ањ

е 

к
в
ал

и
те

та
 в

аз
д

у
х

а
 

Амбијенталне концентрације загађујућих материја у 

урбаним областима 

Дефиниција: Амбијенталне концентрације загађења ваздуха озоном,СО, 

суспендованим честицама, SО2, NОx, прашкастим, органским и неорганским 

материјама. 

Јединица мере: μg/m
3
, ppm или ppb; или број (%) дана када су прекорачене 

граничне вредности емисије 

Процентуално учешће конвенционалних енергената – угаљ, дрво, мазут 

(загађивача) за топлификацију 
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Годишња количина исцрпене подземне и површинске воде, апсолутно и 

као део од укупне обновљиве количине воде 

Дефиниција: Укупна годишња количина исцрпене подземне и површинске 

воде као удео укупне годишње обновљиве воде за пиће 

Јединица мере: m
3
, % 

Присуство фекалних бактерија у води за пиће 

Дефиниција: Удео ресурса воде за пиће намењене за кућну употребу која 

садржи концентрације фекалних бактерија више од препоручених према 

упутствима СЗО за квалитет воде за пиће 

Јединица мере:% 

БПК5 у водотоковима 

Дефиниција: Количина кисеоника потребна или потрошена за 

микробиолошко разлагање (оксидацију) органских материја у води 

Јединица мере: mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана на константној 

температури од 20°C. 
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Промена намене земљишта 

Дефиниција: Удео промене намене коришћења земљишта у временском 

периоду 

Јединица мере:% 

Деградација земљишта 

Дефиниција: Промене у природи ресурса земљишта у зависности од врсте и 

географске локације, које укључују: физичко стање земљишта; 

диверзитет или густину прекривености вегетацијом; дебљину површинског 

слоја, салинитет или алкалитет итд. 

Јединица мере: hа (величина области и интензитет промена са побољшањем 

или погоршањем стања) 
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 Lden - Укупни индикатор буке је индикатор који описује ометање 

буком за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ. 

Индикатор буке је акустичка величина којом се описује бука у животној 

средини и изражава се јединицом dB(A). Индикатори буке се користе у циљу 

утврђивања стања буке, за процену и предвиђање стања буке, израду 

стратешких карата буке и планирање мера заштите. 

Јединица мере: Децибел (dB(А)) 
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Стварање отпада 

Дефиниција: Годишња количина индустријског и комуналног чврстог 

отпада који настаје у производњи и потрошњи 

Јединица мере: t/становнику, t/1000$ БДП 

Стварање опасног отпада 

Дефиниција: Укупна годишња количина опасног отпада настала при 

индустријским и другим активностима, према дефиницији опасног отпада. 

Јединица мере:t/јединици БДП 

Количина отпада који се подвргава третману 

Дефиниција: Удео отпада који се подвргава рециклажи, компостирању, 

инсинерацијиЈединица мере: % 
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Потрошња енергије по глави становника 

Дефиниција: Количина енергије (нафта, угаљ, гас и електрична енергија) по 

становнику расположива за дату годину  

Јединица мере: ГЈ/становнику или тое (тона еквивалентне нафте) по 

становнику 

 

Учешће обновљивих извора енергије у укупној 

потрошњи енергије 

Дефиниција: Удео енергије добијене из обновљивих извора у укупној 

потрошњи енергије 

Јединица мере: % 

 

 

7.0. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА 

ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 

СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 Реализацијом планских активности 

могу се јавити потенцијални штетни утицаји у 

различитим фазама реализације планских 

решења. Процена утицаја планираних намена, 

просторних целина, урбанистичких зона 

(садржаја, функција, објеката и делатности) на 

животну средину, вршена је са аспекта могућих 

утицаја у оквирима еколошких целина и зона на 

осетљиве чиниоце животне средине. Постојеће 

стање дато је као процена на основу 

опсервације, евидентирања на терену, података 

овлашћених институција, надлежних органа и 

организација, као и података из постојеће 

просторно-планске,  урбанистичке  и друге 

документације. 

 Еколошка процена Плана је важан 

аспект у поступку доношења Одлуке за 

усвајање могућих намена, начина коришћења и 

заштите природних ресурса и животне средине, 

а пре свега: 

- са аспекта рационалног, еколошки 

прихватљивог коришћења природних 

ресурса,   

- оцене постојећих створених ресурса и 

њиховог даљег коришћења, 

- избора могућих зона и Пројеката 

(објеката, функција, садржаја и 

делатности), 

- избора најбоље понуђених начина за 

планирање мера превенције на 

планском нивоу, планирање мера за 

спречавање и минимизирање 

потенцијално штетних утицаја до нивоа 

Пројеката, 

- обавезних мера за отклањање могућих 

последица од планираних али и  

реализованих-постојећих намена, 

целина, зона и пројеката и 

- успостављања мера заштите и 

мониторинга животне средине. 

 

 На онову општих планских циљева 

(поглавље 2, ове процене) издвојена су планска 

решења за које је извршена процена утицаја на 

животну средину:  

 У области привреде: 

 Ширење грађевинског подручја за 

потребе привредног развоја. 

У области инфраструкуре: 

 

 Изградња система за одвођење 

атмосферских и фекалних отпадних 

вода. 

 Доградња и ревитализација 

саобраћајних капацитета. 

 Реконструкција и доградња 

електроенергетског система.  

 Изградња енергетско ефикасних 

објеката. 

 

У области заштита животне 

средине и културно историјског 

наслеђа: 

 

 Успостављање система управљања 

отпадом на локацији.  

 Уређење зелених површина 

подручја. 

 Успостављање мониторинга.  

 

7.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА 

ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА 

СА МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И 

ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ 

УТИЦАЈА И ПОВЕЋАЊЕ 

ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКАТА У  

ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

 У процесу Стратешке процене 

утицаја анализирана су два сценарија развоја 

ПДР-а „Радна зона Собовица“: Варијанта 1 – 

уколико не дође до реализације/спровођења 
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ПДР-а и Варијанта 2 – уколико дође до 

спровођења/реализације планских циљева 

ПДР-а. 

 Процена утицаја варијантних решења 

на циљеве Стратешке процене уређена је како 

би се омогућило поређење анализираних 

варијантних решења, а указало на повољније 

варијантно решење са становишта заштите 

животне средине. Поређење варијантних 

решења извршена је у наредној табели (табела 

бр.5 - Процена утицаја варијантних решења на 

животну средину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.5: Процена утицаја варијантних решења на животну средину 

Циљ стратешке процене Варијантно решење 

бр.1 (план се не 

реализује) 

Варијантно 

решење бр.2 (план се 

реализује) 

Заштита ваздуха, заштита и очување 

и квалитета подземних вода 
- М 

Заштита и очување квалитета 

земљишта 
0 - 

Унапређење управљања отпадом  - + 

Унапређење енергетске ефикасности  - + 

 

 

+ позитиван тренд (унапређење ж.средине) 

- негативни тренд (деградација ж.средине) 

0-без значајних промена, 

М - уз мере заштите могућ позитиван тренд 

 

 Варијантно решење 1: које се односи 

на нереализовање ПДР-а, неповољније је са 

аспекта заштите животне средине, јер би дошло 

до настављања негативног тренда у управљању 

подручја – непланске градње и непланирано 

коришћење и губљење земљишта као ресура, 

неодговарајућег управљања отпадом и 

отпадним водама. Непланско управљање 

подручјем у функцији развоја привреде 

(подизање нових радних зона и зона пословања) 

изазвало би многе штетне последице по 

животну средину и здравље људи, уколико се 

не би примењивала утврђена правила грађења и 

уређења, неопходно инфраструктурно 

опремање зона и локација и мере заштите 

животне средине у свим фазама реализације.  

   
 Варијантно решење 2: које се односи 

на реализовање Плана, значајно је повољније са 

аспекта заштите животне средине када је реч о 

унапређењу управљања отпадом (увођење 

квалитетнијег и свеобухватног система 

прикупљања отпада, модернизација судова, 

успостављању сепарације и рециклаже, 

управљање опасним отпадом,) већем 

коришћењу обновљивих извора енергије и 

енергената са малим утицајем загађења (гас). 

Позитивни утицаји посредно би се осетили и у  

 

 

другим секторима - друштвеним, социјалним и 

економским (повећавањем производних 

капацитета и програма стварају се услови за 

нова радна места). Негативни ефекат 

реализације плана односи се на трајни губитак 

плодног пољопривредног земљишта. 

 

7.2. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА 

ОПИСОМ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И 

ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ, 

ОДНОСНО УВЕЋАВАЊЕ 

ПОЗИТИВНИХ УТИЦАЈА 

 

Поступак оцењивања квалитета 

животне средине и очекиваних ефеката ПДР-а 

вршен је на основу вредновања могућих 

еколошких утицаја (позитивних и негативних), 

према методологији процене утицаја SЕА из 

европског законодавства које се примењују и 

прилагођавају условима у нашој земљи. 

 Утицаји, односно ефекти планских 

решења, према величини промена, се оцењују 

бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи 

на негативне, а знак + на позитивне промене, а 

нејасни или непостојећи утицај 0, како је 

приказано у табели Табели бр.8. (Поглавње 9.0, 

Примењена методологија, ове процене). 

Додатни критеријуми су критеријуми за 

вредновање просторних размера, вероватноће и 

време трајања могућих утицаја  који се могу 

применити као додатни параметар. (Стојановић 

Б., 2004). Методологија  процене утицаја и 

израде СПУ дата је у поглављу 8.0 Примењена 

методологија. 



Број 34 - Страна 44                    Службени лист града Крагујевца                   27. децембар 2013. године. 

 

 

У наредној табели дата  је матрица – 

утицај значајних планских циљева ПДРа Радна 

зона Собовица,  у односу на циљеве СПУ према 

поменутој методологији. 

 

 

 

 

 

 

Табела бр.6: Приказ утицаја планских циљева у односу на стратешке циљеве заштите животне 

средине  
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В
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Д
А

 ШИРЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА ЗА 
ПОТРЕБЕ 

ПРИВРЕДНОГ 

РАЗВОЈА 

-1ЛИД 

-1ЛИ 

По -3ЛИД 
-1ЛИ 

     По 
 +1ЛМД 

И
Н

Ф
Р

А
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 

ИЗГРАДЊА 

СИСТЕМА ЗА 

ОДВОЂЕЊЕ 
АТМОСФЕРСКИХ И 

ФЕКЛАНИХ  ВОДА  

 +2ЛИД +2ЛИД    

РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ДОГРАДЊА ЕЛЕКТРО 

ЕНЕРГЕТСКОГ 

СИСТЕМА 

 

+1ЛИД -1ЛМД -1ЛМД -1ЛМПо +3ЛИД  

 

ДОГРАДЊА И 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈНИХ 
КАПАЦИТЕТА  

-2ЛИПо -1ЛИД -1ЛИД -2 ЛИПо 

+1ЛМД 

 
-1ЛМПо 

 

 

  

ИЗГРАДЊА 

ЕНЕРГЕТСКО-

ЕФИКАСНИХ 
ОБЈЕАКАТА 

+3ОИД  -1ЛИД  +3ОИД  

З
А

Ш
Т

И
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А
 Ж

И
В
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Т
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Е

 

С
Р
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УНАПРЕЂЕЊЕ 

СИСТЕМА 

УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ  

+3ОИД +3ОИД +3ОИД  +3ОИД +3ОИД 

УРЕЂЕЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

ПОДРУЧЈА, 

+3ЛИД +3ЛИД +3ЛИД +3ЛИД  +3ЛИД 

УСПОСТАВЉАЊЕ 
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Резултати процене према одабраним 

планским циљевима 

У области  привреде: 

 Ширење грађевинског подручја 

за потребе привредног развоја - 

ширење грађевинског подручја има 

негативне утицаје на очување 

земљишта ширењем урбанизације и 

свега што она носи, јер се трајно 

губи земљиште као ресурс. Мањи 

негативни утицаји се очекују у 

домену управљања отпадом јер се 

очекују повећане количине отпада 

повремено (у току изградње 

објеката и инфраструктуре)) и 

трајно (у току рада привредних 

субјекта). Утицаји су извесни, 

дуготрајни (повремени) и на 

локалном  нивоу. 

 

 Реализација планских циљева у оквиру 

сектора привреде захтева примену општих и 

појединачних мера заштите животне средине у 

зависности од јачине процењеног утицаја, 

његовог простирања и  начина деловања. Мере 

заштите животне средине морају бити саставни 

део урбане разраде планског подручја и као 

такви обезбеђују одрживост и применљивост 

свих планских циљева. 

 

У области инфраструктуре:  

 

 Изградња система за одвођење 

атмосферских и фекалних  

отпадних вода - овај плански циљ 

остварује позитивне ефекте на 

одређене стратешке циљеве 

заштите животне средине (заштита 

земљишта и вода). Мањи негативни 

ефекти деградације земљишта 

приликом трасирања мреже 

инфраструктуре се не разматрају 

јер је плански циљ вишеструко 

позитиван у функцији заштите 

животне средине. Утицаји су 

дуготрајни, извесни и на локалном 

су нивоу. 

 Реконструкција и доградња 

електроенергетског система -овај 

плански циљ остварује негативне 

утицаје  у смислу физичке 

деструкције и заузимања земљишта 

провлачењем коридора 

инфраструктуре и изградњом нових 

објеката, па тиме долази до могућег 

привременог, локалног утицаја. 

Повремени утицаји појаве буке се 

могу јавити на локацији 

планираних ТС. При реализацији 

овог планског циља морају се 

поштовати и примењивати закони и  

стандарди који обезбеђују рад 

објектата и функционисање мреже 

без штетног утицаја на здравље 

људи и природно окружење. 

 Доградња и ревитализација 

саобраћајних капацитета – због 

последица које изазива доградња и 

изградња  саобраћајне мреже – већи 

број возила на путевима ствара и 

веће еколошке проблеме – бука, 

аерозагађење и сл., овај плански 

циљ има углавном негативне 

ефекте у односу на статешке 

циљеве заштите животне средине. 

Двојак утицај је приказан у односу 

на циљ унапређења енергетске 

ефикасности и коришћење 

еколошких енергената (позитиван 

уколико се енергенти еколошки 

користе, односно негативан 

уколико се користе конвенционална 

горива). Утицаји су стални или 

повремени, дуготрајни и на 

локалном нивоу. Реализација овог 

планског циља захтева примену 

адекватних мера и поступака од 

нивоа планирања до реализације 

планираних активности. 

 Изградња енергетско ефикасних 

објеката- има искључиво 

позитиван утицај на циљеве СПУ, 

или нема никаквог утицаја. Како је 

заштита ваздуха од аерозагађења 

приоритет заштите животне 

средине и здравља људи, овај 

плански циљ је веома значајан и 

доприноси смањењу загађења 

ваздуха коришћењем 

алтернативних извора енергије, као 

и свеукупном унапређењу 

енергетске ефикасности ширег 

подручја.  

 

У области заштита животне 

средине: 

 

 Унапређење система управљања 

отпадом: За све стратешке циљеве 

заштите животне средине очекују 

се већи позитивни ефекти на 

општинском нивоу. 

 Уређење зелених површина ради 

побољшања еколошких прилика 

подручја: Овај плански циљ има 
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или веће позитивне утицаје 

дугорочног типа на животну 

средину или нема никаквог 

утиацаја. 

 Успостављање мониторинга: За 

све стратешке циљеве заштите 

животне средине очекују се већи 

позитивни ефекти на општинском 

нивоу. 

 

7.3.  УТИЦАЈИ ПЛАНСКИХ АКТИВНОСТИ 

НА ЧИНИОЦЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СА ОПИСОМ МЕРА ЗАШТИТЕ 

Процена типичних и карактеристичних 

импакта из анализираног подручја, утицаји из 

непосредног и ширег окружења од значаја за 

План и процена стратешких утицаја, извршена 

је на основу карактеристика и структуре 

садржаја, функција, намена простора, матрице 

природних карактеристика подручја и услова 

насталих у протеклом периоду као 

потенцијалних значајних утицаја на животну 

средину. Природне карактеристике подручја, 

створене вредности и услови настали у 

протеклом периоду представљају полаз за 

процену еколошког капацитета и спречавање 

могућих конфликата у простору.  

 

7.3.1. Квалитет ваздуха и могући утицаји  

планских активности на квалитет 

ваздуха на  подручју Плана са 

мерама заштите 

 

На анализираном подручју, главни 

загађивачи ваздуха су: пре свега друмски 

саобраћај и индивидуална ложишта из 

домаћинстава. Повећано саобраћајно 

оптерећење инфраструктурних система знатно 

утиче на квалитет ваздуха.  

     Вредновањем Плана са аспекта могућих 

утицаја на квалитет ваздуха, закључено је да 

представља добар избор за очување еколошког 

капацитета простора. Главни разлози су:  

- планирани избор могућих енергената, 

(гас), 

- адекватан избор активности на 

изградњи који подржавају еколошке 

стандарде квалитета, односно смањују 

емисију полутаната у атмосферу, 

- планиране зелене површине,  

- унапређење процеса управљања 

отпадом, 

- примена прописаних мера градње на 

условно стабилним теренима, према 

геотехничким истраживањима, како би 

се смањила опасност од клизања 

терена. 

 

На основу анализе природних 

карактеристика, може се претпоставити и 

очекивати да се могу повремено десити појаве 

концентрација загађујућих материја  изнад ГВЕ. 

Неизбежно се у фази изградење објеката и 

уређења локације, могу јавити као последица 

рада грађевинских машина повећана 

концентрација полутаната из мотора који 

сагоревају нафту и нафтне деривате. 

Најзначајнији, са аспекта аерозагађивања су: 

CO, CO2, CXHY, HCOH, SO2 и чађ.  

  Процењује се да је, у случају 

коришћења неприхватљивих енергената могуће 

очекивати појаву краткотрајних, епизодних 

загађења при изразито неповољним 

метеоролошким и микроклиматским условима.  

 Предложена намена простора, уз 

поштовање мера заштите ваздуха од загађивања 

представља добро понуђено решење за очување 

квалитета ваздуха.   

 

Обавезне стратешке мере заштите 

ваздуха: 

 

Заштиту ваздуха од загађивања спроводити 

 Успостављањем интегралног 

мониторинга квалитета ваздуха 

општине, као део регионалног 

мониторинга према програму и Закону 

о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” 

бр. 36/09) и Уредби о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 11/2010), 

 Увођењем обавезне процене утицаја 

појединачних Пројеката на стање и 

квалитет ваздуха, уз подстицање избора 

најбоље понуђених решења и еколошки 

прихватљивих технологија и 

енергената, 

 Обавезним мерама биолошке заштите 

(озелењавање, пејзажно уређење) према 

извору загађења,  

 Стимулација и препорука за коришћење 

нових врста горива (еколошких) у 

саобраћају, 

 Стална едукација и подизање еколошке 

свести о значају квалитета ваздуха и 

животне средине и стална 

информисаност становништва о 

степену загађености ваздуха. 

 

7.3.2. Квалитет вода и могући утицаји 

планских активности  на подручју 

Плана са мерама заштите 

 

   У складу са Законом о водама 

(Сл.гласник РС, бр.30/10 и 13/12)) неопходно је 

обезбедити адекватно управљање водом и 
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водним ресурсима, као и адекватну заштиту 

вода и заштиту од вода. 

  

 Обавезне стратешке мере заштите вода:  

 Све активности у простору 

(производне, прерађивачке технологије) 

које утичу на промену квалитета воде у 

водоносним слојевима или 

површинским токовима, морају бити 

усмерене на спречавање штетног 

утицаја и обезбеђивање захтеваног 

квалитета воде, тј. увођењем 

предтретмана до нивоа за захтевну 

класу према Уредби о категоризацији 

водотока и Уредби о класификацији 

вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68) и 

Уредби о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја  у воде и 

роковима за њихово достизање (Сл. 

гласник РС, бр. 67/2011, и 48/2012), 

 Адекватно одвођење отпадних вода,  

 Забрана одлагања отпада ван за то 

предвиђених локација и судова,  

 За све објекте и радове, потенцијалне 

изворе загађивања површинских и 

подземних вода, обавезно је приступити 

процедури Процене утицаја на животну 

средину, у складу са Законом о процени 

у тицаја на животну средину (Сл.гл. РС 

бр.135/04 и 36/09); 

Са свих саобраћајних површина унутар и 

око објекта обезбедити контролисано одвођење 

атмосферских вода до сепаратора/уређаја за 

пречишћавање пре упуштања у реципијент. 

 

7.3.3. Квалитет земљишта, утицај 

планских активности и мере заштите 

 

Земљиште као необновљиви ресурс 

трпи трајне последице пренамене из 

пољопривредног у изграђено грађевинско 

земљиште. Реализација Плана подразумева 

промене у статусу земљишта са аспекта 

промене намене и начина коришћења.  

 

 Обавезне стратешке мере заштите 

земљишта су: 

 

 Израда еколошко-биолошке основе са 

избором одговарајућих врста за 

озелењавање и пејзажно уређење јавних 

површина и функционалних  заштитних 

зона као важан фактор у заштити 

биолошке функције земљишта, 

 Мере забране депоновања свих врста 

отпада на површинама које за ту 

намену нису стриктно опредељене и 

утврђене, 

 Мере забране просипања и изливања 

свих врста отпадних вода на земљиште, 

 Санација клизишта уз поштовање 

строгих правила и ограничења, у 

зонама условно стабилних терена, 

техничка и биолошка санација 

нестабилних терена, 

 Забрана извођења радова које би могло 

да деградира земљиште.  

 

7.3.4. Утицај Плана на животну средину са 

аспекта појаве буке  и  вибрација и 

мере заштите 

Обавезне мере за смањење буке су 

 примену техничких мера заштите за све 

објекте и активности које могу бити 

генератори буке,  

 подизање заштитиних баријера 

(природних или вештачких) у правцу 

доминантних извора буке - 

саобраћајнице,  

 приликом планирања пририродних 

заштитних појасева водити рачуна о 

избору врста, карактеристикама 

хабитуса (комбиновање лишћарског и 

четинарског дрвећа и жбуња) и 

њиховом међусобном растојању и 

композицији,  

 за све пројекте који могу представљати 

изворе буке обавезан је поступак 

процене утицаја на животну средину.  

 

7.3.5. Утицаји на природна добра, 

екосистеме, станишта  и биодиверзитет и 

мере заштите 

Увидом у Регистар заштићених природних 

добара, утврђено је да у обухвату Плана нема 

евидентираних ни проглашених природних 

добара, односно да обухваћена површина не 

припада неком природном добру. У складу са 

Уредбом о еколошкој мрежи („Сл.гласник РС“, 

бр.102/2010), предеони елементи са очуваном 

или делимично измењеном вегетацијом унутар 

културног предела (шумарци аутохтоних врста, 

групе и појединачна стабла, кошанице, живице, 

међе, шибљаци, баре, тршћаци и др.) имају 

функцију еколошких коридора од локалног 

значаја. 

    Заштита, унапређење и очување 

природе, биолошке геолошке и предеоне 

разноврсности као дела животне средине, 

остварује се усклађивањем активности, 

економских и друштвених развојних планова, 

програма, пројеката и основа са одрживим 

коришћењем обнољивих и необновљивих 

ресурса и дугорочним очувањем природних 

екосистема и природне равнотеже. Наведени 

подаци и дефинисане мере заштите су 

усклађени са важећом законском регулативом. 
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Одмах прекинути радове и обавестити 

Министарство енергетике, развоја и заштите 

животне седине ако се у току радова наиђе на 

природно добро које је геолошко-

палеонтолошког типа и минеролошко-

петрографског порекла или организацију за 

заштиту споменика културе о пронађеним 

археолошким налазиштима или предметима. 

 

     7.3.6. Утицај на становништво и 

демографију 

 

Утицај планских циљева се може 

сагледати са аспекта: утицаја на структуру, 

кретање и бројност запосленог становништва. 

Реализација планских циљева свакако 

ће утицати на промену структуре, бројности и 

кретање становништва. Доћи ће до привременог 

и трајног повећања  броја радника и радних 

места. Са подстицајем изградње, односно 

повећањем броја радника на градилишту, јавиће 

се повећана дневна кретања. Такође ће се 

повећати број запослених у оквиру активне 

радне групе становништва у оквиру радне зоне.  

Све те промене у броју присутних људи 

у простору, имају карактеристике сталних, 

повремених, реверзибилних, иреверзибилних, 

краткотрајних и дугорочних промена у 

простору. Присуство корисника простора, може 

имати негативне последице због буке, 

повећаног стварања комуналног отпада, 

отпадних вода.  

 Позитивни ефекти планских циљева су 

стварање могућности за живот у условима 

контролисане животне средине, могућност 

запошљавања локалног становништва, 

еколошко управљање простором. 

 Увођењем савремених технологија и 

стандарда ЕУ који се односе на заштиту 

запослених у оквиру комплекса, заштиту 

безбедности, као и превентивне мере за заштиту 

од удеса су основ и део будуће стратегије 

пословања и привређивања у новим 

индустријским зонама.  

 

7.3.7. Утицај планских циљева у сектору 

комуналне инфраструктуре и мере 

заштите  

 

Планом је предвиђено потребно 

инфраструктурно и комунално опремање и 

уређење. Плански циљеви у домену 

водопривредне инфраструктуре су свакако 

позитивно окарактерисани јер се тиме штите 

медијуми животне средине од загађења. 

Унапређење система управљања отпадом се 

такође процењује као врло позитивно решење 

према свим аспектима заштите животне 

средине. Топлификацијом објеката у којима ће 

се користити ТНГ као енергент, знатно ће се 

утицати на побољшање квалитета ваздха и 

здравља људи у зимским месецима. 

 

 Обавезне мере заштите са аспекта 

комуналног уређења:  

 

- нова изградња канализационе мреже за 

безбедно управљање отпадним водама 

за све новопланиране кориснике у 

захвату, 

- све технолошке отпадне воде настале у 

појединачним Пројектима, објектима, 

погонима и технологијама, пре 

упуштања у колектор - реципијент, 

морају бити третиране до захтевног 

нивоа сагласно Законским прописима, у 

системима за предтретмане, према 

специфичним захтевима примењене 

технологије,  

- обавезан је третман потенцијално 

зауљених атмосферских вода у 

таложнику-сепаратору уља и масти са 

платоа, паркиралишта и површина где 

је као акцидент могуће очекивати 

појаву случајног просипања или 

процуривања нафтних деривата. 

Управљање комуналним отпадом је 

засновано на избору концепта евакуације 

отпада, сагласно установљеном пинципу  

управљања отпадом  на нивоу града Крагујевца, 

у циљу спречавања деградације животне 

средине, здравља становништва и свих 

корисника простора, пејзажних вредности, 

спречавање неповољних утицаја на 

микроклиматске и еколошке услове подручја.  

 Мере заштите животне средине 

обухватају примену посебних правила у 

управљању отпадом од настанка до безбедног 

одлагања:  

 

- Санацију, рекултивацију и пренамену 

свих локација неконтролисаног 

одлагања отпада,  

- Побољшање организације, 

оптимизација учесталости сакупљања и 

транспорта, оптимизација рута (према 

важећим стандардима надлежног ЈКПа), 

- Увођење модерних судова за одлагање 

отпада – корпи, стандардних контејнера 

и жичаних контејнера за амбалажни 

отпад, према стандардима у зависности 

од површине, броја домаћинстава које 

покривају и намене блока, 

- Увођење шема раздвојеног сакупљања 

и сортирања отпада и стимулисање 

рециклаже у циљу смањења отпада који 

доспева на депонију, 

- Успостављање система одношења 

отпада са локације према уговору са 
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јавним комуналним предузећем  према 

рационалним потребама и створеном 

отпаду, 

- Успостављање система управњања 

опасним отпадом, према важећим 

законским прописима. 

 

7.3.8. Утицај планских циљева у сектору 

саобраћајне инфраструктуре и мере заштите 

 

На основу досадашњег искустава са 

великом поузданошћу можемо тврдити да 

будућа саобраћајна решења и изграђеност 

саобраћајних капацитета свих појавних облика 

саобраћаја на овом простору могу бити 

потенцијални загађивачи животне средине, али 

уз неопходне мере заштите у свим фазама 

реализације потенцијални негативни утицаји ће 

се свести на минимум. Применом еколошких 

горива, којима се све више тежи такође се 

смањује ефекат загађења. Током изградње и 

експлоатације саобраћајних капацитета морају 

се предузети мере и контрола негативних 

утицаја на животну средину, а ако до 

акцидената дође морају се предузети мере брзе 

санације и рекултивације како не би имали 

нежељених последица. 

 

 

Обавезне мере заштите у домену 

саобраћаја: 

- У циљу смањења свих облика загађења  

услед саобраћајних кретања, неопходно  

је формирати заштитне појасеве у 

функцији саобраћајница, као и 

ветрозаштитне појасеве који ће 

обезбедити квалитетну средину 

становништву у близини саобраћајних 

објеката, 

- Стимулисати коришћње алтернативне – 

еколошке енергенте у саобраћају, 

- При пројектовању саобраћајница и 

саобраћајних објеката, посебну пажњу 

посветити прикупљању отпадних 

зауљених вода са саобраћајних 

површина, како оне не би доспеле ван 

њих и загадиле животну средину. 

 

7.3.9. Утицај планских циљева из сектора 

термоенергетске инфраструктуре и мере 

заштите 

 

Развој енергетске инфраструктура на 

простору обухвата плана биће у функцији 

привредног развоја, побољшања услова 

стандарда и живота, као и заштите животне 

средине. На такав позитиван тренд нарочито ће 

утицати стимулисање развоја и коришћења 

алтернативних облика енергије. 

 Природни гас, са аспекта заштите 

животне средине, представља један од 

најповољнијих енергетских ресурса.  

 

7.3.10. Утицај планских циљева из 

сектора електроенергетске и  

телекомуникационе инфраструктуре, мере 

заштите 

 

Негативан утицај надземних 

средњенапонских и високонапонских водова, 

огледа се у постојању електромагнетног поља у 

близини самих водова, које може утицати на 

здравље људи, ако су дуготрајно, изложени 

његовом утицају. Да би се избегао негативан 

утицај на људе ови водови се граде ван 

насељених места, а око њих се обезбеђује 

заштитни коридор (у зависности од јачине вода 

може бити ширине од 10 до 100 m), у којем није 

дозвољена изградња објеката. Такође је 

неопходно адекватно лоцирати зеленило, јер у 

супротном може имати појачане негативне 

ефекте. 

 Техничким мерама, постављањем 

заштитног ужета и уземљењем, надземни вод се 

штити од пренапона услед атмосферског 

пражњења. Услови које треба поштовати 

(висина, удаљеност), да не би дошло до 

нежељених последица, дати су у пречишћеној 

табели бр.7. 
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 Табела бр.7: Прелазак и приближавање разним објектима водова од 1 кВ до 110 кВ. 

 

Објекат 
Сигурносна  

висина (m) 

Сигурносна 

удаљеност 

(m) 

Појачана 

изол. 

Места приступачна возилима 6,0 5,0  

Зграде(неприступачни део:кров,димњак и 

сл. 
3,0 3,0 Е;(М) 

Зграде(приступачни део:тераса, 

балкон,грађевинске скеле и сл.) 
5,0 4,0 Е;(М) 

Зграде погонских просторија 
3,0 уз заш.мере 

3,0 уз 

зашт.мере 
Е;(М) 

Зграде са запаљивим кровом   Е;М 

Објекти са лако запаљивим материјал. 
Не сме 

Висина стуба 

+3,0 мин 15,0 
 

Насељена места 7,0  Е 

Спортска игралишта Не сме преко 

стрелишта 
12,0 Е;М 

Шуме и дрвеће  3,0  

Регионални путеви, локални путеви и 

путеви  за индустријске објекте 
7,0 

Стуб: 10,0 

(изузетно: 5,0) 
Е 

Магистрални путеви  

7,0 

Стуб: 20,0 

(изузетно: 10,0) 

 

Е; М 

Аутопутеви  

7,0 

Стуб: 40,0 

(изузетно: 10,0) 

 

Е; М 

Густо насељена места 7,0  Е; (М) 

Паркиралишта и аутобуска стајалишта 7,0  Е; М 

Мостовне конструкције 

 

5,0 од 

приступачних 

делова: 3,0 од 

неприступачних 

делова 

 

Антене телевизијских и радио пријемника 2,0 5,0 Е; М 

Антене предајних и пријемних станица Не сме   

Високонапонски вод 2,5 1,0 Е 

Нисконапонски вод 2,5 2,0 Е; М 

Телекомуникациони каблови 

 

Стуб: 10,0 за 

1/110 

кV(изузетно:1,0 

за 1-35 кV) 15,0 

за 220 кV 25,0 за 

400 kV 

 

Телекомуникациони надземни вод 
5,5 за 400 КV; 

4,0 за 220 КV; 3,0 

за 35/110 кV 

Пров.:5,0 од 

стуба ТК вода 

Стуб: 2,0 од пров. 

ТК вода 

Е; М 

Металне и жичане ограде 

 

3,0 Стуб: 0,7 

У,,(cm) мин. 20 

(cm) 

 

Жичане мреже 3,75 3,75 Е 

Гасоводи, нафтоводи,параводи и сл.  

8,0 

8,0 

Стуб:висина 

стуба +3,0 

 

Стогови и сушаре 12,0 5,0  
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Гробља 6,0 Стуб: не сме 5,0 Е; М 

Противградне станице Не сме 200  

Железничке пруге које нису предвиђене за 

 електрификацију 
7,0 (изузетно: 

6,0) 

Стуб: 10,0 од 

шине (изузетно: 

5,0) 

М 

ЛЕГЕНДА: *- без обзира на напон; 

                      У,,- називни напон (КV); 

                      Е - електрично појачана  изолација; 

                     М - механички појачана изолација. 

НАПОМЕНА: При преласку водова преко објеката, односно при приближавању водова 

објектима,сигурносна висина је једнака сигурноној удаљености ако за сигурносну висину није 

наведена посебна вредност. 

*Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1 кВ до 100 кВ  (”Сл. лист СФРЈ”, бр. 65/1988 и ”Сл. лист СРЈ”   бр. 18/1992 чл. 

103,104,105,106,107,108).   

 

Трафо станица је чист електроенергетски 

објекат и у редовном погону не загађује ваздух, 

земљиште и воду. Једина врста отпада је 

уобичајени комунални отпад који се смешта у за 

то одређене контејнере и односе га комуналне 

службе града. У току редовног погона 

трансформаторске станице неће бити 

коришћени извори јонизујућег зрачења јер по 

природи технолошког процеса неће бити таквих 

извора.  

 

7.4. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ И 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Систем заштите и спасавања људи, 

материјалних и културних добара и животне 

средине од елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа - удеса и катастрофа, 

последица тероризма, ратних и других већих 

несрећа регулисан је у оквиру Закона о 

ванредним ситуацијама (Службени гласник РС 

бр 111/09, 92/11 и 93/12).   

Овим законом су  регулисане 

надлежности државних органа, аутономних 

покрајина, јединица локалне самоуправе и 

учешће полиције и Војске Србије у заштити и 

спасавању; права и дужности грађана, 

привредних друштава, других правних лица и 

предузетника у вези са ванредним ситуацијама; 

организација и делатност цивилне заштите на 

заштити, спасавању и отклањању последица 

елементарних непогода и других несрећа, 

финансирање, инспекцијски надзор, 

међународна сарадња и друга питања од значаја 

за организовање и функционисање система 

заштите и спасавања.  

Проблематика предметног захвата указује да 

се на локацији и у окружењу могу десити 

акцидентне ситуације у саобраћају и 

пратећим функцијама, пожар, као и 

природне непогоде.  

Саобраћај 

Узрочници акцидента могу бити: 

- људски фактор (непажљива вожња и 

непоштовање саобраћајних прописа),  

- неисправност возила, 

- разни природни фактори који могу 

оштетити инсталације (ерозија, 

клизишта, корозија, влага, прашина...); 

- елементарне непогоде. 

У случају акцидената најчешће долази до 

просипања нафтних деривата из резервоара 

возила и до загађивања околног земљишта, а 

кроз земљиште и подземних и површинских 

вода, као и уништавања биљног света.  

Основне мере за спречавање и 

ограничавање акцидентних ситуација у домену 

саобраћаја произилазе из спровођења позитивне 

законске регулативе.  

 Пожар 

Пожар може настати као последица: 

- квара на електричним инсталацијама, 

- неисправности инсталација и уређаја, 

- неконтролисаног истицања гаса на 

прирубничким спојевима гасовода, 

- испуштања гаса при извођењу неких 

операција на опреми и инсталацијама, 

- људског фактора. 

Систем заштите од пожара и експлозије 

чине аутоматски јављачи пожара (инсталације 

изграђене према Пројекту аутоматске дојаве 

пожара), мобилни апарати за гашење пожара и 

хидрантска мрежа.  

 

7.5.ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, 

СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, 

ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА 

ДИМЕНЗИЈА, БРОЈ ИЗЛОЖЕНИХ 

СТАНОВНИКА, КУМУЛАТИВНА И 

СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПДР 

РАДНЕ ЗОНЕ СОБОВИЦА 
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Подручје Плана представља 

вишефункционалну целину са планираним 

објектима и садржајима и инфраструктуром, 

чија реализација неминовно доводи до трајних, 

иреверзибилних промена и пренамене 

продуктивног земљишта као необновљивог и 

тешко обновљивог природног ресурса  у 

грађевинско.  

 Предвиђене мере у циљу активне 

заштите простора којима се обезбеђује одрживи 

развој овог подручја имају кумулативно дејство 

у погледу заштите природних ресурса - воде, 

ваздуха и земљишта, који бивају загађени како 

непосредно тако и посредно. Инфраструктурно 

опремање имаће утицај на заштиту вода 

(водоводна и канализациона мрежа) и земљишта 

(адекватно одлагање комуналног отпада), а 

индиректно ће утицати и на заштиту ваздуха од 

загађења. Утицај инфраструктурног опремања 

(енергетског и канализационог) планског 

подручја  има дуготрајни позитиван карактер 

на заштиту животне средине. Приликом 

скидања површинског слоја земљишта и 

полагањем инсталација врши се деградација 

земљишта.  

 Адекватним одлагањем комуналног 

отпада, према планском решењу, ће се 

заштитити земљиште од потенцијалног 

загађења, а истовремено и водоносни слојеви.  

 Негативни утицаји у домену 

саобраћајних решења, имају извесне негативне 

утицаје на готово све циљеве стратешке 

процене који се појевљују у одређеним 

времнским периодима (повремени су) у 

зависности од различитих чинилаца простора и 

субјеката. Негативни утицаји се такође очекују 

у сектору унапређења привреде – ширењу 

радних зона, само уколико не буду примењени 

савремни стандарди производње и чисте 

технологије. Утицаји могу бити повремени и  

кумулативни (може се десити да се поред 

саобраћајног загађења (ваздуха специфичним 

полутантима,  појава прекомерне буке) у 

конкретној зони или на локацији дође до појаве 

загађења услед емисије загађујућих материја 

као продукт технолошког процеса). 

 Највећи број утицаја сагледавањем 

еколошких фактора, због међусобне 

условљености и интеракције, имају 

реверзибилни карактер, што се предпоставља и 

за посматрани простор.  

 Удесне ситуације се не могу 

предвидети, па се процењује вероватноћа 

њиховог испољавања. Уколико се у оквиру свих 

секторских циљева примењују мере заштите и 

безбедности, технички нормативи и стандарди 

при реализацији појединачних пројеката, удесне 

ситуације су сведене на минимум. Применом 

мера заштите, процењује се да је, на подручју 

Плана могуће простор уредити, изградити 

објекте и садржаје, инфраструктурно опремити 

и користити на еколошки одржив начин. 

 8.0. ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА  

ПРОСТОРА   ПОДРУЧЈА ПДР РАДНЕ 

ЗОНЕ  СОБОВИЦА 

8.1.ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА 

ДАЉИ УРБАНИ РАЗВОЈ 

За валоризацију простора за даљи 

урбани развој подручја, послужила је 

постављена матрица урбаног еколошког развоја 

ППГ Крагујевца, која даје основ за развој и 

заштиту предметног простора (Прилог: 

Еколошка валоризација простора Р 1:10000). 

Предметни захват припада тзв. 

потезном простору, (претежно 

пољопривредни реон и насеља). 

Еколошки потези представљају 

контактно подручје које се развија дуж 

линеарних потеза водотокова ради заштите и 

наменског коришћења простора, односно дуж 

саобраћајних и развојних праваца ради 

формирања основних линеарних еколошких 

завеса према непосредном окружењу.  

Сви захвати у ширем потезном 

простору пољопривредног окружења 

подручја генералног плана и примарне 

агломерације уводе принципе екологије и 

одрживости у организацију насеља, коришћење 

грађевинског подручја и продуктивног 

земљишта, шума, пашњака, водотокова, ширих 

природних добара, опреме и инфраструктуре, 

ради трајног одржања природних и створених 

потенцијала и капацитета, њиховог унапређења 

и преноса на коришћење новим генерацијама. 

Валоризацијом простора за даљи 

урбани развој предметни захват припада 

контактној зони  са посебним режимом 

заштите: 

 Зона мелиорације и комасације 

(Собовица), зоне 

високопродуктивног 

пољопривредног земљишта.  

Ове зоне уређиваће се: 

 На начин и према условима 

процене утицаја, уз очување 

плодности и бонитетне класе.  

 За оптимално коришћење ових 

површина потребно је извршити 

оптималну рејонизацију 

поњопривредног земњишта и 

обавезно подизање пољозаштитних 

појасева. 

  

Основна начела заштите животне 

средине за анализирану просторну целину  могу 

се дефинисати на следећи начин: 

 Заступљени програми морају 

обезбеђивати усклађеност интереса 

заштите средине и економског развоја 
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тј. морају испуњавати услов 

прихватљивости и одрживости, 

 Програми морају испунити и 

задовољити начело и услове 

одговорности потенцијалног загађивача 

и његовог следбеника. 

 Програм контроле и заштите животне 

средине ове  зоне мора бити интегрални 

део Мониторинга животне средине 

Града Крагујевца. 

 

9.0.МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

 Основни методолошки приступ и 

садржај Извештаја Стратешке процене утицаја 

на животну средину,  дефинисани су Законом о 

Стратешкој процени утицаја на животну 

средину (Сл. гласник РС бр. 135/04, 88/10). 

Процена стања животне средине за подручје 

плана, представљена је проценом постојећег 

стања и сагледавањем планских решења  на 

основу кога су дате еколошке смернице са 

мерама за реализацију плана. 

 Општи методолошки концепт је: 

 прикупљање информација и података о 

простору, потенцијалним и евидентираним 

изворима загађивања, стању природних 

вредности-стању и квалитету вода, 

земљишта, ваздуха, станишта и 

биодиверзитета, заштићених природних и 

културних добара,  

 успостављање основних анализа, приказ 

„нултог стања“ као услова и полазне основе 

за анализу евидентираних и процену 

могућих значајних промена, 

 дефинисање основиних и поједниначних 

циљева стратешке процене, 

 вредновање постојећег стања као и процене 

значајних утицаја посебне намене, у односу 

на циљеве стратешке процене, 

успостављањем савремене методологије 

процене утицаја,  

 процена и поређење варијантних решења уз 

приказ потенцијала и ограничења 

понуђених варијанти,  

 дефинисање  мера заштите према 

секториским планским решењима, односно 

према медијумима животне средине, 

 дефинисање инструмената за спровођење 

мера заштите животне средине, 

 смернице процене утицаја за ниже 

хијерархијске нивое, 

 мониторинг животне средине, као 

неопходна мера контроле.  

С обзиром да је кроз анализу  

установљено да постоје одређени ризици у 

смислу утицаја на животну средину, један део 

истраживања везан је за конкретне индикаторе и 

избор индикатора. Из основне матрице могућих 

утицаја детаљно се анализирају они за које је 

доказано да у конкретним просторним условима 

одређују међусобни однос предметног плана  и 

животне средине. 

 На основу верификованих показатеља, 

урађена је процена могућих утицаја планских 

решења, истраживане су могућности заштите и 

унапређења животне средине и предложене 

одговарајуће мере за које постоји оправданост у 

смислу рационалног смањења негативних 

утицаја на животну средину. 

  Утврђивање критеријума могућих 

значајних утицаја, појединачних и повезаних, 

вршени су на основу доступних информација, 

увидом у постојећу документацију (просторно – 

планску, урбанистичку  и пројектно - 

студијску). Дефинисане су еколошке смернице 

за спровођење Плана и реализацију, односно за 

утврђивање еколошке валоризације простора на 

еколошки одржив и прихватљив начин. 

 

9.1.     ПРИМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 

 

 Примењена методологија заснована је 

на квалитативном и квантитативном 

вредновању животне средине на планском 

подручју, непосредном и ширем окружењу, као 

основе за валоризацију простора за даљи 

одрживи развој. Методологија се усавршава из 

године у годину и углавном је у сагласности са 

новијим приступима  и упутствима за израду 

Стратешке процене у ЕУ
1
.  

У односу на дефинисане циљеве СПУ и 

изабране индикаторе одрживог развоја, врши се 

процена утицаја одабраних планских решења на 

животну средину. Процена утицаја врши се у 

односу на циљеве стратешке процене утицаја у 

варијанти да се план примени и да се план не 

примени. 

 Процена утицаја варијантних решења је 

квалитативна према следећим критеријумима: 

+ позитиван утицај (унапређење 

ж.средине), 

 - негативни утицај (деградација 

ж.средине), 

0 или празно поље -без значајних 

промена, 

М - уз мере заштите могућ позитиван 

утицај. 

 

У односу на процену утицаја 

варијантних решења доноси се одлука да ли је у 

                                                           
1 Стојановић Б., Управљање животном средином у 

просторном и урбанистичком планирању – стање 

перспективе, у монографији ''Новији проступи и 

искуства у планирању'', ИАУС, 2002, 

  Стојановић Б., Критички осврт на примену закона 

о стратешкој процени утицаја на животну средину 

у  просторном и урбанистичком планирању, 

ИЗГРАДЊА БР.1, 2006, 
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односу на животну средину повољнија 

варијанта да се план примени или да се план не 

примени. Уколико је повољнија варијанта да се 

план примени, врши се евалуација 

карактеристика и значаја утицаја планских 

решења. 

 Значај утицаја планских решења 

процењује се у односу на величину (интензитет) 

утицаја и просторне размере на којима се може 

остварити утицај. Утицаји, односно ефекти 

планских решења, према величини промена, 

могу бити позитивни (+), негативни (-) или 

неутрални (0). Да би табела била јаснија ова 

карактеристика утицаја је приказана бојом: 

Позитиван утицај – зелена, 

Негативан – црвена, 

Неутралан/нема га – бела.   

Интензитет утицаја је приказан 

интензитетом боје и јединичним мерама од +3 

до -3. Што је тамнија боја, то је већи утицај.  

Додатни критеријуми су критеријуми за 

вредновање просторних размера, вероватноће и 

времена трајања могућих утицаја  који се могу 

применити као додатни параметар.  

Критеријуми за оцену утицаја су дати у табели 

бр.8. - Критеријуми за оцењивање утицаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр 8. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

В
ел

и
ч

и
а 

у
ти

ц
а
ја

 

ознака опис 

критичан -3 
Јак негативан утицај или значајне 

негативне пормене у животној средини 

бећи -2 
Већи негативан утицај или у већој мери 

нарушава животну средину 

мањи -1 
Мањи негативан утицај или мање 

нарушавање животне средине 

нејасан утицај 0 Нема података или није примећено 

позитиван +1 Мањи позитиван утицај на животну срдину 

повољан +2 
Већи позитиван утицај, повољне промене на 

животну средину 

врло повољан +3 
Јак позитиван утицај, битно побољшање 

животне средиен 

П
р

о
ст

о
р

н
е 

р
аз

м
ер

е 

у
ти

ц
ај

а 

глобални Г Ван граница РС 

државни Д У оквиру граница РС 

регионални Р 
У оквиру ППО Крагујевац и у оквиру региона 

Шумадије и Поморавља 

општински О У оквиру ГП-а Крагујевац 

локални Л У оквиру ПГР-а 

В
ер

о
в
ат

н
о

ћ
а 

у
ти

ц
ај

а 

утицај извесан И  

вероватан В  

могућ М  

није вероватан НВ  
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В е л и ч и а  у т и ц а ј а ознака опис 

В
р

ем
е 

тр
ај

ањ
а 

у
ти

ц
ај

а 

повремен По  

привремен Пр  

дуготрајан Д  

 

 

На основу критеријума процене величине, 

просторних размера утицаја, вероватноће, 

трајања утицаја планских решења врши се 

евалуација значаја идентификованих утицаја за 

остваривање циљева стратешке процене. У 

обзир се узимају само они утицаји који имају 

значајне позитивне или негативне ефекте на 

квалитет животне средине. 

 

10.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ 

ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У 

ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Стратешка процена утицаја на животну 

средину је урађена као пратећа документација 

Плана детаљне регулације Радна зона Собовица, 

паралелно са њим, односно у фази планирања. 

За сваки будући план нижег реда, у оквиру 

простора обухваћеног предметним планским 

документом, неопходно је донети посебну 

Одлуку о изради (или не изради) Стратешке 

процене утицаја на животну средину,  на основу 

претходно прибављеног мишљења и одлуке 

надлежног органа, а на основу Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(Сл.гласник РС бр.135/04 и 88/10).   

Услове за реализацију планираних 

активности и програма усагласити са одредбама 

ПДР Радна зона Собовица, као вишег планског 

акта и Стратешке процене утицаја предметног 

ПДР. 

За сваки појединачни Пројекат, за који 

надлежни орган утврди да је потребно, мора се 

у складу са Законом о процени утицаја на 

животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 

36/09) и подзаконским актима-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) израдити 

Студија о процени утицаја на животну средину. 

Поступак процене утицаја спровести по фазама 

у поступку процене утицаја, сагласно Закону о 

процени утицаја на животну средину (Сл. 

гласник РС., бр.135/04 и 36/09). 

За реализацију планираних Пројеката 

обавезно је поштовање урбанистичких, 

санитарних и свих неопходних услова 

надлежних органа, организација и предузећа у 

циљу остваривања еколошке заштите простора. 

 

 

 

Посебно значајан аспект по питању 

спровођења плана и смерница је успостављање 

мониторинга животне средине за Законом 

предвиђене параметре, према Процени утицаја 

на животну средину. 

 

11.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

     

 Циљеви програма праћења стања животне 

средине су према Закону о заштити животне 

средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09 и 

72/09):  

- обезбеђење мониторинга, 

- дефинисање садржине и начина вршења 

мониторинга, 

- одређивање овлашћених организација 

за обављање мониторинга, 

- дефинисање мониторинга загађивача, 

- успостављање информационог система 

и дефинисање начина достављања 

података у циљу вођења интегралног 

катастра загађивача, 

- увођење обавезе извештавања о стању 

животне средине према  прописаном 

садржају извештаја о стању животне 

средине. 

 

11.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И 

ПРОГРАМА 

 

Потребно је обезбедити континуирано 

праћење стања квалитета животне средине и 

активности у простору, што ствара услове за 

рационално и еколошки прихватљиво 

управљање животном средином. Према Закону 

о заштити животне средине, („Сл. гласник РС”, 

бр. 135/04, 36/09 и 72/09), локална управа у 

оквиру своје надлежности, обезбеђује 

континуирану контролу и праћење стања 

животне средине у складу са свим посебним 

Законима. 

Када је у питању програм праћења 

стања животне средине, с обзиром на величину 

и свеукупне потенцијале датог подручја, за 

праћење се предлажу следећи параметри 

животне средине: 

 

- праћење стања квалитета  ваздуха – 

степен  аерозагађености, 

- контрола квалитета отпадних вода,   
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- контрола квалитета, кретања и 

депоновања отпада, 

- бука. 

 

Надлежни орган за спровођење, 

имплементацију и реализацију Програма 

праћења је у обавези да поштује смернице 

Стратешке процене утицаја. 

Програм заштите животне средине - Програм 

мониторинга Плана, може бити локално 

организован, али мора бити интегрални део 

Програма мониторинга који доноси локална 

Управа. 

Орган надлежан за заштиту животне средине, 

у циљу интегралне контроле животне средине, 

доноси Одлуку о интегралној контроли и 

управљању квалитетом животне средине на 

локалном нивоу, за подручје Плана. 

Обавезе Носиоца Плана су да: 

 

- Спроведе мере превенције, по захтеву и 

мере санације, спречавања, отклањања 

и минимизирања потенцијално 

негативних ефеката на животну 

средину у циљу еколошке одрживости 

и прихватљивости. 

- Спроведе и контролише примену мера 

заштите животне средине у свим 

фазама реализације Плана и 

појединачних Пројеката. 

- Успостави мониторинг у границама 

Плана, али и праћење стања животне 

средине у непосредном окружењу. 

 

11.2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Мониторинг стања животне средине 

врши се: 

- систематским мерењем, 

- испитивањем и 

- оцењивањем индикатора стања и 

загађености животне средине. 

 

 Мониторинг животне средине мора да 

пружи податке добијене праћењем природних 

фактора, промену стања услед стечених 

карактеристика и постојећих природних 

карактеристика. 

 На основу просторног обухвата Плана и 

могућих загађења, мониторинг се  односи на 

следеће индикаторе: 

 

- мерење емисије и имисије у циљу 

праћења квалитета и степена 

загађености ваздуха, утицаја на здравље 

становништва и животну средину, 

- контролу и праћење квалитета отпадних 

воде  

- зонирање и постављање мерних места 

за праћење буке, 

- успостављање контроле генерисања и 

кретања опасних и штетних материја и 

отпада. 

 

11.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ 

ОРГАНА 

 

 Програм мониторинга стања животне 

средине доноси локални орган власти у складу 

са програмом мониторинга који доноси Влада 

РС (Сл.гласник РС бр. 135/04). Мониторинг 

обавља овлашћена организација која испуњава 

услове за мерење датих параметара и Стандарда 

у области узорковања, мерења, анализа и 

поузданости података у складу са Законом. 

 Власник, односно корисник постројења 

које емитује загађујуће материје, дужан је да у 

складу са законом, преко надлежног органа, 

организације или овлашћене организације 

обавља мониторинг емисије, учествује у 

трошковима мерења имисије у зони утицаја и по 

потреби прати друге утицаје своје активности.  

 Органи управе, загађивачи или 

овлашћене организације које врше мерења, 

дужни су да доставе податке мониторинга 

Агенцији за заштиту животне средине на 

Законом прописан начин. 

 Систем праћења стања животне средине 

(ваздух, вода, земљиште, отпадне материје, 

опасне и штетне материје, бука) успостављен је 

правним оквиром: 

 

- Законом о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 

36/09 – др.закон,  72/09 – др. Закон и 

43/2011 – одлука УС); 

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, 

бр. 30/10, 13/12); 

- Закон о заштити од буке у животној 

средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 

88/10); 

- Правилником о граничним 

вредностима, методама мерења 

имисије, критеријумима за 

успостављање мерних места, 

евиденцији података („Сл. гласник РС”, 

бр. 54/92, 30/99 и 13/06); 

- Правилником о граничним вредностима 

емисије, начину и роковима мерења и 

евиденције података („Сл. гласник РС”, 

бр. 30/97); 

- Правилник о опасним материјама у 

водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 

- Правилник о начину и минималном 

броју испитивања квалитета отпадних 

вода („Сл. гласник СРС” бр. 47/83 и 

13/84); 

- Правилником о дозвољеним 

количинама опасних и штетних 

материја у земљишту и води за 

наводњавање и методама за њихово 
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испитивање („Сл. гласник РС”, бр. 

23/94); 

- Уредба о програму систематског 

праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од 

деградације земљишта и методологији 

за израду ремедијационих програма 

(„Сл. Гласник РС” бр. 88/10),  

- Правилник о методама мерења буке, 

садржини и обрасцу извештаја о 

мерењу буке (Сл.гласник РС. бр.72/10), 

- Уредба о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета вездуха („Сл. 

гласник РС” бр. 11/10 и 75/10),  

- Уредба о граничним вредностима 

емисија загађујућих материја у ваздух 

(„Сл. гласник РС” бр. 71/10 и 6/11),  

 

 

Мониторинг систем за контролу 

квалитета животне средине  успоставља се 

према важећој процедури прописаној Законом и 

подзаконским актима. 

 

12.0. ЗАКЉУЧАК 

           Стратешком проценом утицаја су, на 

основу мултидисциплинарног начина рада, 

вредноване све мере и активности предвиђене 

Планом детаљне регулације Радна зона 

Собовица. Такође, процењени су утицаји на 

животну средину и на основу еколошког 

капацитета средине стратешки је предвиђен 

даљи развој који је дат кроз предлог 

превентивних мера заштите животне средине 

као и систем контроле кроз мониторинг. 

           Одржив развој могућ је уз поштовање 

услова и мера које прописује План детаљне 

регулације, као и уз поштовање стратешких 

циљева овог елабората који морају бити 

интегрисани у планске одредбе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(«Службени гласник Републике Србије», бр. 

72/09, 81/09- исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13- Одлука УС,  50/13-Одлука УС, 

54/13 и 98/13- Одлука УС) и члана 22. тачка 5. 

Статута града Крагујевца («Службени лист 

града Крагујевца» бр. 37/12- пречишћен текст) 

на седници одржаној дана 27.12.2013. године, 

донела је  

 

   Одлуку 

о измени и допуни Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације «Стара 

Циглана» 

  

 

Члан 1. 

 

   У члану 3. Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације «Стара Циглана» (« 

Службени лист града Крагујевца» број 24/13)- (у 

даљем тексту : Одлука),  став 1.  мења се и 

гласи: 

- «Граница Плана детаљне 

регулације дефинисана је: са северне стране 

регулацијом корита реке Лепенице , 

регулацијом Улице Душана Шубаковића, 

катастарским парцелама: 13241, 13240, 13239, 

13238, 13237, 13236, 13233, 13232, 13231, 13230, 

13228, 13227, 13225, 13224, 13222, 13221, 13220, 

13219, 13218, 13217, 13216, 13215, 13214, 13212, 

13211, 13197, 13198 КО Крагујевац 3; 

регулацијом корита Дивостинског потока са 

североисточне стране, са источне стране 

регулацијом корита реке Лепенице и 

регулацијом корита Грошничке реке, 

регулацијом Улице Јосипа Словенског са 

јужне стране, регулацијом Улице 

октобарских жртава, катастарским 

парцелама: 762, 725, 732, 738, 744 КО 

Крагујевац 2 и регулацијом улице 

Октобарских жртава са западне стране».    
  

У члану 3. Одлуке, у  ставу 2. број: 

«32.30.69» се замењује бројем: «77.30.34». 

  

Члан 2. 

                                                                                     
 Ова одлука  ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 

Крагујевца». 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 350-1164/13-I 

У Крагујевцу, дана 27.12.2013. године 

                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК, 

                               Саша Миленић, с.р. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. став 1. тачке 5. и 6. у вези члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

129/07), члана 22. став 1. тачка 14. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', 

број 37/12 – пречишћен текст) и члана 28. став 

3. и члана 32. Закона о легализацији објеката 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

95/13) на седници одржаној дана 27.12.2013. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У  

О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Одлуком о мерилима за обрачун висине 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације објеката (у даљем тексту: 

Одлука) прописују се мерила за одређивање 

висине накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку легализације објеката, 

висина накнаде, услови под којима се може 

остварити право на умањење накнаде, као и 

услови и начин плаћања накнаде. 

 

Члан 2. 

 Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку легализације објеката 

регулише се Уговором о уређивању 

грађевинског земљишта који Инвеститор 

закључује са ЈП ''Предузеће за изградњу града 

Крагујевца'' (у даљем тексту: Предузеће). 

   

II МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 3. 

 Мерила за одређивање висине накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације објеката прописују се на 

основу критеријума који су утврђени Законом о 

легализацији објеката, тј. на основу:  

- степена комуналне опремљености,  

- годишњих програма за уређивање 

грађевинског земљишта,  

- урбанистичке зоне,  

- намене и  

- површине објекта 

 

Члан 4. 

 Као мерила за одређивање висине 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације објеката примењују се 

мерила прописана чланом 24. Одлуке о 

мерилима за утврђивање цене за отуђење, 

закупнине и накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта (''Службени лист града Крагујевца'', 

број 18/13). 

 

III ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 5. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта у поступцима легализације објеката 

регулише се Уговором који власник објекта 

изграђеног без грађевинске дозволе, односно 

одобрења за изградњу закључује са ЈП 

''Предузеће за изградњу града Крагујевца'', а по 

добијању обавештења од стране органа 

надлежног за издавање грађевинске дозволе о 

могућности легализације  

Висина накнаде исказује се у бодовима. 

Вредност бода се одређује на дан 

уплате, у паритету 1 бод = 1 ЕУР, у динарској 

противвредности обрачунатој по продајном 

курсу Народне банке Србије. 

 

Члан 6. 

Висина накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта у поступку 

легализације за породичне стамбене објекте до 

350 м2 бруто развијене грађевинске површине 

(са највише 4 стамбене јединице) и посебне 

делове стамбених објеката (стамбене јединице) 

у оквиру стамбених објеката до 350 м2 бруто 

развијене грађевинске површине (објеката), 

утврђује се према табели 1. као збир примарних 

и секундарних улагања, према зонама. 
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Табела 1.       

 Породични стамбени објекти и посебни делови (станови) у објектима бруто 

развијене површине до 350 м2 

Зона Примарна улагања по м2 Секундарна улагања по м2 

Екстра зона 10 27 

I зона 10 16 

II зона 10 14 

III зона 10 13 

IV зона 6 10 

V зона 6 8 

 

Члан 7. 

 

Висина накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта у поступку 

легализације стамбених објеката преко 350 м2 

бруто развијене грађевинске површине и 

посебних делова стамбених објеката (станова) у 

оквиру стамбених објеката чија бруто развијена 

грађевинска површина прелази 350 м2, 

пословних објеката, као и пословног простора у 

оквиру мешовитих објеката, утврђује се према 

табели 2. према зонама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Табела 2.                                                                                                   

 

 

Стамбени објекти и посебни делови (станови) у објектима бруто 

развијене површине преко 350 м2 

Пословни 

простор  

Екстра зона 100 140 

I зона 80 120 

II зона 74 100 

III зона 68 90 

IV зона 32 22 

V зона 28 12 

 

 

 

 

Из разлога статике, архитектонско-

грађевинске целине, јединствености инсталација 

и безбедносних разлога, власници посебних 

делова стамбених објеката преко 350 м2 бруто 

развијене грађевинске површине морају 

једновремено регулисати накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта за све стамбене 

јединице у оквиру објекта, при чему ће се 

накнада за комуникационе и друге заједничке 

површине наплатити власницима бесправно 

изграђених стамбених јединица сразмерно 

уделу површине стамбене јединице у укупној 

површини објекта.  

 

Власницима објеката из става 1. овог 

члана који су обезбедили простор за паркирање 

возила у складу са Одлуком о мерилима за 

утврђивање цене за отуђење, закупнине и 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

(''Службени лист града Крагујевца'' број 18/13),  

висина накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку легализације објеката  

 

 

утврђује се у износу од 50% износа прописаног 

Табелом 2 овог члана.  

 

Члан 8. 

Висина накнаде за објекте намењене 

производњи, без обзира на њихову бруто 

развијену површину, а који су изграђени без 

одобрења надлежног органа, утврђује се према 

табели 3. као збир примарних и секундарних 

улагања, по зонама. 
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Табела 3.            

 

Пословни простор намењен производњи 

Зона Примарна улагања Секундарна улагања 

Екстра зона 10 30,00 

I зона 10 20,00 

II зона 10 14,00 

III зона 10 9,00 

IV зона 6 6 

V зона 6 4 

 

 

 

 

Члан 9. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта за потребе легализације бесправно 

изграђених објеката комуналне инфраструктуре 

или подземних линијских инфраструктурних 

објеката чија изградња није финансирана 

средствима буџета града Крагујевца, утврђује се 

у висини од 10% од накнаде прописане у табели 

3. из члана 8. ове Одлуке. 

 

Члан 10. 

 

 Обрачун површине за коју се наплаћује 

накнада за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације објеката врши се 

сагласно мерилима прописаним Одлуком о 

мерилима за утврђивање цене за отуђење, 

закупнине и накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта (''Службени лист града Крагујевца'', 

број 18/13). 

 

IV УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ 

ОСТВАРИТИ ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 

 

Члан 11. 

 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку легализације породичних 

стамбених објеката до 350 м2 бруто развијене 

грађевинске површине и посебних делова 

стамбених објеката (станова) може да се умањи 

за одређене категорије лица, а под условима 

прописаних овом одлуком. 

Право на умањење накнаде из става 1. 

овог члана могу да остваре: 

 

1. лица која су изградњом или куповином 

стамбених објеката описаних у ставу 1. овог 

члана трајно решавала своје стамбено 

питање и ако они или чланови њихових 

породичних домаћинства немају другу 

непокретност за становање; 

2. инвалиди;  

3. самохрани родитељи и 

4. орисници социјалне помоћи. 

Лица из става 2. тачка 2., 3. и 4. могу 

остварити право на умањење накнаде под 

условом да су изградњом или куповином 

стамбених објеката описаних у ставу 1. овог 

члана трајно решавала своје стамбено питање и 

ако они или чланови њихових породичних 

домаћинства немају другу непокретност за 

становање. 

Наведена лица имају право на умањење 

накнаде само уколико ни по ком основу немају 

дуговања према Предузећу или других 

неизмирених обавеза према Граду Крагујевцу. 

Уколико се ради о породичном домаћинству, 

овај услов морају да испуне сви чланови 

породичног домаћинства. 

Породичним домаћинством из става 2. 

тачка 1. овог члана сматрају се лица која са 

власником објекта изграђеног без грађевинске 

дозволе, односно одобрења за изградњу живе у 

заједничком домаћинству (брачни друг или 

лице које са власником објекта живи у 

ванбрачној заједници, деца рођена у браку или 

ван брака, усвојена или пасторчад и друга лица 

која је власник објекта или његов брачни друг 

дужан да по закону издржава а која са њим 

станују у истом стану, односно породичној 

стамбеној згради). 

 Умањење накнаде из става 1. за лица из 

става 2. тачка 1. износи 10%, док за лица из 

става 2. тачка 2.,3. и 4. износи 20%. 

Члан 12. 

 Испуњеност услова за умањење 

накнаде из члана 11. утврђује се на основу 

доказа који се прилажу приликом подношења 
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захтева за закључење уговора о накнади за 

уређивање грађевинског земљишта и то: 

За лица из чл. 11. ст. 2. тач 1.: 

- фотокопије Преписа листа непокретности, 

фотокопије овереног Уговора о купопродаји 

објекта и др. из којих се може утврдити да 

је бесправни градитељ, односно уговарач 

држалац објекта који је предмет 

легализације; 

- изјаве лица које је поднело захтев за 

легализацију да је трајно решавало своје 

стамбено питање; 

- потврде Градске управе надлежне за 

пореске приходе, да подносилац захтева и 

чланови његовог породичног домаћинства 

немају другу непокретност на територији 

града Крагујевца; 

- Уверења МУП-а Р. Србије, Секретаријат у 

Крагујевцу - Пријавно-одјавне службе о 

пребивалишту подносиоца захтева и 

чланова његовог породичног домаћинства. 

Поред документације из претходног 

става овог члана, инвалиди, самохрани 

родитељи и корисници социјалне помоћи 

прилажу и одговарајуће потврде (уверења) 

надлежних органа или организација којима 

потврђују наведени статус. 

 

V УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 13. 

 Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку легализације, која је 

утврђена сагласно одредбама ове Одлуке, плаћа 

се једнократно. 

Уколико се накнада из претходног 

става овог члана  плати у року од 30 дана  од 

дана достављања записника о обрачуну 

површине за коју се наплаћује накнада и нацрта 

уговора, иста се умањује за 20%, под условом да 

власник објекта који се легализује ни по ком 

основу нема дуговања према Предузећу нити 

других неизмирених обавеза према Граду 

Крагујевцу, а што се доказује достављањем 

уверења Градске управе надлежне за пореске 

приходе. 

Уколико се накнада плати по протеку 

рока од 30 дана од дана достављања записника о 

обрачуну површине за коју се наплаћује накнада 

и нацрта уговора, право на попуст из 

претходног става овог члана се не може 

остварити.  

 

 

 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Решавање о захтевима за уговарање 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације објеката који су 

Предузећу поднети до ступања на снагу ове 

одлуке, окончаће се по одредбама ове одлуке.  

Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, 

престају да важе одредбе чл. 41., 43., 53 ст. 3 

Одлуке о мерилима за утврђивање цене за 

отуђење, закупнине и накнаде за уређивање 

грађевинског земиљшта (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 18/13), а одредба чл. 55 ст. 1 се 

ставља ван снаге у делу који се односи на 

држаоце бесправно изграђених објеката. 

 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

БРОЈ: 463-159/13-I 

У КРАГУЈЕВЦУ, 27.12.2013. ГОДИНЕ 

                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК                                                                               

Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 65. став 1, а у вези члана 4. став 2. Закона 

о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 119/12), члана 2. став 1. тачкa 7. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник 

РС'', број 88/11) и члана 22. став 1. тачка 8. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 37/12- пречишћен текст), 

на седници одржаној дана 27.12.2013. године, 

донела је 

 

Одлуку о изменaма и допунама  Одлуке о 

оснивању  

Јавног комуналног предузећа ''Паркинг 

сервис Крагујевац''  

 

Члан 1. 

       У Одлуци о оснивању Јавног 

комуналног  предузећа ''Паркинг сервис 

Крагујевац'' (''Сл. лист града Крагујевца'', број 

19/13-пречишћени текст), у даљем тексту: 

Одлука, у члану 8. став 1. речи: ''услуге у 
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друмском саобраћају, пратеће активности у вези 

са коришћењем паркиралишта и гаража'', 

замењују се речима: ''услужне делатности у 

копненом саобраћају''. 

 

Члан 2. 

       Иза члана 9. Одлуке додаје се ново 

поглавље III1 и члан 9 а) који гласе: 

 

'' III 1 ОБРАЗОВАЊЕ ОГРАНКА 

Члан 9 а) 

         Предузеће може да образује огранак, 

као организациони део Предузећа, за обављање 

делатности  85.53 - делатност школа за возаче, у 

складу са законом.  

Огранак из става 1. овог члана нема 

својство правног лица, а у правном промету 

иступа у име, за рачун и под именом Предузећа 

уз навођење да је реч о огранку. 

Огранак из става 1. овог члана има 

право да у правном промету закључује уговоре 

и предузима друге правне послове и правне 

радње у оквиру свог предмета пословања. 

За обавезе огранка према трећим 

лицима Предузеће одговара неограничено. 

Заступник огранка је директор 

Предузећа. 

Огранак из става 1. овог члана 

региструје се у регистар привредних субјеката 

код Агенције за привредне регистре, у складу са 

законом.'' 

Члан 3. 

           Члан 13. Одлуке  мења се  гласи: 

          '' Основни капитал Предузећа,  који је 

регистрован у регистру привредних субјеката 

код Агенције за привредне регистре,  износи: 

- Уписани новчани капитал :  

4.586.819,92 РСД 

-Уплаћени новчани капитал: 

2.130.000,00 РСД   на дан  

11.07.2003.године.'' 

Члан 4. 

         Обавезује се Предузеће да усагласи 

Статут Предузећа са одредбама ове Одлуке и 

достави га надлежном органу на сагласност. 

 

Члан 5. 

         Овлашћује се директор Предузећа да 

изврши упис промене података код Агенције за 

привредне регистре. 

 

Члан 6. 

Овлашћује  се Одбор за нормативна 

акта да изврши правно-техничку редакцију, 

утврди и објави пречишћен текст Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Паркинг сервис Крагујевац''.  

                                                                       

Члан 7. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Крагујевца''. 

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

БРОЈ: 023-257/13-I 

У Крагујевцу, дана 27.12.2013. године 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                              

Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 119/12),  члана 2. 

став 3. тачка 9.  Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', број 

88/11) и члана 22. став 1. тачка 8. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', 

број 37/12-пречишћен текст),на седници 

одржаној дана 27.12.2013. године, донела је 

 

Одлуку о   допуни Одлуке о оснивању  

Јавног комуналног  предузећа ''Градске 

тржнице''  

 

Члан 1. 

 

       У  Одлуци о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Градске тржнице'' (''Службени  

лист града Крагујевца'', бр.27/13- пречишћен 

текст), у даљем тексту: Одлука, у члану 8. у 

ставу 2. иза шифре делатности 93.29- остале 

забавне  и рекреативне делатности (вашари и 

сајмови), брише се тачка и  додаје  се нова 

шифра делатности која гласи: 

 ''73.11- Делатност рекламних агенција''. 

           

Члан 2. 

 

         Обавезује се Предузеће  да усагласи 

Статут Предузећа са одредбама ове Одлуке и 

достави га надлежном органу на сагласност. 

  

Члан 3. 

 

Овлашћује се Одбор за нормативна акта 

да изврши правно-техничку редакцију, утврди и 
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објави пречишћен текст Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа ''Градске 

тржнице''. 

Члан 4. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  

дана  објављивања у ''Службеном листу града 

Крагујевца ''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

БРОЈ: 023-273/13-I 

У Крагујевцу, дана 27.12.2013. године 

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                          

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' број 119/12), члана 36. 

став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Водовод и канализација''  

(''Службени лист града Крагујевца'' број 27/13-

пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута 

града Крагујевца (''Службени лист града 

Крагујевца'' број 37/12-пречишћен текст), на 

седници одржаној 27.12.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ ЗА 

2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Крагујевац за 2014.годину, у складу са Одлуком 

коју  је донео Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа број: VIII/3 од 02. 

децембра 2013.године. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-255/13-I 

   У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

             Председник,  

     Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 

119/12), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа  

''Чистоћа''  (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 27/13-пречишћен текст) и члана 22. тачка 

52. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12- пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013. године, донела 

је 

 

               О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

''ЧИСТОЋА''  КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2013 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Програм о 

изменама и допунама Програма пословања ЈКП 

''Чистоћа'' Крагујевац за 2013.годину, у складу 

са Одлуком коју  је донео Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 

Крагујевац  број 12-15626 од  2. децембра 

2013.године. 

 

Члан 2. 

 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Град Крагујевац 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-243/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

     

            Председник,  

         Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' број 119/12), члана 36. 

став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Зеленило'' (''Службени 

лист града Крагујевца'' број 27/13-пречишћен 

текст) и члана 22. тачка 52. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 37/12- пречишћен текст), на седници 

одржаној 27.12.2013.године, донела је 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

''ЗЕЛЕНИЛО'' КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац за 

2014.годину, у складу са Одлуком коју  је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

број: 3142 од 28.новембра 2013.године. 

                      

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Град Крагујевац 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-256/13-I  

     У Крагујевцу, 27.12. 2013. године 

           

   Председник,  

  Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' број 119/12), члана 37. 

став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Паркинг сервис 

Крагујевац'' (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 19/13-пречишћен текст) и члана 22. тачка 

52. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12- пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013. године, донела 

је 

 

               О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ПАРКИНГ 

СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ'' КРАГУЈЕВАЦ ЗА 

2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' 

Крагујевац за 2014.годину, у складу са Одлуком 

коју  је донео Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа, под 01 бр.  4288 од  

13.12.2013.године. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Град Крагујевац 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-281/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

         Председник,  

       Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' број 119/12), члана 36. 

став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Градске тржнице''  

(''Службени лист града Крагујевца'' број 27/13-

пречишћен текст), и члана 22. тачка 52. Статута 

града Крагујевца (''Службени лист града 

Крагујевца'' број 37/12-пречишћен текст), на 

седници одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКЕ 

ТРЖНИЦЕ''  КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац 

за 2014.годину, у складу са Одлуком коју  је 

донео Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа,  број:7872 од 16.12.2013.године. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Град Крагујевац 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-284/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

           Председник,  

         Саша Миленић,с.р. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' број 119/12), члана 36. 

став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Градска гробља'' 

(''Службени лист града Крагујевца'' број 27/13-

пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута 

града Крагујевца (''Службени лист града 

Крагујевца'' број 37/12- пречишћен текст), на 

седници одржаној 27.12.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП ''ГРАДСКА ГРОБЉА''  КРАГУЈЕВАЦ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за 

2014.годину, у складу са Одлуком коју  је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, 

број:01/977 од 03.децембра 2013.године. 

    

                             Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-254/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

             Председник,  

      Саша Миленић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' 

бр.119/12), члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о 

оснивању Јавног  предузећа ''Радио – телевизија 

Крагујевац '' (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 27/13 – пречишћен текст) и члана 22. став 

1. тачка 52. Статута града Крагујевца  

(''Службени лист града Крагујевца'' бр.37/12-

пречишћен текст), на седници одржаној 

27.12.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм  

пословања Јавног предузећа   

''Радио – телевизија Крагујевац'' за  

2014.годину 

 

I 

              Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа ''Радио – телевизија 

Крагујевац'' за 2014.годину, који је Надзорни 

одбор Јавног предузећа  ''Радио – телевизија 

Крагујевац'' донео Одлуком број 1622/1 на 

седници одржаној дана 09.12.2013.године. 

II 

                     Ову  одлуку  објавити  у  

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 023-275/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Миленић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

   Скупштина града Крагујевца, на 

основу члана 50. ст.  2. и 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл. гласник РС'', број 

119/12), члана 32. став 1. тачка 1. Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа Спортски 

центар ''Младост''  (''Сл. лист града 

Крагујевца'', број 27/13-пречишћен текст) и 

члана 22. став 1. тачка 52. Статута града 

Крагујевца (''Сл.лист града Крагујевца'', 

број 37/12-пречишћен текст), на седници 

одржаној             27.12.2013. године, донела 

је  

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм  

пословања Јавног предузећа Спортски 

центар ''Младост'' Крагујевац за 2014. 

годину. 

 

I Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа Спортски центар 

''Младост'' Крагујевац за 2014. годину, у складу 

са Одлуком коју  је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа Спортски центар ''Младост'',  

број 01-3824 од 30.новембра  2013.године. 
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      II  Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 023-274/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

    Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(«Сл.гласник РС» бр. 119/12), члана 40. став 1. 

тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

«Предузеће за изградњу града Крагујевца» 

(«Службени лист града Крагујевца», број 27/13-

пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута 

града Крагујевца («Службени лист града 

Крагујевца» бр.37/12-пречишћен текст), на 

седници одржаној дана 27.12.2013. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 

пословања  

ЈП «Предузеће за изградњу града 

Крагујевца» Крагујевац за 2014. годину 

 

 1. Даје се сагласност на Програм 

пословања  ЈП «Предузеће за изградњу града 

Крагујевца» Крагујевац за 2014.годину, у складу 

са Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа 

број,  01-4626/1  од  09.12.2013. године. 

 

 2. Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу града Крагујевца». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 023-280/13-I 

  У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

Саша Миленић,с.р. 

                                            

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(«Сл.гласник РС», бр. 119/12), члана 36. став 1. 

тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

«Градска стамбена агенција» Крагујевац 

(«Службени лист града Крагујевца», број 27/13-

пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута 

града Крагујевца («Службени лист града 

Крагујевца», бр.37/12-пречишћен текст), на 

седници одржаној дана 27.12.2013. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм пословања  

ЈП ''Градска стамбена агенција'' Крагујевац 

за 2014. годину 

 

 1. Даје се сагласност на Програм  

пословања  ЈП ''Градска стамбена агенција'' 

Крагујевац за 2014. годину, у складу са 

Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа 

број,  2790/1 од  13.12.2013. године. 

 

 2. Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу града Крагујевца». 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 023-279/13-I 

  У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима  

(«Сл.гласник РС» број 119/12), члана 37. став 1. 

тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног 

предузећa «Крагујевац» («Сл.лист града 

Крагујевца» бр. 27/13-пречишћен текст) и члана 

22. тачка 52. Статута града Крагујевца («Сл.лист 

града Крагујевца» бр. 37/12 пречишћен текст) ,  

на  седници одржаној дана 27.12. 2013.године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ   ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«КРАГУЈЕВАЦ» КРАГУЈЕВАЦ  

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 1. Даје се сагласност на Програм 

пословања  Јавног стамбеног предузећa 

«Крагујевац» Крагујевац за 2014.годину, у 

складу са Одлуком Надзорног одбора Јавног 
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стамбеног предузећа  «Крагујевац»,  број  02-

3403 од 06.12.2013 године. 

 

 2. Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу града Крагујевца». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 023-283/13-I 

У Крагујевцу, 27.12. 2013. године 

 

ПР Е Д С Е Д Н И К  

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(«Сл.гласник РС», број 119/12), члана 41. став 1. 

тачка 1. Одлуке о оснивању ЈП «Дирекција за 

урбанизам-Крагујевац» («Сл.лист града 

Крагујевца»,  број 19/13 – пречишћен текст), и 

члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца 

(«Сл. лист града Крагујевца», број 37/12 – 

пречишћен текст) на седници одржаној дана 

27.12.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 

пословања  

ЈП «Дирекција за урбанизам - 

Крагујевац»   

за 2014. годину 

 

 1. Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈП «Дирекција за урбанизам- 

Крагујевац» за 2014. годину, у складу са 

Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа,  број 4159 од 19.12.2013. године. 

 

 2. Ову одлуку објавити у «Службеном 

листу града Крагујевца». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 023-287/13-I 

У Крагујевцу, дана 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК,   

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 

119/12), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа  

''Чистоћа''  (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 27/13-пречишћен текст) и члана 22. тачка 

52. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12- пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013. године, донела 

је 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

''ЧИСТОЋА''  КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2013 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм о 

изменама и допунама Програма пословања ЈКП 

''Чистоћа'' Крагујевац за 2013.годину, у складу 

са Одлуком коју  је донео Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 

Крагујевац  број 12-15626 од  2. децембра 

2013.године. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Град Крагујевац 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 023-243/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

     

            Председник,  

          Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 22. став 1. тачка 8. Статута града 

Крагујевца  (''Службени лист града Крагујевца'' 

бр.37/12 – пречишћен текст) и члана 37. став 1. 

тачка 1. Одлуке о оснивању  Јавног предузећа 

''Радио-телевизија Крагујевац (''Службени  лист 

града Крагујевца'' бр.27/13-пречишћен текст), на   

седници  одржаној  дана  27.12. 2013. године, 

донела је  
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на  Статут  о 

изменама и допунама   Статута  

Јавног  предузећа  ''Радио - телевизија 

Крагујевац'' 

 

I 

        Даје се сагласност на Статут о 

изменама и допунама  Статута Јавног предузећа  

''Радио - телевизија Крагујевац'', који је 

Надзорни одбор  Предузећа  донео под  бројем 

1637, на седници одржаној дана 12. децембра 

2013. године. 

 

II 

      Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у ''Службеном листу града  

Крагујевца''. 

 

Скупштина  града  Крагујевца 

Број: 023-278/13-I 

У  Крагујевцу, 27.12.2013. године 

                                                                                   

П Р Е Д С Е Д Н И К,                                                        

                     Саша  Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 

Крагујевца  (''Службени лист града Крагујевца'' 

бр.37/12-пречишћен текст)  и  члана 6. став 1. 

алинеја 4. Одлуке о оснивању Народног музеја у 

Крагујевцу (''Службени  лист града Крагујевца'' 

бр. 33/09-пречишћен текст и 34/10), на   седници  

одржаној  дана 27.12.2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на  Статут  о 

измени  Статута  

Народног музеја  у Крагујевцу 

 

I 

 

        Даје се сагласност на Статут о измени  

Статута Народног музеја у Крагујевцу, који је 

управни одбор  Музеја  донео под  бројем 03-

948, на седници одржаној   дана  12. децембра 

2013. године. 

II 

      Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у ''Службеном листу града  

Крагујевца''. 

 

Скупштина  града  Крагујевца 

Број: 022-101/13-I 

У  Крагујевцу, 27.12.2013. године 

                                                                                   

П Р Е Д С Е Д Н И К,                                                        

           Саша  Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр.129/07), члана 9. став 1. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

("Службени гласник РС", бр.18/10)и члана 22. 

став 1. тачка 8. Статута града Крагујевца ( 

"Службени лист града Крагујевца", бр. 37/12– 

пречишћен текст), на седници одржаној  дана  

27.12.2013. године, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о прихватању Одлуке  Управног одбора 

Предшколске установе „Нада Наумовић“ у 

Крагујевцу 

 

 

    I Прихвата се иницијатива-предлог Управног 

одбора  Предшколске установе „Нада 

Наумовић“ у Крагујевцу, изражена Одлуком 

број: 9366 од 16.12.2013. године, којом је 

предложено Граду Крагујевцу, као оснивачу 

Предшколске установе „Нада Наумовић'', да се 

приступи усклађивању обављања делатности 

Предшколске установе „Нада Наумовић“ са 

одредбама Закона о предшколском васпитању и 

образовању (''Службени  гласник РС“, бр. 18/10) 

. 

 

  II Поступајући по иницијативи -предлогу  

Управног одбора из поглавља I овог Закључка 

,Град Крагујевац ће као оснивач донети Одлуку 

о мрежи предшколских установа на територији 

Града Крагујевца. 

 

 III Након ступања на снагу Одлуке о мрежи 

предшколских установа на територији Града 

Крагујевца, у року од 15 дана , Управни одбор 
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Предшколске установе „Нада Наумовић'' у 

Крагујевцу, у складу са чланом 34.став 2 Закона 

о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС" бр. 72/09, 52/11 и 

55/13),  донеће Одлуку о статусној промени 

Предшколске установе „Нада Наумовић'' у 

Крагујевцу и доставити оснивачу на сагласност. 

 

 IV Посебним решењем Градског већа 

образоваће се Комисија са задатком да 

координира активности за реализацију статусне 

промене Предшколске установе ''Нада 

Наумовић“ у Крагујевцу, у складу са Законом. 

 

V  Разграничење права и обавеза у поступку 

статусне промене из поглавља III овог Закључка 

извршити са стањем на дан 31.12.2013.године, а 

по завршном рачуну Предшколске установе 

„Нада Наумовић'' у Краујевцу за 2013.годину. 

 

VI Обавезује се Градска управа надлежна за 

послове имовине да Предшколској  установи 

„Нада Наумовић'' у Крагујевцу пружи стручну 

помоћ у постуку  спровођења и реализације 

статусне промене.  

 

VII Овај Закључак објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

Скупштина града Крагујевца 

Број: 022-104/13-I 

У Крагујевцу, 27.12. 2013.године. 

 

                                            П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                          Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 29. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 2. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи 

основних школа ( "Службени гласник РС",  број 

80/10) и члана 22. став 1. тачка 6. Статута града 

Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", 

број 37/12–пречишћен текст), на седници 

одржаној  дана 27.12.2013. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА   

КРАГУЈЕВЦА 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи предшколских установа на 

територији града Крагујевца утврђује се број и 

просторни распоред предшколских установа на 

територији града Крагујевца у којима се обавља 

делатност предшколског васпитања и 

образовања (у даљем тексту: Одлука). 

 

Члан  2. 

 

    У предшколским установама остварује се 

предшколско васпитање и образовање за децу 

узраста од шест месеци до поласка у основну 

школу, у складу са основама програма 

предшколског васпитања и образовања. 

   Предшколска установа обавља делатност 

предшколског васпитања и образовања деце 

предшколског узраста и делатност којом се 

обезбеђује исхрана, нега, превентивно-

здравствена и социјална заштита деце 

предшколског узраста, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 

    На територији града Крагујевца делатност 

предшколског васпитања и образовања обавља 

се у две предшколске установе и то: 

1.  Предшколска установа „Нада Наумовић''  

Крагујевац, са седиштем у  Крагујевцу, улица 

Саве Ковачевића, број 30. 

2. Предшколска установа  ''Ђурђевдан''  

Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, улица 

Кнеза Милоша, број 21a. 

 

Члан 4. 

 

    Мрежу предшколских установa из члана 

3. ове Одлуке чине: 

 - објекти предшколских установа (у 

седишту и објектима ван седишта Предшколске 

установе),  

 - простори у основним школама (у седишту 

и издвојеним одељењима школе) и  

 - други простори прилагођени за обављање 

делатности Предшколске установе. 
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  Члан 5. 

 

          Предшколскe установe у објектима и 

просторима које користи у оквиру своје 

делатности, развијају и остварују програме 

предшколског васпитања и образовања и то: 

-програм неге и васпитања деце узраста 

од 6 месеци до 3 године старости, 

-програм предшколског васпитања и 

образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма, 

-припремни предшколски програм  и 

-посебне специјализоване програме. 

 

Члан 6. 

 

       Мрежа прешколских установа  на 

територији града Крагујевца, саставни је део ове 

Одлуке. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

 

      Даном почетка примене ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о мрежи Предшколске 

установе  "Нада Наумовић" Крагујевац 

(„Службени лист града Крагујевца”, бр. 34/10). 

 

Члан 8. 

 

    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 

Крагујевца'', а примењиваће се почев од дана 

уписа новоосноване Установе у регистар  код 

Основног Привредног суда у Крагујевцу.  

 

Скупштина града Крагујевца 

Број : 022-107/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године. 

                                                                             

П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                           

Саша Миленић, с.р. 
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МРЕЖА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

I ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ 

1. Објекти у којима се обавља делатност  предшколске установе  

Ред. 

бр. 

Објекти у седишту и ван 

седишта у којима се обавља 

делатност предшколске 

установе  

Адреса Облик рада према  

узрасту деце 

 

1. 

„Бамби" 

седиште 

ул.Саве Ковачевића бр.30 Целодневни боравак од три године до поласка у 

школу и ПП програм (целодневни и 

четворочасовни) 

 

2. 

„Лане " ул.Црвене заставе бр.3а Целодневни боравак до поласка у школу и ПП 

програм (целодневни) 

 

3.  

„Лептирић" ул.Карађорђева бр.22 Целодневни боравак од три године до поласка у 

школу и ПП програм (целодневни) 

 

4. 

„Наша радост " ул.Милована Гушића бр.14  Целодневни боравак до поласка у школу и ПП 

програм (целодневни) 

 

5. 

„Полетарац" ул.Незнаног јунака бр.8 Целодневни боравак до поласка у школу и ПП 

програм (целодневни и четворочасовни) 

 

6. 

„Сунце''  ул.Црвене заставе бб 

 

Целодневни боравак од три године до поласка у 

школу и ПП програм(целодневни и 

четворочасовни) 

 

7. 

„Црвенкапа" 

 

ул.Светозара Марковића 

бр.116 

Целодневни боравак до поласка у школу и ПП 

програм (целодневни 

 

8. 

„Цветић" 

 

ул.Цветна бб Целодневни боравак од 1 године до поласка у 

школу (целодневни) 

 

 

2. Простори у основним школама (у седишту и издвојеним одељењима школе)  у којима се обавља 

припремни предшколски програм: 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив школе 

Матична школа –издвојено 

одељење 

 

Адреса 

 

Облик рада 

 

 

1. 

ОШ „Наталија Нана Недељковић'' 

-матична школа 

Крагујевац (Грошница) 

ул.Октобарских жртава бр. 

146 

Велико Поље 

          Припремни 

предшколски 

  програм 

-издвојена одељења Вињиште 

 

2. 

ОШ „Драгиша Михајловић'' 

-матична школа 

 

Крагујевац (Станово) 

ул.Радована Мићовића бб 

 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

-издвојено одељење Мале Пчелице 
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3. 

ОШ „Сретен Младеновић'' 

-матична школа- 

Крагујевац, 

Десимировац 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

 

-издвојено одељење Лужнице  

Припремни 

предшколски 

програм 

Ресник 

Горње Јарушице 

Нови Милановац 

Церовац 

Пајазитово 

Опорница 

 

4. 

ОШ „Јован Поповић" 

-матична школа- 

 

Крагујевац, 

ул.Краља Милана IV,бр.14 

 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

-издвојено одељење- Шумарице 

Дивостин 

Драча 

 

5. 

ОШ „21.октобар" 

-матична школа- 

Крагујевац, 

ул. Милована Глишића бр.13 Припремни 

предшколски 

програм 

-издвојено одељење- Рогојевац 

Добрача 

Каменица 

 

6. 

ОШ „Радоје Домановић" 

-матична школа- 

Крагујевац, 

ул.Светозара Марковића бр.13 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

7. 

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац" 

-матична школа- 

Крагујевац (Белошевац) 

ул.9.маја бр.110-б  

Припремни 

предшколски 

програм 

-издвојено одељење- Баљковац 

Доња Сабанта 

8. ОШ „Мирко Јовановић" 

-издвојено одељење- 

 

Петровац Припремни 

предшколски 

           програм 

9. ОШ „Светозар Марковић" 

-издвојено одељење- 

Горња Сабанта 
Припремни 

предшколски 

програм 

Јовановац 

Велике Пчелице 

Велика Сугубина 
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II ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУРЂЕВДАН “ КРАГУЈЕВАЦ  

1. Објекти у којима се обавља делатност  предшколске установе  

 

Ред

. 

бр. 

Објекти у 

седишту и ван 

седишта у којима се 

обавља делатност 

предшколске установе  

Адреса Облик рада према  

узрасту деце 

 

1. 

 

„Цицибан“ 

  -седиште- 

 

Ул. Кнеза Милоша бр. 21a 

Целодневни боравак  до поласка у школу и 

ППпрограм 

( целодневни  и четворочасовни) 

 

2. 

 

„Зека“ 

 

Ул. Сутјеска  бр. 6 

Целодневни боравак  до поласка у школу и 

ППпрограм 

( целодневни  и четворочасовни) 

 

3.  

 

„Колибри“ 

 

Ул. Јосифа Шнерсона бр.3а 

Целодневни боравак до поласка у школу и 

ППпрограм 

( целодневни ) 

 

4. 

 

„Бубамара“ 

 

 

Ул. Мирослава Антића  бб 

Целодневни боравак  до поласка у школу и 

ППпрограм 

( целодневни) 

 

5. 

 

 

„Шврћа“ 

 

Ул. Николе Пашића бр. 10 

Целодневни боравак  до три године 

 

6. 

 

 

„Чуперак“ 

 

 

Ул. 19 октобра бр.2б 

Целодневни боравак  до поласка у школу и 

ППпрограм 

( целодневни и четворочасовни) 

 

7. 

 

„Невен“ 

 

 

Ул. Радничка бр. 23 

Целодневни боравак  до поласка у школу и 

ППпрограм 

( целодневни ) 

 

2. Простори у основним школама (у седишту и издвојеним одељењима школе)  у којима се обавља 

припремни предшколски програм: 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив школе 

Матична школа –

издвојено одељење 

 

Адреса 

 

Облик рада 

 

 

1. 

ОШ „Милоје Симовић“ 

-матична школа 

Крагујевац 

Драгобраћа 
Припремни 

предшколски 

програм 

-издвојена одељења Голочело 

 

Дреновац 

 

 

2. 

ОШ „Јулијана Ћатић“  

-матична школа 

Крагујевац ( Страгари) 

Ул. Жике Пинтера бр.44 

Припремни 

предшколски 

програм 

-издвојена одељења Влакча 

Маслошево 

Рамаћа 

Горњи Страгари 

Угљаревац 
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3. 

ОШ „Свети Сава“  

-издвојена одељења 

Доње Грбице 

Поскурице 

Шљивовац 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

4. 

ОШ „Живадинка Дивац“  

-матична школа 

Крагујевац ( Станово) 

Ул. Краља Милутина  бб 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

5. 

ОШ „Доситеј Обрадовић “  

-матична школа 

Крагујевац (Ердеч) 

Ул. Партизанских Курира бб 

 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

6. 

ОШ „Трећи Крагујевачки 

батаљон“  

-матична школа 

Крагујевац  

Ул. Јасењинова  бр.17 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

7. 

 

Школа са домом за децу 

оштећеног слуха 

 

Крагујевац  

Ул. Старине Новака  бр.33 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

8. 

ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић“  

-матична школа 

Крагујевац  

Ул. Саве Немањића  бр.2 

 

 

Припремни 

предшколски 

програм -издвојено одељење 

 

Илићево 

 

9. 

 

ОШ „19 октобар “  

-матична школа 

Крагујевац ( Маршић) 

Ул. Драгише Мишовића бб 

Припремни 

предшколски 

програм 

 -издвојена одељења Ботуње Припремни 

предшколски 

програм 

Цветојевац 

Доње Комарице 

10. ОШ „Ђура Јакшић“  

-матична школа 

Крагујевац  

Ул. Кајмакчаланска бр.59 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

 - издвојено одељење 

 

Горње Комарице 

11. ОШ „Вук Стефановић 

Караџић“  

 

 Припремни 

предшколски 

програм 

- издвојено одељење 

 

Трмбас 

12. ОШ „Прота Стеван 

Поповић'' 

-матична школа- 

Чумић Припремни           

предшколски 

        програм 

-издвојено одељење Велики Шењ 

 

 

 

3. Простори који испињавају услове за обављање припремног предшколског програма: 
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Ред 

Бр. 

 

Назив  Адреса Облик рада 

1. МЗ“Корићани“ 

 

Крагујевац 

   Ул.Краљевачки     

батаљон бр.296 

Корићани 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

поглавља III  Одлуке о формирању Савета за 

безбедност (''Службени лист Града Крагујевца'' 

бр. 9/02, 14/04, 35/08 и 8/10), на седници 

одржаној 27.12.2013. године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Савета за 

безбедност 

 

 

I 
Разрешавају се чланови Савета за 

безбедност: 

 

          1. Иван Ђоровић, начелник Полицијске 

управе - заменик председника  

          2. Радивоје Дашић, командир Полицијске 

станице - члан 

          3. Дејан Михајловић, шеф Одсека за 

сузбијање привредног криминалитета - члан 

          4. Дејан Радовић, командир саобраћајне 

полицијске испоставе - члан 

          5. Славица Савељић, члан Градског већа 

за социјалну политику и друштвену бригу о 

деци - члан 

          6. Душан Жупљанић, начелник Градске 

управе за инспекцијске послове - члан 

          7. Саша Миленковић, начелник 

Комуналне полиције - члан 

          8. Проф. др Слободан Обрадовић, 

директор Клиничког  центра - члан  

          9. Ивана Тодоровић, дипломирани 

правник у Градској управи за здравство, 

социјалну политику и друштвену бригу о деци – 

секретар Савета  

 

II 

Именују се чланови Савета за 

безбедност: 

       

       

 

 

 

    1. Горан Живковић, начелник Полицијске 

управе - заменик председника; 

          2. Александар Тодоровић, начелник 

Одељења полиције - члан; 

          3. Слободан Ђорић, начелник Одељења 

саобраћајне полиције - члан. 

          4. Мr Sci Јасмина Недовић, члан Градског 

већа за социјалну политику и друштвену бригу 

о деци - члан 

          5. Саша Миленковић, секретар  

Секретаријата за инспекцијске послове, члан 

          6. Михајло Зарић, начелник комуналне 

полиције, члан 

          7. Проф. др Горан Бабић , заменик 

директора Клиничког  центра – члан  

          8. Лела Петровић, начелник Одељења за 

социјалну заштиту – секретар Савета 

 

III 
 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''.             

                                              
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

                         Број: 112-1823/13-I 

Датум: 27.12.2013. године 

К р а г у ј е в а ц 
 

ПРЕДСЕДНИК , 

Саша Миленић, с.р.  
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Скупштина града Крагујевца на основу 

члана 22. став 1. тачка 52. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

бр. 37/12-пречишћен текст) и члана 29. Одлуке о 

оснивању друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Градскa агенцијa за саобраћај'' 

(''Службени лист града Крагујевца'' бр. 18/05 и 

10/11), на седници одржаној 27.12.2013. године 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Скупштине друштва 

 ''Градскa агенцијa за саобраћај'' доо 

Крагујевац 

 

      I Разрешава се Радослав Радојичић, 

пензионер из Крагујевца, ул. Ненадовићева бр. 

7, функције члана Скупштине друштва ''Градскa 

агенцијa за саобраћај'' доо Крагујевац.  

 

II Именује се Малиша Рајић, 

машински техничар из Страгара, ул. 

Благовештенска бр. 66, за члана Скупштине 

друштва ''Градскa агенцијa за саобраћај'' доо 

Крагујевац. 

 

 III Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1802/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

     

   ПРЕДСЕДНИК 

 Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07), члана 12. 13. и 17. Закона 

о јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 119/12), члана 22. став 

1. тачка 9. Статута града Крагујевца (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен 

текст) и члана 21. 22. и 23. Статута ЈСП 

''Крагујевац'' Крагујевац (''Службени лист града 

Крагујевца'',  бр. 9/13) , на седници одржаној 

27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника  

Надзорног одбора Јавног стамбеног 

предузећа ''Крагујевац'' Крагујевац   

 

        I Разрешава  се Славиша Чановић, 

дипломирани економиста из Крагујевца, 

ул.Браће Хаџића бр. 57, дужности председника  

Надзорног  одбора Јавног стамбеног предузећа 

''Крагујевац'' Крагујевац, представник Града 

        

II Именује се  Владимир 

Димитријевић, дипломирани инжењер 

машинства из Крагујевца ул. Сувоборска бр. 

3/2-10, за председника Надзорног одбора Јавног 

стамбеног предузећа ''Крагујевац'', представник 

Града.  

  

II Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

  Број: 112-1819/13-I 

 У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07), члана 12., 13 и 17. Закона 

о јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 119/12), члана 22. став 

1. тачка 9. Статута града Крагујевца (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен 

текст) и чланова 42.,43. 44. и 45. Статута ЈП 

''Предузеће за изградњу града Крагујевца'' 

(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 9/13), на 

седници одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа  

''Предузеће за изградњу града 

Крагујевца''   

 

        I Разрешава се Милован Луковић, 

дипломирани правник из Крагујевца, ул.Мише 
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Смиљковића бр. 4., дужности члана  Надзорног  

одбора Јавног предузећа ''Предузеће за 

изградњу града Крагујевца '',представник Града.  

 

II Именује се Наташа Филиповић, 

дипломирани правник из Крагујевца, ул. 

Светогорска бр. 3/50, за члана Надзорног  

одбора Јавног предузећа ''Предузеће за 

изградњу града Крагујевца'', представник Града.  

 

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1827/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

 ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07), члана 12., 13. и 17.  Закона 

о јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 119/12), члана 22. став 

1. тачка 9. Статута града Крагујевца (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен 

текст) и члана 33.,34. 35. и 36.Статута ЈП 

''Радио-телевизија Крагујевац'' (''Службени лист 

града Крагујевца'', бр. 9/13) , на седници 

одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа  

''Радио-телевизија Крагујевац''   

 

        I Разрешава се Зоран Прокић, 

професор српскохрватског језика и 

књижевности, из Крагујевца, ул. Лепенички 

булевар бр. 1/7/4, дужности члана Надзорног  

одбора Јавног предузећа ''Радио-телевизија 

Крагујевац'', представник Града.  

 

     II Именује се Споменка Петровић,  

дипломирани инжењер машинства из 

Крагујевца, ул.Николе Пашића бр. 10/5 за члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа ''Радио-

телевизија Крагујевац'', представник Града.  

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1824/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                             

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Слжбени гласник РС'' бр. 129/07), члана 130.  

став 3. у вези са чланом 140. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 и 57/11) члана 20. 

Закона о јавним службама (''Службени гласник 

РС'' бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), и 

члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

бр. 37/12 -пречишћен текст), на седници 

одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора  Завода за стоматологију 

Крагујевац 

 

I Разрешава се председник Управног 

одбора Завода за стоматологију Крагујевац 

Владимир Којић, дипломирани машински 

инжењер из Крагујевца, ул. Краља Александра I 

Карађорђевића бр. 1/7, представник Града. 

 

 II Именује се др Марија Симоновић, 

лекар специјалиста из Крагујевца, ул. 

Копаоничка бр. 11/1-13., за председника 

Управног одбора Завод за стоматологију 

Крагујевац, представник Града. 

  

 III Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1798/13-I 

У Крагујевцу 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

 Саша Миленић,с. р. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 41 став 3. 

Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 

72/09) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 37/12 - пречишћен текст), на седници 

одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора   

Дома омладине ''Крагујевац'' у 

Крагујевцу 

 

I Разрешава се председник Управног 

одбора Дома омладине ''Крагујевац'' у 

Крагујевцу Ана Тодоровић, дипломирани 

историчар уметности из Крагујевца, ул. Прве 

шумадијске бригаде бр. 30,  представник Града. 

 

 II Именује се Милан Срејовић, 

студент из Крагујевца, ул. Стевана Сремца бр. 

2/4, за председника Управног одбора Дома 

омладине ''Крагујевац'' у Крагујевцу, 

представник Града.  

 

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

   

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1799/13-I 

У Крагујевцу 27.12.2013. године 

 

   ПРЕДСЕДНИК, 

 Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 130.  

став 3. у вези са чланом 140. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 

45/13) члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 71/94, 79/05, 

81/05 и 83/05), и члана 22. став 1. тачка 9. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' бр. 37/12 -пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12. 2013. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 

Управног  одбора  

 Дома здравља ''Крагујевац'' 

 

I Разрешава се председник Управног  

одбора Дома здравља ''Крагујевац'' Гордана 

Живановић, менаџер у здравству из 

Крагујевца, ул. Јесењинова бр. 10/31, 

представник Града, због поднете оставке. 

 

 II Именује се Небојша Букумировић, 

дипломирани правник из Крагујевца, ул. 

Јадранска  бр.15/19, за председника  Управног 

одбора Дома здравља ''Крагујевац'',  

представник Града. 

  

 III Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  

 Број: 112-1818/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године  

ПРЕДСЕДНИК, 

        Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 130.  

став 3. у вези са чланом 140. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 

45/13) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

бр. 37/12 -пречишћен текст), на седници 

одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора  Завода за хитну 

медицинску помоћ Крагујевац 

 

I Разрешава се председник Управног 

одбора Завода за хитну медицинску помоћ 
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Крагујевац Бобан Михаиловић, дипломирани 

електроинжењер из Крагујевца, ул. Станислава 

Биничког бр. 18, представник Града. 

 

 II Именује се Јелена Вуковић, 

дипломирани правник из Крагујевца, ул.Срете 

Младеновића бр.15/4, за председника  Управног 

одбора Завод за хитну медицинску помоћ 

Крагујевац,  представник Града. 

  

 III Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1821/13-I 

У Крагујевцу, 27.12. 2013. године 

         

ПРЕДСЕДНИК, 

   Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 41 

став 3. Закона о култури (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/09) и члана 22. став 1. тачка 9. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора  Спомен парк 

''Крагујевачки октобар'' Крагујевац 

 

I Разрешава се председник Управног 

одбора Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' 

Крагујевац  Маријана Шпиљевић-Илић, 

професор српског језика и књижевности из 

Крагујевца, ул. Балканска бр.12,  представник 

Града. 

 

 II Именује се Жељко Зиројевић, 

пуковник у пензији из Крагујевца, ул. Животе 

Ђорђевића бр. 6, за председника Управног 

одбора Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' 

Крагујевац, представник Града.  

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1814/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

  

 ПРЕДСЕДНИК, 

  Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 20. Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), члана 123. 

Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник РС'' бр. 24/11) и члана 22. став 1. тачка 

9. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013  године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и  именовању  председника 

Управног одбора  

Центра за социјални рад ''Солидарност'' 

у Крагујевцу 

 

I Разрешава се председник Управног 

одбора  Центра за социјални рад ''Солидарност'' 

у Крагујевцу Mилош Тодоровић, дипломирани 

економиста из Крагујевца, ул. Николе Пашића 

10/75, представник Града. 

 

 II Именује се Ивана Антонијевић, 

апсолвент из Крагујевца, ул. Таковска бр. 12, за 

председника Управног одбора Центра за 

социјални рад ''Солидарност'' у Крагујевцу, 

представник Града.  

II 

 Ово решење објавиће се у ''Службеном 

листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  

Број: 112-1820/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године  

       ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Миленић, с.р. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 20. Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), члана 123. 

Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник РС'' бр. 24/11) и члана 22. став 1. тачка 

9. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013  године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и  именовању  председника 

Управног одбора  

Центра за развој услуга социјалне 

заштите ''Књегиња Љубица'' Крагујевац  

 

I Разрешава се Драгана Милетић, 

дипломирани правник  из Крагујевца, дужности 

председника Управног одбора Центра за развој 

услуга социјалне заштите ''Књегиња Љубица'' 

Крагујевац, представник града. 

 

II Именује се Зоран Павловић, виши 

стручни механичар из Крагујевца, ул. 

Кривовирска бр. 2, за председника Управног 

одбора Центра за развој услуга социјалне 

заштите ''Књегиња Љубица'' Крагујевац, 

представник града. 

 

 IIIОво решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1828/13-I 

У Крагујевцу  27.12.2013. године 

     ПРЕДСЕДНИК, 

  Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 54. став 1, 

2. и 3. и члана 55. став 3. тачка 4.  Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 

55/13) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

број 37/12-пречишћен текст), на седници 

одржаној  27.12.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Предшколске установе 

  ''Нада Наумовић'' у Крагујевцу 

 

I Разрешава се члан  Управног одбора 

Предшколске установе ''Нада Наумовић'' у 

Крагујевцу, Слава Јанковић, медицински 

техничар из Крагујевца, ул. Илинденска бр. 

42/2-11, представник Града.  

   

 II Именује се Живота Урошевић, 

предузетник из Крагујевца ул. 19. октобра  бр. 

267, за члана Управног  одбора Предшколске 

установе ''Нада Наумовић'' у Крагујевцу, 

представник Града. 

 

 III Ово решење  објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1800/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године 

     

              ПРЕДСЕДНИК,  

   Саша Миленић,с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 41 

став 3. Закона о култури (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/09) и члана 22. став 1. тачка 9. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Центра за неговање 

традиционалне културе ''Абрашевић'' 

Крагујевац 

 

I Разрешава се члан Управног одбора 

Центра за неговање традиционалне културе 

''Абрашевић'' Крагујевац Љубомир Камбер, 

професор из Крагујевца, ул. Светозара 

Марковића, бр. 105-13-2 представник Града. 
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 II Именује се Бошко Протић,  из 

Крагујевца, ул.Јанка Веселиновића бр. 27, за 

члана Управног одбора Центра за неговање 

традиционалне културе ''Абрашевић'' 

Крагујевац, представник Града.  

 

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1817/13-I 

У Крагујевцу, 27.12. 2013. године 

       ПРЕДСЕДНИК, 

   Саша Миленић,с.р. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 41 

став 3. Закона о култури (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/09) и члана 22. став 1. тачка 9. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12. 2013. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Установе  

''Позориштe за децу'' Крагујевац   

 

I Разрешава се члан Управног одбора 

Установе ''Позориштe за децу'' Крагујевац  

Александар Милојевић, глумац из Крагујевца,  

представник Града. 

 

 II Именује се Миодраг Пејаковић, 

глумац из Крагујевца, ул.Лепенички булевар бр. 

31/77, за члана Управног одбора Установе 

''Позориште за децу'' Крагујевац, представник 

Града.  

 

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1815/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године     

ПРЕДСЕДНИК, 

      Саша Миленић, с.р. 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 41 

став 3. Закона о култури (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/09) и члана 22. став 1. тачка 9. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12. 2013. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора 

 Књажевско-српског театра у Кргујевцу 

 

I Разрешава се члан Управног одбора 

Књажевско-српског театра у Крагујевцу  

Драгица Милић, пензионер из Крагујевца, ул. 

Војводе Степе бр.63,  представник Града. 

 

 II Именује се Драгиша Алексић, 

дипломирани економиста из Крагујевца, 

ул.Љубише Богдановића бр. 15/2, за члана 

Управног одбора Књажевско-српског театра у 

Крагујевцу,  представник Града.  

 

III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1826/13-I 

У Крагујевцу  27.12.2013. године 

                                      ПРЕДСЕДНИК, 

   Саша Миленић,с .р. 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07), члана 41. Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', број 72/09) и члана 22. став 1. 

тачка 9. Статута града Крагујевца (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен 

текст),  на седници одржаној 27.12.2013. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  

Управног одбора Музичког центра у  

Крагујевцу 

 

I Разрешава се Војислав Спасић, 

професор Музичке уметности из Мрчајеваца 
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дужности члана Управног одбора Музичког 

центра у Крагујевцу, представник града. 

 

II  Именује се Јован Ђапан, 

дипломирани инжењер електротехнике из 

Крагујевца, ул. Рудничка бр. 23/27 за члана 

Управног одбора Музичког центра у 

Крагујевцу, представник града. 

 

III Ово решење  објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1830/13-I 

У Крагујевцу,  27.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК, 

  Саша Миленић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 130.  

став 3. у вези са чланом 140. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 

45/13) члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 71/94, 79/05, 

81/05 и 83/05), и члана 22. став 1. тачка 9. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' бр. 37/12 -пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12.2013. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 

Надзорног одбора  Апотеке Крагујевац (за 

град Крагујевац и општине Баточина, 

Лапово, Рача, Топола и Кнић) 

 

I Разрешава се председник Надзорног  

одбора Апотеке Крагујевац (за град Крагујевац 

и општине Баточина, Лапово, Рача, Топола и 

Кнић) Сања Гајић, доктор медицине из 

Крагујевца, ул. Лоле Рибара бр. 19, представник 

Града. 

 

 II Именује се др Славко Кнежевић, 

лекар специјалиста из Крагујевца, ул. Јанка 

Веселиновића бр.5/9, за председника  Надзорног 

одбора Апотеке Крагујевац (за град Крагујевац 

и општине Баточина, Лапово, Рача, Топола и 

Кнић), представник Града. 

  

 III Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  

  Број: 112-1816/13-I 

 У Крагујевцу, 27.12.2013. године  

       ПРЕДСЕДНИК, 

  Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 22. Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), члана 123. 

Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник РС'' бр. 24/11) и члана 22. став 1. тачка 

9. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'' број 37/12 - пречишћен текст), 

на седници одржаној 27.12. 2013  године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и  именовању  председника 

Надзорног одбора   

Центра за развој услуга социјалне 

заштите ''Књегиња Љубица'' Крагујевац  

 

I Разрешава се Неда Милановић, 

студент из Крагујевца, дужности председника 

Надзорног одбора Центра за развој услуга 

социјалне заштите ''Књегиња Љубица'' 

Крагујевац, представник града. 

 

II Именује се Иван Јанићијевић, 

саобраћајни техничар из Крагујевца, ул. Ђуре 

Кнежевића  бр. 7, за председника Надзорног 

одбора Центра за развој услуга социјалне 

заштите ''Књегиња Љубица'' Крагујевац, 

представник града. 

 

  III Ово решење објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца'' 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1829/13-I 

У Крагујевцу, 27.12.2013. године  

       ПРЕДСЕДНИК,

      Саша Миленић,с.р. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 45. став 4.  

Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 

72/09) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 

бр. 37/12 - пречишћен текст) на седници 

одржаној 27.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Надзорног одбора  

Завода за заштиту  споменика културе  

Крагујевац 

 

I Разрешава се члан Надзорног одбора 

Завода за заштиту споменика културе 

Крагујевац Мирјана Смиљковић, трговац из 

Крагујевца, ул. Владике Николаја 

Велимировића бр. 4/09, представник Града. 

 

II Именује се Милан Никић, новинар 

из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 9/1-2, за 

члана Надзорног одбора Завода за заштиту 

споменика културе Крагујевац, представник 

Града.  

 III Ово решење  објавиће се у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

   

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1801/13-I 

У Крагујевцу 27.12.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 54. став 2. и члана 55. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

72/09, 52/11 и 55/13) и члана 22. тачка 52. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен текст), 

на седници одржаној дана 27.12. 2013. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора 

Основне школе ''Ђура Јакшић'' у 

Крагујевцу 

 

 I Разрешава се Јелена Митровић (рођ. 

Стевановић), дипломирани правник из 

Крагујевца, ул. Миладина Поповића бр. 27,  

чланства у Школском одбору Основне школе 

''Ђура Јакшић'' у Крагујевцу, због поднете 

оставке,  представник Града. 

 

 II Именујe се Ивана Јовановић, 

дипломирани географ из Крагујевца, ул. Миле и 

Рајка Стојадиновића бр. 11,   за члана Школског 

одбора Основне школе ''Ђура Јакшић''  из 

Крагујевца, представник Града. 

 

 III Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 112-1785/13-I 

Дана: 27.12.2013. год. 

К р а г у ј е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК,                                                  

Саша Миленић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

        Градско веће, на основу члана 2. став 1. 

тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 7/12 – 

пречишћен текст и 42/12) и члана 29. 

Пословника о раду Градског већа (''Службени 

лист града Крагујевца'', бр.22/09-пречишћен 

текст и 15/11), на седници одржаној  дана        

20. децембра 2013. године, доноси 

 

 

             О Д Л У К У 

о измени Одлуке о одобравању средстава за 

финансирање програма спортских 

организација по јавном позиву 

  број: 400-229/13-V од 22. фебруара, 4. марта,  

         21. марта, 9. јула,  24. јула, 12. августа,  

    23. августа, 10. септембра, 16. септембра 

         1. октобра и4. октобра , 18. октобра   

                и 7. новембра    2013. године 

 

I У Одлуци о одобравању средстава за 

финансирање програма спортских организација 
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по јавном позиву, број: 400-229/13-V од 22. 

фебруара, 4. марта, 21. марта, 9. јула,  24. јула, 

12. августа, 23. августа, 10. септембра, 16. 

септембра, 1. октобра, 4. октобра,  18. октобра  и 

7. новембра 2013. године (у даљем тексту: 

Одлука), у поглављу I износ: ''35.813.080,24 

динара'' замењује се износом: '' 36.013.080,24 

динара''. 

 

У истом поглављу Одлуке тачка 2. 

мења се и гласи: 

''2. Боксерски клуб ''Раднички''                               

1.764.350,00 динара''. 

 

II Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

Градско веће 

Број:400-229/13-V 

У Крагујевцу, 20. децембра 2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Верољуб Стевановић,с.р.               

 

 

 

 

 

 

 

 Градско веће, на основу члана 38. тачка 

2. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 37/12-пречишћен текст), 

члана 2. тач. 16. и  33. Одлуке о Градском већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 7/12-

пречишћен текст и 42/12), на седници одржаној 

27.децембра 2013. године, доноси 

 

  О Д Л У К У  

 

 I  Даје се сагласност на План и Програм 

субвенција за 2014.годину Привредног друштва 

са ограниченом одговорношћу за туризам, 

угоститељство и сајамске манифестације 

''Шумадија сајам'' доо Крагујевац, чији је 

оснивач град Крагујевац, у складу са Одлуком 

Скупштине Привредног друштва , број  91/13 од 

25.12.2013.године   

 

 II Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''.  

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-289/13-V 

У Крагујевцу, 27.децембра 2013.године 

          ПРЕДСЕДНИК,  

        Верољуб Стевановић,с.р.  

Градско веће, на основу члана 38. тачка 

31. Статута града Крагујевца (''Сл. лист града 

Крагујевца, бр.37/12-пречишћен текст), члана 2. 

тачка 33. Одлуке о Градском већу ('' Сл. лист 

града Крагујевца, бр. 7/12-пречишћен текст и 

42/12), а у вези Одлуке Градског већа број: 350-

748/08-V од 07.11.2008. године, на седници 

одржаној 27.децембра 2013. године, доноси 

 

                                 О Д Л У К У 

о одређивању  комуналних 

делатности и комуналних послова 

које могу да обављају само ЈКП на 

територији града Крагујевца 

 

                              I 

 

Одређују се комуналне делатности, 

односно, комунални послови на  које се не 

примењује Закон о јавним набавкама у складу 

са чланом 7. став 1. и то: 

 

- одржавање чистоће на површинама 

јавне намене; 

- одржавање јавних зелених површина; 

- одржавање улица и путева; 

- одржавање јвног осветљења; 

- одржавање јавних чесми и  фонтана; 

- делатност зоохигијене. 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а важи  до објављивања списка 

наручилаца на Порталу јавних набавки, који 

утврђује Влада РС. 

 

III 

 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 352-1270/13-V 

           У Крагујевцу, 27.децембра 2013. године 

 

Председник, 

Верољуб Стевановић,с.р. 
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На основу члана 59. став 5. Закона о 

буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 

и 108/13), као  и члана 24. став 3. алинеја 5. 

Одлуке о градским управама града Крагујевца 

(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 42/12), 

Начелник Градске управе за буџет и пореске 

приходе, дана  26.12.2013.године, доноси   

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о 

начину и поступку преноса неутрошених 

буџетских средстава 

града Крагујевца на рачун извршења 

буџета града Крагујевца за 2013. годину 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником ближе се  уређује 

начин утврђивања износа и поступак враћања 

неутрошених средстава која су, у складу са 

законом којим се уређује буџет јединице 

локалне самоуправе, до истека фискалне године 

пренета директним и индиректним корисницима 

буџетских средстава, а нису утрошена у тој 

фискалној години. 

 

Члан 2. 

 

Повраћај неутрошених средстава из 

члана 1. овог правилника, врше директни и 

индиректни корисници буџетских средстава 

града Крагујевца до истека фискалне године, 

закључно са 31.децембром, на рачун – 

Извршење буџета града Крагујевца, број 840-

29640-60. 

 

Износ неутрошених средстава за 

повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу 

СВС-Спецификација враћених буџетских 

средстава. 

 

Корисници буџетских средстава града 

Крагујевца одговорни су за истинитост и 

тачност исказаних података у Обрасцу СВС-

Спецификација враћених буџетских средстава. 

 

Члан 3. 

 

Индиректни корисници буџетских 

средстава достављају директним корисницима  

спецификације враћених буџетских средстава, 

која су им пренета на подрачун за редовну 

делатност према разделима, односно главама, 

односно функцијама, односно главним 

програмима, на Обрасцу СВС-Спецификација 

враћених буџетских средстава, најкасније до 10. 

јануара наредне фискалне године. 

 

На основу извршених уплата и 

достављених образаца из става 1. овог члана 

директни корисници буџетских средстава у 

систему извршења буџета  до 20. јануара 

наредне фискалне године врше корекцију 

трансфера расхода и издатака за претходну 

фискалну годину за индиректне кориснике 

којима су пренели средства. Након тога, 

директни корисници буџетских средстава 

формирају збирни Образац СВС-Спецификација 

враћених буџетских средстава коју су обавезни 

да доставе Одељењу трезора – Градска управа 

за буџет и пореске приходе. 

 

Образац СВС-Спецификација враћених 

буџетских средстава одштампан је уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 

Одредбе овог правилника примењују се 

и на кориснике буџетских средстава који су 

неутрошена средства пренели до истека 

фискалне године, а који након истека фискалне 

године нису у систему консолидованог рачуна 

трезора града Крагујевца. 

 

Члан 5. 

 

Даном ступања на снагу овог 

правилника престаје да важи Правилник о 

начину и поступку преноса неутрошених 

буџетских средстава града Крагујевца на рачун 

извршења буџета града Крагујевца (''Службени 

лист града Крагујевца'' број 50/12). 

 

Члан 6. 

 

 Овај правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у “Службеном листу 

града Крагујевца“. 

 

Градска управа за буџет и пореске приходе 

                    Број: 110 – 45/13 - IV 

Датум: 26.12. 2013.године 

К р а г у ј е в а ц 

 НАЧЕЛНИК 

Јасна Милојевић, с.р. 
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Образац СВС 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства___________________ 

 

Седиште_____________________________адреса__________________________ 

 

ПИБ___________________МБ___________________ЈББК____________________ 

 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) 

________________________________________________ЈББК________________ 

(*У случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој 

назив) 

 

Раздео/глава_______функција_______главни програм______________________ 

 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

 

 

Економск

а 

класификација 

 

ОПИС 

 

Износ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО  

 

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири цифре без 

узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера који указује на потребу за елиминацијом у процесу 

сравњивања. 

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 

 

Број:                                                                                                                           __________________ 

                                                                                                                            

                                                                                                                      Име и презиме одговорног лица       

                                                                                                                                (штампаним словима) 

Место и датум:                                                                                                                __________________                                                        

 

                                                          М.П.                                                                                    Потпис 
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