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План детаљне регулације дела насеља Калиновац  
у општини Велико Градиште  
 

 
 
 

О П Ш Т И   Д Е О 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду овог плана је Закон о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014). 
као  и: 

- Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 
72/09 и 43/11), 

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, број број 135/04, 36/09, 88/10), 

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/15),  

- Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, 
бр.88/11), 

- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 и 99/11), 
- Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) 

Изради Плана се приступа на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
насеља Калиновац, КО Затоње, Општина Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 
4/2015)..  
 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац у 
општини Велико Градиште су:  
- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 

88/2010) 
- Просторни план општине Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011). 
Подручје плана је у ППО дефинисано као МАИЛОВАЧКА ЗОНА која се простире 
долином паралелно са Подунавском зоном, а коју чине атари насеља у зони државног 
пута М-25-1: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Поповац, Ђураково, Бискупље, Кисиљево, 
Тополовник и Кумане. 
Затечена условљеност из овог планског документа вишег реда на нивоу извода је да су 
Шематским приказом уређења за Острово и Шематским приказа уређења за насеље 
Затоње у склопу Просторног плана општине Велико Градиште (Општински сл.гласник 
бр. 2/2011) одређене основне намене површина и дата правила уређења и правила 
градње за обухват Шематског приказа и припадајућег дела Сребрног Језера, у форми 
потребној да се спровођење врши директном применом Просторног плана.  
Међутим, овај плански документ је потребно прилагодити новим законским решењима 
(Закон о планирању и изградњи  - ''Службени гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 
81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС и 132/2014) и потреби конкретног 
разрешења већ спроведене парцелације и раније преузетих обавеза општине на 
реализацији викенд градње на предметном подручју и у том смислу се израдом овог 
плана примењује одредба самог Просторног плана општине да његово даље 
спровођење може бити кроз израду планова детаљне регулације. 
 



Обухват плана 
 
Обухват плана налази се између граница Шематског приказа уређења за насеље 
Затоње у графичком делу Просторног плана општине Велико Градиште (Општински 
сл.гласник бр. 2/2011) и акваторије Сребрног Језера. 
Границом Плана је обухваћен део територије општине Велико Градиште у насељу 
Затоње, у непосредној близини обале Дунава и Сребрног језера, укупне површине око 
5,35ha.  Северна граница плана удаљена је око стотинак метара од насипа и 
саобраћајнице на насипу на десној обали Дунава, док је источном границом плана 
обухваћен део обале Сребрног језера. 
 
Попис парцела у обухвату Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац: 
део 4708, 4709/1, 4709/2, 4709/3, 4709/4, 4709/5, 4709/6, 4709/7, 4709/8, 4709/9, 4709/10, 
4709/11, 4709/12, 4709/13, 4709/14, 4709/15, 4709/16, 4709/17, 4709/18, 4709/19, 
4709/20, 4709/21, 4709/22, 4709/23, 4709/24, 4709/25, 4709/26, 4709/27, 4709/28, 
4709/29, 4709/30, 4709/31, 4709/32, 4709/33, 4709/34, 4709/35, 4709/36, 4709/37, 
4709/38, 4709/39, 4709/40, 4709/41, 4709/42, 4709/43, 4709/44, 4709/45, 4709/46, 
4709/47, 4709/48, 4709/49, 4709/50, 4709/51, 4709/52, 4709/53, 4709/54, 4709/55, 
4709/56, 4709/57, 4709/58, 4709/59, 4709/60, 4709/61, 4709/62, 4709/63, 4709/64, 
4709/65, 4709/66, 4709/67, 4709/68, 4709/69, 4709/70, 4709/71, 4709/72, 4709/73, 
4709/74, 4709/75, 4709/76, 4709/77, 4709/78, 4709/79, 4709/80, 4709/81, 4709/82, 
4709/83, 4709/84, 4709/85, 4709/86, 4709/87, 4709/88, 4709/89, 4709/90, 4709/91, део 
4709/92, 4709/93, 4709/94, 4709/95, 4709/96, део 4710/2, део 4710/3, два дела 4710/4, 
део 4710/5, део 4720, део 4723 и део 5348, све у КО Затоње. 
 
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у 
текстуалном делу и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су 
подаци са графичког прилога.  
 

 
Опис постојећег стања  

 
Главна констатација о постојећем начину коришћења простора за ову површину у 
оквиру КО Затоње, коју чини мањи део комплекса земљишта у власништву општине 
Велико Градиште, је да је извршена парцелација и парцеле су у регуларној процедури 
продате новим власницима. На одређеном броју парцела је извршена и плaнирана 
изградња стамбених објеката, али се појавио проблем у уношењу насталих имовинских 
промена у катастар. 
У постојећем стању, на предметном подручју не постоје изграђене и уређене јавне 
саобраћајне површине. Приступ изграђеним објектима се остварује преко 
некатегорисаних и спонтано насталих путева који се на јавну саобраћајну мрежу 
приључују преко саобраћајнице оформљене дуж насипа на Дунаву.  
 



П Л А Н С К И   Д Е О 
 
Правила уређења 
 
Подела на карактеристичне целине и зоне 
 
С обзиром на мали обухват плана, постојећу изграђеност и реализовану парцелацију, 
укупно подручје плана је једна урбанистичка зона односно целина. 

 
Концепцијa уређења  
 
Постојећа парцелација је таква да се важећи саобраћајни прописи, стандарди и норме 
за пројектовање улица, у појединим деловима (полупречници скретања и сл.) 
примењују са граничним елементима. 
 
Циљеви израде плана 
 
План детаљне регулације је прилагођавање потреби конкретног разрешења већ 
спроведене парцелације и раније преузетих обавеза општине на реализацији викенд 
градње на предметном подручју. 
Основни циљ израде Плана је стварање планских услова за привођење простора 
планираној намени и стварање планског основа за уношење насталих и нових 
имовинских промена у катастар. 
 
Планиране претежне детаљне намене површина и објеката  
 
Планиране претежне намене површина у обухвату плана су мање стамбено и викенд 
насеље са пратећим садржајима, као и остале компатибилне намене. 
 
Могуће компатибилне намене  
 
На подручју зоне обухвата у приземљима објеката на раскрсницама и у улицама 
довољне регулације и по ободу зоне дозвољена је и реализација комерцијалних, 
првенствено трговачких и угоститељских садржаја. 

 
Степен комуналне опремљености  
 
За минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта за све целине 
или зоне из планског документа који је потребан за издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе, планом је одређено да буде обезбеђен прикључак објекта на 
водоводну и канализациону мрежу.  
 
Израда и прибављање конзерваторских услова  
 
На простору обухваћеном планом нема утврђених непокретних културних добара, те 
тако нема објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других 
радова, у складу са посебним законом. 
 
Заштита природног наслеђа 
 
На основу документације Завода за заштиту природе Србије, констатовано је да на 
територији Плана нема заштићених природних добара.  



У свим етапама изградње објеката, ако се у току радова наиђе на природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко – петрографског порекла, обавезно 
је одмах прекинути радове и обавестити надлежно министарство. 
 
Заштита културног наслеђа 
 
На простору обухваћеном планом нема утврђених постојећих непокретних културних 
добара. У складу с тим једине прописане мере заштите непокретних културних добара, 
односно добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара 
јесу да уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и 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. Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за 
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну 
заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра 
на чување овлашћеној установи заштите. 
 

Заштита животне средине  
 
На предметном простору у склопу мера и услова заштите животне средине није 
дозвољено упуштање фекалних и других отпадних вода у отворене канале, и није 
дозвољено обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, 
производе буку или непријатне мирисе, нарушавају основне услове живљења суседа 
или сигурност суседних зграда. 
Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње објеката, 
сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћавање или одлагање преко 
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом. 
 
Заштита вода и тла, спроводи се са циљем спречавања загађења која могу настати 
као последица продирања атмосферских вода отеклих са површина загађених 
полутантима, а односи се на мере заштите које се морају предузети како у фази 
пројектовања тако и током изградње и експлоатације: 

- спроводити посебне мере заштите подземних вода и земљишта; 
- извршити санацију свих неконтролисаних излива отпадних вода; 
- успоставити ефикасан мониторинг и контролу стања и квалитета подземних 

вода и земљишта у циљу повећане еколошке сигурности. 
 
Заштита ваздуха обухвата примену мера задржавања постојеће квалитетне 
вегетације, и формирања нових јавних зелених простора и зеленила у парцелама у 
складу са планским решењем; 
 
Ниво буке мора бити у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и и штетних 
ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 75/10). Током изградње 
нових или реконструкције постојећих објеката применити техничке мере за смањење 
буке. 



 
Заштита живота и здравља људи 
 
Урбанистичке мере за заштиту од пожара  
 
Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Службени 
гласник РС“ бр. 111/09) и Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима 
и гасовима (Сл.гласник РС, бр.44/77, 45/84 и 18/89). 
Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по притиску и протоку 
пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за спољну и унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење пожара (˜ Сл. лист СФРЈ˜ бр. 30/91). 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(Службени лист СРЈ, бр.8/95). 
Објекти морају бити реализовани у складу са  важећим техничким нормативима за 
пројектовање стамбених зграда и станова, за електричне инсталације ниског напона, 
за заштиту високих објеката од пожара, за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења, за вентилацију и климатизацију,  за системе за одвођење дима и топлоте 
насталих у пожару, за заштиту електроенергетских уређаја и постројења од пожара, 
другим релевантним Правилницима и техничким нормативима као и техничким 
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија. 
 
Мере заштите од земљотреса 
 
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са : 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (,,Службени лист СФРЈ,, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90).  

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који 
не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (,,Службени лист СФРЈ,, 
бр. 39/64). 

Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима 
микросеизмичке реонизације. 
 
Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара 
 
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, сходно Закону о изменама и 
допунама Закона о ванредним ситуацијама(Сл.гласник РС, број 93/12.), над 
подрумским просторијама гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање 
објекта. Приликом изградње нових комуналних и других објеката инвеститор је дужан 
да прилагоди те објекте за склањање. 
 
Приступачност објеката 
 
У спровођењу плана обавезно је примењивати све услове којима се површине и 
објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са 
стандардима приступачности. У току разраде и спровођења плана, подићи квалитет 
пешачких кретања и применити прописе који се односе на несметано кретање, у складу 
са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старима („Службени гласник РС“, бр. 22/15). На местима пешачких прелаза 
извести рампе са упуштеним ивичњацима. 
 
 



Мере енергетске ефикасности изградње 
 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се 
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих 
врста енергије. 
 
При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере 
енергетске ефикасности: 
- планирати изградњу пасивних објеката и објеката код којих су примењени 

грађевински ЕЕ системи, 
- планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити 

ефикасне системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и 
расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће, 

- водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би 
се умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, 
сунчево зрачење), 

- обезбедити висок степен природне вентилације и остварити што бољи квалитет 
ваздуха и уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу, 

- избегавати превелике и лоше постављене прозоре који повећавају топлотне 
губитке, 

- заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским 
елементима за заштиту од сунца, 

- груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. 
помоћне просторије оријентисати према северу, дневне просторије према југу, 

- планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, 
прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије, 

- користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и 
околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика, 

- уградити штедљиве потрошаче енергије,  
- планирати просторе намењене рекреацији, пасивном одмору и бициклистичком 

саобраћају, 
- применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања засенчености 

односно заштите од претераног загревања, 
 користити обновљиве изворе  енергије – соларни панели и колектори, термалне 

пумпе, системи селекције и рециклаже отпада, итд.  
Све ове мере приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема 
објеката радити у складу са Правилником о Енергетској ефикасности зграда 
(„Сл.гласник РС“  бр. 61/2011). 

 
 
Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

 
Попис парцела које формирају јавне површине у обухвату Плана детаљне регулације 
дела насеља Калиновац: 
део 4708, део 4710/2, део 4710/3, део 4710/4, део 4710/5, део 4709/92 и део 5348. 



 
Правила уређења - урбанистички услови  

 
Саобраћај 

 
Планско решење саобраћајних површина представља разраду саобраћајне мреже у 
складу са извршеном парцелацијом на предметном подручју. Основни циљ разраде 
саобраћајних површина је омогућавање приступа јавним површина свим парцелама и 
изграђеним објектима на подручју.  
 
Поштујући извршену парцелацију, планом је предвиђена изградња следећих улица: 

- улица НОВА 1 која се простире у правцу север – југ на источној граници плана и 
преко које ће бити остварена веза са околном путном и уличном мрежом, 
односно са локалним путем који се простире дуж насипа на северу. Планирана 
саобраћајница има коловоз ширине 6m (2х3m), тротоар на источној страни (на 
страни Сребрног језера) ширине 2m, подужно паркирање (ширине 2m) и 
тротоаре минималне ширине 1,5m на западној страни. Укупна регулациона 
ширина улице НОВА 1 износи мин 11,5m. Дужина планиране саобраћајнице у 
границама плана износи око 349 m; 

- Улица НОВА 2 (укупне дужине око 433 m) која се простире у правцу север – југ 
уз западну границу плана и у наставку, у правцу запад-исток у јужном делу 
плана до раскрснице са улицом НОВА 1. Осим омогућавања приступа 
индивидуалним парцелама, предметном саобраћајницом се остварује и веза са 
ужим и ширим окружењем преко постојећег локалног пута на насипу на северу, 
односно са насељем Затоње преко нове улице на правцу улице НОВА 6. 
Ширина планиране улице НОВА 2 се креће у границама 9,8 – 12,0m и у 
попречном профилу садржи коловоз ширине 6m (две саобраћајне траке ширине 
по 3m) и обостране тротоаре минималне ширине 1,5m. Шира регулација 
појединих делова ове улице (између улица НОВА 4 и НОВА 5, као и улица 
НОВА 5 и НОВА 6) омогућавају формирање подужног паркирања уз коловоз 
(најмање 14 паркинг места димензија 2х6 m). Променљива ширина тротоара у 
оквиру регулације саобраћајнице условљена је постојећом парцелацијом и 
делимичном изграђеношћу простора; 

- Планиране улице НОВА 3 (дужине око 148m), НОВА 4 (дужине 162m), НОВА 5 
(дужине око 178m) и НОВА 6 (дужине око 177m), на територији плана се 
простиру приближно у правцу запад – исток, представљају попречне везе 
између планираних улица НОВА 1 и НОВА 2 и омогућавају приступ 
дефинисаним индивидуалним парцелама и изграђеним објектима на подручју. 
Планом је предвиђено да ове попречне улице имају  коловоз ширине 5,5m и 
обостране тротоаре најмање ширине 1,5m. Укупна регулациона ширина 
планираних улица се креће у границама 9,3 – 10,5 m, а променљива ширина 
тротоара је условљена извршеном парцелацијом у границама плана. 

 
Дефинисаним саобраћајним решењем планира се изградња колских саобраћајница у 
укупној дужини од око 1447m. Регулациона ширина планираних саобраћајница 
омогућава изградњу јединственог коловоза са две саобраћајне траке и обостраних 
тротоара минималне ширине 1,5m. Како би се у што већој мери испоштовала постојећа 
парцелација са једне, као и саобраћајни прописи, стандарди и норме за пројектовање 
улица са друге стране, поједини пројектни елементи (минимална ширина саобраћајних 
трака, минимални полупречници скретања и слично) имају граничне вредности.  
 
Све јавне саобраћајнице предложене овим планом, припадају категорији стамбено 
приступних улица.  
 



Планом је предвиђена изградња пешачке стазе, ширине 3m, која се простире уз 
северну границу плана а континуитет кретања пешака је остварен повезивањем 
предметне стазе са тротоарима у коридору улица НОВА 1 и НОВА 2. Укупна дужина 
планиране пешачке стазе износи око 145m.   
 
Евентуални јавни паркинг простори на територији обухваћеној предметним планом 
предвиђени су у регулацији појединих улица. Регулациона ширина појединих делова 
планираних улица (у складу са поштовањем постојеће парцелације) омогућава 
пројектовање подужног паркирања уз коловоз и то: најмање 33 паркинг места у 
коридору улице НОВА 1 и у границама плана, најмање 14 паркинг места за путничке 
аутомобиле у коридору улице НОВА 2. Предложена димензија 1 паркинг места износи 
2х6 m. Планским решењем саобраћаја, на јавним површинама, планира се 
организовање најмање 47 места за паркирање путничких аутомобила.  
 
Трасе планираних улица у ситуационом и нивелационом плану прилагођене су терену 
и котама изведених и планираних комуналних инфраструктура са одговарајућим 
подужним и попречним падовима. 
Саобраћајно решење са попречним профилима планираних саобраћајница као и са 
аналитичко – геодетским елементима за обележавање приказано је на графичком 
прилогу 03 – План саобраћаја, нивелације и регулације. 
На графичком прилогу број 03: План саобраћаја, нивелације и регулације, приказана је 
планирана саобраћајна инфраструктура у обухвату плана, а осовине саобраћајница 
дефинисане су аналитичким елементима (координате темена и осовина 
саобраћајница), док је регулациона линија дефинисана аналитичко геодетским 
елементима на графичком прилогу број 4: План парцелације јавних намена са 
елементима за спровођење. 
 

Хидротехничка инфраструктура 
 

Снабдевање водом 
 
у току је израда инвестиционо техничке документације главних гравитационо-потисних 
цевовода  од централног општинског резервоара „Конглавица“  за насеља  Кумане, 
Тополовник, Кисиљево, Затоње, Острово, викенд насеља Калиновац и Рударево око 
Сребрног језера“. Ова примарна мрежа представљаће основ за  реализацију 
водоснабдевања  свих наведених сеоских и викенд насеља  на територији у 
непосредној близини Сребрног језера. 
Подсистем Кумане – Рам, укључује систем објеката и цевовода I и II висинске зоне, на 
северозападном делу општине, са Р Кумане, као узводним условом пласмана. Из овог 
објекта, који, између осталог, представља дистрибуциони резервоар I висинске зоне, 
вода ће се евакуисати у предметни подсистем, посредством система цевовода 
φ350/φ300/φ250, са Р Затоње (дистрибуциони резервоар I висинске зоне), као 
низводном тачком на овом правцу. Наведени цевоводи φ350/φ300/φ250 су 
пројектовани као дистрибуциони за насеља Кумане, Тополовник, Кисиљево и Затоње, 
лоцирана на подручју I висинске зоне, али и као магистрални за остала насеља, на 
овом делу општине. Ови цевоводи, који представљају и главни правац снaбдевања 
северозападног дела општине, су предвиђени за изградњу уз локални пут Кумане – 
Затоње, а представљају редни систем водова, који се, посматрајући у низводном 
смеру, постепено редукује, са профила 350 mm (на потезу Р Кумане – насеље Кумане), 
до 250 mm (на потезу Кисиљево – Затоње). На описаном главном правцу, који је 
пројектован у I висинској зони, предвиђена су прикључења двају цевовода: φ 150 (са 
низводном редукцијом на φ 100) – за пласман у насеља Поповац и Ђураково; φ 150 – 
за снабдевање водом насеља Бискупље  
У низводној тачки главне дистрибуционе линије φ350/φ300/φ250 је пројектован 
резервоар прве висинске зоне “Затоње”, следећих карактеристика:  Р Затоње: КД/КП = 



115/119 mnm, V = 500 m3  
Вода за северозападни део општине, из Р Кумане се, посредством главне 
дистрибуционо/магистралне линије φ350/φ300/φ250, пласира у Р Затоње, са успутним 
снабдевањем потрошача у I вис. зони набројаних насеља (директно – за насеља 
лоцирана на правцу Кумане – Затоње, односно посредством прикључних цевовода за 
насеља Поповац, Ђураково и Бискупље). Из наведених карактеристика двају 
резервоара I зоне на овом делу општине (Р Кумане и Р Затоње), јасно је да исти нису 
предвиђени да функционишу са улогом главна подеона комора – контрарезервоар, јер 
је потоњи значајно нижи од Р Кумане. Из тога следи да ће се неравномерност 
потрошње I висинске зоне, на овом подручју, равнати из Р Кумане, док Р Затоње, на 
правцу Р Кумане – насеље Затоње, представља прекидну комору. То значи да је Р 
Затоње предвиђен са улогом дистрибуционог резервоара за истоимено насеље, али са 
нешто умањеном вредношћу карактеристичних кота, у односу на доминантни Р 
Кумане. Осим за насеље Затоње, које је лоцирано испод коте 100 mnm (горња граница 
I вис. зоне), из Р Затоње ће се пласирати и потребне количине воде за потрошаче у 
подручју овог плана. Техничко решење водоснабдевања у овом плану преузето је у 
свему из главног пројекта разводне водоводне мреже насеља Затоње и викенд насеља 
Калиновац у зони Сребрног језера (ВП Морава, 2011), рађеног за потребе ЈП Дирекција 
за изградњу Велико Градиште. 
Постојећи и планирани систем мрежа и објеката снабдевања водом и водоводне 
мреже вода приказан је у графичком делу овог плана, на листу број 6 (Синхрон план). 
 
Решење канализационог система  
 
Каналисање фекалних вода са подручје у обухвату плана спровешће се кроз сабирне 
канале фекалне канализације постављене кроз новопројектоване улице, по правилу по 
осовини. Канализациони систем са подручје у обухвату плана ће се повезати на 
канализациони систем насеља Затоње. Техничко решење канализације у овом плану 
преузето је у свему из главног пројекта сакупљања и одвођења отпадних вода насеља 
Затоње и викенд насеља Калиновац у зони Сребрног језера (ВП Морава, 2011), 
рађеног за потребе ЈП Дирекција за изградњу Велико Градиште. 
До реализације јединственог система, предвиђено је да викенд насеље Калиновац има 
изграђен засебан систем за пречишћавање отпадних вода.  
Одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и 
попречним падом) у систему затворене канализације. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода капацитета од 100 ЕС до 200 ЕС 
 
Предвиђено је пакетно постројење за пречишћавање отпадних вода, на позицији 
одређеној генералним пројектом каналисања отпадних вода из документације плана, 
где топографија терена и близина насеља усмерава ка јединственом-заједничком 
постројењу за пречишћавање отпадних вода у пакетној јединици.Због малог броја 
корисника, једноставне али ефикасне технологије и подношљиве цене за мање 
насеље треба предвидети уградњу готовог постројења, за која данас постоји веома 
широка понуда на тржишту. Приликом дефинисања процеса пречишћавања отпадних 
вода захтев је да процес буде ефикасан, флексибилан и да се процесом може 
адекватно управљати. На основу расположивих података и захтева за квалитетом 
пречишћених отпадних вода усвојен је биолошки третман са активним муљем. Процес 
се заснива на принципима дубинске аерације са ваздухом и разградње растворених 
органских материја помоћу микроорганизама, који растворене органске материје 
користе као храну и на тај начин их редукују до захтеване концентрације. Усвојен је 
концепт пречишћавања отпадне воде који се састоји од: 
- примарног / физичког третмана 
- секундарног / биолошког третмана у контејнеру  
- терцијерног третмана - дезинфекције 



- складиштења и угушћивања муља 
До изградње јединственог пакетског система за пречишћавање отпадних вода 
дозвољена је изградња и коришћење непропусних септичких јама. 
Постојећи и планирани систем мрежа и објеката канализације отпадних вода приказан 
је у графичком делу овог плана, на листу број 6 (Синхрон план). 
 

Енергетика   
 
Област обухвађена планом напаја се електричном енергијом преко једне бетонске 
стубне трафостанице „ЗАТОЊЕ 4“ напонског нивоа 10/0,4kV и снаге трансформатора 
250kVA. Tрафостаница је лоцирана на ивици области обухваћеном планом детаљне 
регулације. Трафостаница заузима простор око 2 m2,тако да не утиче на 
саобраћајну,енеретску и телекомуникациону инфраструктуру. Напајање трафостанице 
је подземним кабловским водом напонcког нивоа 10kV као део отцепног вода са 10kV 
далековода “Велико Градиште – Рам“. 
Прикључење купаца на ову трафостаницу омогућено је из слободностојећих мерно – 
разводних ормара, који су постављени на јавним површинама. Локација ових ормара 
одабрана је тако да се купци могу оптимално напојити електричном енергијом и да су 
подједнако удаљени од свих купаца. Напајање ових ормара урађено је кабловским 
водовима напонcког нивоа 1kV и то кабловима типа PP00 /A, пресека 4x150mm2. Сваки 
ормар има могућност прикључења по 12 купаца. У сваком ормару су постављена 
бројила за мерење потрошње електричне енергије.  
У зависности од броја корисника нисконапонска дистрибутивна енергетска мрежа може 
се повећати до крајњег броја корисника који могу бити на простору обухвата плана. У 
том смислу може се изградити још четири нисконапонска мерно – разводна ормара, са 
којих могу да се напоје будући потрошачи електричне енергије. Капацитет сваког од 
ових ормара је 12 мерних места, тако да укупни капацитети буду повећани до 48 
мерних места, односно може се прикључити још толико потрошача. Дефинисане 
потребе за снагом сваког купца су одређене до 17,25kW (осигурачи 25А) и ова снага је 
одређена енергетским капацитетима трафостанице. За појединачну снагу већу од ове 
снаге, потребна је сагласност надлежног дистрибутивног предузећа.  
Трафостаница „ЗАТОЊЕ 4“ поседује могућност уградње блока за јавну расвету, која у 
будућности може напајати расвету у насељу. 
Постојећи и планирани систем електроенергетских мрежа и објеката приказан је у 
графичком делу овог плана, на листу број 6 (Синхрон план). 
 

Телекомуникације 
 
Не постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура на простору обухвата плана. 
Овим планом није предвиђено покривање подручја телекомуникационом 
инфраструктуром, али у зависности од захтева власника објеката, постоји могућност 
изградње (телефона, кабловске телевизије), те овај план садржи и усмеравајућа 
правила градње и за њу. 
 
 
Правила за појасеве регулације и инфраструктурне системе 
 
Правила уређења и грађења за саобраћајну инфраструктуру 
 
Улична мрежа  
 
Сви путеви (улице) утврђени овим Планом су јавни путеви и морају се пројектовати по 
прописима за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда на основу Закона о  
јавним путевима.  
 



Кроз израду техничке документације саобраћајница дозвољене су мање 
трансформације попречних профила у оквиру планом предвиђене регулације улица, 
као и градња додатних инсталација под условом да се не угрози функционисање 
инфраструктурних система предвиђених овим планом. За све овакве промене 
неопходно је прибавити сагласност свих надлежних Јавних комуналних предузећа и 
институција чије се инсталације налазе у профилу саобраћајница. 
 
Основна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже у насељу: 

 растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у 
зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као 
хоризонтална, надземна и подземна регулација 

 регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране 
саобраћајнице на територији плана или се поклапа са границом катастарске 
парцеле; 

 регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи 
за утврђивање саобраћајне мреже; 

 регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на 
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и 
функционалност саобраћајне мреже; 

 најмања ширина коловоза за двосмерно кретање возила износи 5,5m (за 
приступне улице са изузетно малим саобраћајним оптерећењем), односно 6m за 
остале саобраћајнице, док најмања ширина коловоза за једносмерно кретање 
возила износи 3,5m;  

 нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном 
падова и попречних и подужних профила појаса регулације; 

 саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором и оивичити их 
ивичњацима; 

 у профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за пролазак 
инфраструктурне мреже; 

 пешачке површине (стазе и тротоари), свугде где то просторне могућности 
дозвољавају,  физички издвојити у посебне површине заштићене од моторног 
саобраћаја (изузев код интегрисаних улица); 

 попречне профиле и коловозне конструкције свих улица димензионисати према 
меродавном саобраћајном оптерећењу; 

 паркирање на јавној површини уз коловоз је могуће и изводи се као управно, 
паралелно или косо; 

 одводњавање саобраћајница решавати гравитационим отицањем површинских 
вода у систему затворене кишне канализације; 

 Прилазе парцелама са коловоза градити од бетона најмање ширине 3,0m и 
радијуса 5,0 m са зацевљеном атмосферском канализацијом. 

 
Коловоз планираних саобраћајница (у складу са рангом и функцијом као стамбено-
приступне, саобраћајним оптерећењем, као и структуром возила која ће се њоме 
кретати) димензионисати тако да буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење 
од најмање 6 тона по осовини. Коловозни застор треба да је у функцији саобраћајнице, 
подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора. 
 
Мрежа пешачких и бициклистичких токова  
 
Планирана пешачка стаза треба да је са застором од порозног (шљунак, ризла, 
камен...) или полупорозног (камене плоче, дрвене облице, растер елементи...) 
материјала.  
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у 
оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са 



посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију 
и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).  
Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а за 
кретање и инвалида са помагалима 3,0 m. 
За инвалидна лица на пешачким прелазима предвидети изградњу рампе нагиба 1:20 
(изузетно 1:12) минималне ширине 1,80m;  
Бициклистичке трасе се могу водити заједно са моторним саобраћајем, заједно са 
пешацима и издвојено од другог саобраћаја. 
 
Паркирање 
 
Паркирање возила за планиране објекте решавати у оквиру припадајућих парцела у 
гаражи у склопу објекта или на отвореном паркингу на слободном делу парцеле.  
При пројектовању гаража придржавати се важећих прописа, стандарда и норматива за 
изградњу ове врсте објеката. Број саобраћајних трака на улазу/излазу из гараже 
ускладити са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија („Сл.лист СЦГ“, бр.31/2005). 
При пројектовању отворених паркинга придржавати се важећих закона, прописа, 
стандарда и норматива из ове области. 
Димензионисање места за подужна и паркирања возила под углом, урадити у складу 
са важећим нормативима и стандардима. 
Максимални нагиб паркинг места и простора за маневрисање возила износи 5%. 
Места за смештај возила и простор за маневрисање приликом уласка/изласка возила 
(гаража или отворени паркинг простор), у зависности од угла паркирања (300, 450, 600 и 
900) и у зависности од бочних препрека (стубови, зидови, возила, гаражни механизми), 
димензионисати према нормативима, и то за управна паркинг (гаражна) места за 
путничке аутомобиле: 

 за гаражни бокс: димензије не мање од 2,7m х 5,5m; 
 за паркинг (гаражна) места са једностраном препреком: димензије не мање од 

2,4m х 4,8m; 
 за паркинг (гаражна) места са двостраном препреком: димензије не мање од 

2,5m х 4,8m; 
 за паркинг (гаражна) места без бочних препрека: димензије не мање од 2,3m х 

4,8m. 
 
Прорачун потребног броја паркинг места за потребе изградње других планом 
дозвољених садржаје вршити у складу са следећим нормативима: 

 трговина: 1 ПМ на 66m2 БРГП, 
 администрација: 1 ПМ на 60m2 НЕТО 
 пословање: 1ПМ на 80m2 БРГП, 
 угоститељство: 1ПМ на два стола са по четири столице, 
 комерцијалне делатности: 1 ПМ на 50 m2 БРГП 

 
За возила особа са посебним потребама у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградња објеката којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старима („Сл.гласник 
РС“, бр.22/2015), обезбедити минимум 5% паркинг места од укупног расположивог 
броја у оквиру  предвиђених паркинга одређеног садржаја, мин. ширине 3,7m, што 
ближе улазу - излазу. Место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу 
паркиралишних места управно на тротоар је најмање величине 5,9m х 5,0m, са 
међупростором од 1,5m (Слика која следи ) Потребно је и прописно обележити ова 
паркинг места и поштовати све условљености у складу са наведеним правилником. 
 



  
 
Слика: Паркинг места за особе са инвалидитетом 
 
Однос путне и комуналне инфраструктуре 
 
У регулацији улица односно путева могу се постављати планиране паралелно вођене 
трасе осталих инфраструктурних система, објеката и постројења, као и изградња 
функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији 
инфраструктурног система, а на минималном међусобном растојању на основу закона 
и прописа донетих на основу закона, под условима и на начин који утврди надлежно 
јавно предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног система.  
 
 
Правила уређења и грађења за хидротехничку инфраструктуру 
 
Услови за пројектовање и изградњу водовода 
 
У регулацији новопројектоване саобраћајнице поставити нове дистрибутивне 
цевоводе, у тротоаре, а евентуално у зелене површине и изузетно и ван регулације 
Хоризонтално растојање између водоводних цеви и објеката од дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од    1 m. 
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 0,8 m од врха цеви до 
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 
Минимално растојање ивице цеви до темеља објекта је 1 m. 
Минимални пречник уличне водоводне цеви је Ø 100 mm (због противпожарне заштите 
објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где год је то могуће. 
Прикључке објеката извести преко водомерних шахтова постављених непосредно са 
унутрашње стране регулационих линија или са унутрашње стране спољних зидова 
објеката 
 
Однос према другим инсталацијама 
 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност водовода од 
канализације 1,5-2,0м. 
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (електро и телефонски каблови) 
при укрштању не сме бити мање од 0,5 m. 
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова 
при укрштању. 
Пролаз водоводних цеви кроз шахтове и друге објекте фекалне канализације није 
дозвољен. 
Појас заштите око главних цевовода водовода износи најмање по 2,5 m од спољне 
ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи 
које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.  



Забрањено је извођење физичке везе градске  водоводне мреже са мрежама другог 
изворишта (хидрофори, бунари, пумпе). 
 
Услови за пројектовање и изградњу  канализације 
 
Кроз новопројектоване улице, по правилу по осовини, поставити канале фекалне 
канализације, минималног пречника 200mm, у прописном паду. На свим преломима 
траса и нивелета канала, као и на прописаном растојању код правих деоница, 
поставити ревизионе силазе 
Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви износи 0,8 m. 
Хоризонтално растојање између канализационих цеви и објеката од дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од    1 m. 
Постављање подземних инсталација канализације у зеленим површинама вршити на 
растојању од минимално 1,0 m од постојећег засада. 
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области. 
Појединачке прикључке корисника везивати за јавну канализацију преко граничних 
шахтова постављених непосредно иза регулационих линија објеката, а у њима 
обавезно извести одговарајућу каскаду 
 
Однос према другим инсталацијама 
 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност канализације од 
водовода 1,5-2,0м. 
 
 
Правила уређења и грађења за електроенергетску инфраструктуру 
 
Услови за пројектовање и изградњу електроенергетске мреже 
 
Кабловски водови који служе за напајање трансформаторских станица у мрежи, полажу 
се у рову потребних димензија са једне стране улице и прате линију зграда. У случају 
ограничења простора кабел се полаже у пешачки тротоар који је подељен на зоне 
полагања енергетских каблова.  
Кабловски водови заузимају појас ширине 1m, на одстојању 0.5m од грађевинске, 
односно регилационе линије. Трасу вода 10 kV обезбедити дуж свих саобраћајница.  
Подземне водове полагати у рову дубине 0.8 m и ширине у зависности од броја 
каблова, усаглашавајући њихове трасе са другим подземним инсталацијама и 
објектима хортикултуре. 
Укрштање кабловског вода са путем врши се тако што се кабл полаже у бетонски 
канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, 
тако да је могућа замена кабла без раскопавањапута. 
Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута 
треба да износи најмање 0,8 m. 
Трансформаторске станице 10/0,4 kV предвиђене као слободно стојеће монтажне. 
Јединична снага трансформатора може бити 630 и 1000 kVА што зависи од динамике 
пораста оптерећења, с тим да свака има блок високог напона, трафо бокс и блок 
ниског напона. Обезбедити прилаз свакој трансформаторској станици до најближе 
јавне саобраћајнице. 
Светиљке јавне расвете, стубови и канделабери , постављају се уз регулациону линију 
или 30 см од ивичњака, а није дозвољено њихово постављање изнад других 
подземних инсталација и средином тротоара. 
 
 
 



Однос према другим инсталацијама 
 
Пролаз електроенергетске мреже и водова кроз шахтове и друге хидротехничке 
објекте није дозвољен.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације  - удаљеност енергетских 
каблова од водовода 1,0м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност енергетских 
каблова од канализације 1,0 м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност стуба уличног 
осветљења од водовода 1,5м.   
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност стуба уличног 
осветљења од канализације 1,5м. 
 
Правила уређења и грађења за телекомуникациону инфраструктуру 
 
Услови за пројектовање и изградњу телекомуникационe мрежe 
 
Повезивање подручја у обухвату плана односно повезивање мултисервисног 
приступног чвора (MSAN) од предметног подручја до АТЦ извршити помоћу оптичког 
кабла постављеног у цеви на прописној дубини, 
За вођење приводних оптичких каблова до појединачних корисника предвидети 
коридоре најмање ширине 2,0m, по којима ће се по потреби будућих корисника 
полагати подземни оптички каблови или градити канализација са кабловима.  Oптички 
кабл се поставља у заштитне ПЕ цеви. Уколико коридор пресеца нека од планираних 
саобраћајница, приликом изградње саобраћајница потребно је поставити PVC или PE 
цеви пречника Ø40mm, за смештај оптичких каблова. 
Приликом полагања телекомуникационих каблова испод постојећих и планираних 
саобраћајница, потребно је исте заштити у PVC цевима а на прелазима преко 
водотокова у металним цевима причвршћеним за конструкцију мостова. 
 
Однос према другим инсталацијама 
 
Пролаз телекомуникационе мреже и водова кроз шахтове и друге хидротехничке 
објекте није дозвољен.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност 
телекомуникационих и сигналних каблова од водовода 1,0м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност 
телекомуникационих и сигналних каблова од канализације 1,0м. 
 
 
Услови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуре 
 
За објекте се услови за прикључење и прикључење на комуналну инфраструктуру 
обезебеђују и реализују у оквиру надлежности одговарајуће јавног односно јавног 
комуналног предузећа, а према одредбама из услова за пројектовање и изградњу  
канализације, водовода, електроенергетске мреже и других инфраструктурних мрежа, 
из поглавља са Правилима уређења и грађења за инфраструктуру из овог Плана. 
 
 



П Л А Н С К И   Д Е О 
 
 Правила грађења 
 

Врста и намена објеката који се могу градити и компатибилне намене  
 
Планиране претежне намене површина у обухвату плана су мање стамбено и викенд 
насеље са пратећим садржајима, као и остале компатибилне намене (комерцијални, 
првенствено трговачки и угоститељски садржаји). 
У приземљима објеката на раскрсницама и у улици регулације мин 9.0м и по ободу 
зоне дозвољена је и реализација комерцијалних, првенствено трговачких и 
угоститељских садржаја као компатибилних намена. 
 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
 
Није дозвољена изградња производних објеката, складишта опасних и других 
производа или отпадних материја, погона за производњу и промет нафте и нафтних 
деривата, прераду метала и неметала, асфалтне и бетонске базе, складишта 
секундарних сировина, отпадних материјала, отворених складишта за отпадна возила, 
као и складиштење отровних и запаљивих материјала. 
 

Услови за парцелацију, препарцелацију, формирање и површину грађевинске 
парцеле 

 
Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени 
овим планом су да се на већем броју катастарских парцела може образовати једна или 
више грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације. односно на једној 
катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на основу 
пројекта парцелације. Начин и услови утврђени у овом планском документу  су да је 
грађевинска парцела приближно четвороугаоног облика, да је са обезбеђеним 
приступом јавној саобраћајној површини, да је планом предвиђена за изградњу или да 
је већ изграђена.  
Минимална површина нове парцеле је 3,0ара. Изузетно се дозвољава и мања 
површина новоформиране парцеле ако се Судским актом или другим правним 
документом налаже формирање овакве парцеле. 
 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 
парцеле 
 

Грађевинска линија је одређена према постојећој грађевинској линији већине објеката 
на истој регулацији. Кад није обележена у графичком прилогу плана износи 5 m од 
спољне ивице путног појаса. 
Минимално одстојање главних објеката од међе износи 2,5 m Допуштена су и мања 
одстојања од међа уз писмену сагласност комшија међаша.  
Ограде, дрвеће и засаде поред улица подизати тако да не ометају прегледност јавног 
пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја;  
 

Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле 
 
Највећи дозвољени индекс заузетости је 50% 
 

Највећа дозвољена висина или спратност објеката 
 

Највећа дозвољена спратност у улици регулације мин 9.0м је три (3) надземне етаже. 
Највећа дозвољена спратност у улици регулације до 9.0м је dve (2) надземне етаже 



 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента заузетости 
парцеле, допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката 
који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат 
и суседне парцеле. На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који 
служе коришћењу стамбеног и другог објекта (оставе, септичке јаме, бунари, ограде и 
сл.). Септичке јаме могу бити удаљени од бунара, односно извора воде најмање 20m и 
то само на нижој коти. Минимално одстојање од међе за приземне помоћне објекте 
чија стреха није виша од 3 m (део до међе) може бити до 1 m, без отварања прозора ка 
суседној парцели. Допуштена су и мања одстојања од међа уз писмену сагласност 
комшија међаша.  
 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање  
возила 
 

Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину 
намењену за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној 
површини не може бити мања од 2,5 m.  
За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој 
парцели изван површине јавног пута по нормативу мин. 1 паркинг или гар. место на 
100m2 корисне површине објекта  

 
Услови за прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре 

 
За објекте се услови за прикључење и прикључење на комуналну инфраструктуру 
обезебеђују и реализују у оквиру надлежности одговарајуће јавног односно јавног 
комуланог предузећа 
 

Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
 

Нема посебних услова за уређење зелених и слободних површина на парцели. Парцеле 
се могу ограђивати оградом до висине 1,60 метара рачунајући од коте пута или 
транспарентном оградом до висине 2 метра. Парцеле чија је кота нивелете виша од 
0,90 метара од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом  до висине 1,40m 
која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни општински орган. 
Ограде се постављају на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на 
парцели која се ограђује.  
 

Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 
 

За реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката примењују се правила као 
за изградњу нових објеката. Нема других посебних правила за реконструкцију, доградњу и 
адаптацију постојећих објеката. 

 
Правила за архитектонско обликовање објеката 

 
Нема посебних правила за архитектонско обликовање објеката 
 

Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 
 
Техничке услове и ограничења будуће градње и уређења простора, дефинисати након 
детаљних хидрогеолошких и геотехничких истраживања предметног простора. 



 
Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса 

 
У обухвату плана нема локација за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно 
препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса 
 

Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета 
 

Рекапитулација површина Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац: 
намена површина у m²
становање мале густине 37.736,61 m²
саобраћајне површине 14.935,40 m²
јавне пешачке површине 435,44 m²
уређена обала Сребрног језера 2.020,89 m²
укупан обухват плана 55.128,34 m²
 
У условима испуњености максимално дозвољених коефицијената, односно за објекте 
од просечно 200м2 корисне површине, бруто развијена изграђена површина објеката 
са свих обухваћених грађевинских парцела би била 96x200м2, односно максимално 
око 20,000м2. 
 
Рекапитулација јавних површина Плана детаљне регулације дела насеља Калиновац: 
намена површина у m²
саобраћајне површине 14.935,40 m²
јавне пешачке површине 435,44 m²
уређена обала Сребрног језера 2.020,89 m²
јавне површине укупно 17.391,73 m²
 



Графички део  
 
 
Постојеће стање: 
 

лист 1:  Подлога за израду плана са границом обухвата плана 
 
лист 2: Постојећа намена површина  

 
Планска решења: 
 

лист 3: Планирана намена површина  
 
лист 4: План саобраћаја, нивелације и регулације 
 
лист 5: План парцелације површина јавне намене  и спровођење плана 
 
лист 6: Синхрон план 
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