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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 –
Одлука УС и 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и
члана 38. став 1 тачка 6) Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13) и Одлуке о изради Измена и допуна
Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 24/15),
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
19.07.2018.године, доноси
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број 9
1.
ОПШТИ ДЕО
План генералне регулације градског насеља Ћуприја
донет је 2012. године (Сл. Гласник Општина Ћуприја
бр.2/2012.) са Изменом и допуном у делу просторне
целине 3.1. Индустријска зона (Сл. Гласник Општина
Ћуприја бр.3/2015.) .
Измена и допуна Плана генералне регулације ради се
према Пројектном задатку који је саставни део Одлуке о
изради Измена и допуна Плана генералне регулације
градског насеља Ћуприја у складу са чланoм 46. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС и 132/2014 и 145/2014).
Циљ израде Измене и допуне ПГР-а је његово генерално
преиспитивање са вршењем измена и допуна у свим
областима: развоја, заштите и уређења простора ради
унапређења решења и укупног квалитета живљења.

56
57
67

67

73
73

1.1.
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измене и допуне Плана
генералне регулације градског насеља Ћуприја:

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010- Одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013Одлука УС, 98/2013- Одлука УС, 132/2014 и
145/2014);

Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената
просторног
и
урбанистичког
планирања „Сл. гласник РС“, бр. 64/2015).
Плански основ за израду Измене и допуне Плана
генералне регулације градског насеља Ћуприја:

Просторни план општине Ћуприја (Одлука о
усвајању плана 06-122/2011-2 од 27.12.2011.г. СО
Ћуприја)
Одлука о приступању изради Измена и допуна ПГРа
донета је 08.10.2015. године на седници Скупштине
општине Ћуприја
под бројем 06-263-16/2015 (Сл.
Гласник Општина Ћуприја бр.24/2015.).
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Према члану 3. Одлуке о приступању изради Измене и
допуне Плана генералне регулације градског насеља
Ћуприја не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана на животну средину .

105
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1.2.
111
111

1.2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

112
112

Граница Измене и допуне Плана генералне регулације
градског насеља Ћуприја остаје непромењена у односу
на основни план и обухвата површину од цца 1915.46
ha.
Обухват Плана

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
1.КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА ПЛАНА.....................
2.ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА
ЗЕМЉИШТА / 2 листа...........................
3.ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ / 2
листа.........................................................................
4.РЕГУЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ / 4листа
5.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА /2 листа.....
6.ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА /2
листа............................................
7.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
/ 2 листа .........................................................
8.ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА /2
листа........................................
9.КАРТА
ОГРАНИЧЕЊА.......................................................

1:10000
1:5000

ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Катастарска општина

део/цела

Површина
(ha)

К.О. Ћуприја град

цела К.О.

653,4

1:5000 2
1:2500 3
1:5000
4

К.О. Ћуприја ван града

део К.О.

997,7

К.О. Мијатовац

део К.О.

155,2

К.О. Остриковац

део К.О.

97,5

1:5000 5

К.О. Супска

део К.О.

11,7

1

УКУПНО
1:5000
1:5000
1:10000

29

1915,5

Граница Плана почиње на северозападу у К.о. Супска од
граничне тачке број 1 (7529187.16, 4867989.40) и
наставља поклапајући се са границом аутопута око 350
метара у десном смеру ка југоистоку даље прати
границу ПДР Бензинских станица "СУПСКА 1 и 2", па иде
границом ПДР "ДОБРИЧЕВО-БАТИНАЦ" све до тромеђе
к.п.бр. 3547/3, 7286/2 и 3746/5, од које наставља ка југу
215 метара по ободу к.п.бр. 3547/3 ломи се и наставља
око 87 метара по планираној саобраћајници све до

23.07.2018.
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граничне линије к.п.бр. 3746/2, одакле наставља по
ободима к.п.бр. 3746/2, 3748 (поклапајући се са
границом ПДР "ДОБРИЧЕВО-БАТИНАЦ") до линије
регулације планиране саобраћајнице коју прати око 55
метара ломи се и наставља даље поклапајући се са
границом ПДР "ДОБРИЧЕВО- БАТИНАЦ" све до
тромеђе к.п.бр. 3762/3, 3762/5 и 3762/1, од које
наставља ка југу око 150 метара ободом к.п.бр. 3762/1,
онда се ломи и наставља око 70 метара по заштитном
појасу (ширине 10 метара) планиране саобраћајнице све
до граничне линије пута одакле наставља поклапајући
се са границом ПДР "ДОБРИЧЕВО-БАТИНАЦ" све до
планиране раскрснице на старој прузи за Сење, од које
наставља ка југу планираној саобраћајници све до
раскрснице са путем за Бошњане, где се ломи и
наставља по јужном ободу катастарске парцеле пута за
Бошњане до аутопута Е-75, одакле наставља ка југу
пратећи аутопут Е-75 све до тромеђе к.п.бр. 6299/2,
6300/1 и парцеле аутопута, ломи се пресеца аутопут и
граница Плана даље наставља поклапајући се са
границом ПДР "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА", затим
наставља границом општине Ћуприја и катастарске
општине Ћуприја ван око 400 метара, ломи се и
наставља пратећи границу ПДР Модернизација
жел.пруге "Гиље-Ћуприја-Параћин" око 5700 затим
граница долази наставља по западној граници ПДР
"СКЕЛИНО
ПОЉЕ",
па
наставља
планираном
регулацијом реке Велике Мораве око 340 метара, а онда
по катастарској парцели реке Велике Мораве око 90
метара, опет наставља планираном регулацијом реке 50
метара, па по катастарској парцели реке Велике Мораве
око 385 метара ломи се и наставља ка истоку право по
ободу к.п.бр. 2753/8, пресеца к.п.бр. 7397 и наставља
ободом к.п.бр. 2753/1, па наставља обухватајући појас
заштитног зеленила (ширине 100 метара), ломи се и
наставља по ободима к.п.бр. 7274/2, 2797, па право на
тромеђу к.п.бр. 2801, 2809/5 и 2809/1, онда иде ободом
к.п.бр. 2809/1, ломи се пресецајући к.п.бр. 7273/3, коју
прати око 60 метара, па се опет ломи и наставља
пратећи око 425 метара заштитни појас (ширине 5
метара) планиране саобраћајнице, наставља западним
ободом к.п.бр. 3706/11 и долази до јужне граничне
линији аутопута коју прати ка западу око 650 метара,
ломи се и стиже до граничне тачке 1 где се граница
Плана и завршава.

граница иде по планираној саобраћајници све до тачке
укрштања са границом Плана на међи к.п. бр. 3547/3 и
3746/5, наставља даље на југ ободом к.п. бр. 3547/3,
7362 до планиране регулације реке Раванице прати
регулацију северним ободом до регулације ауто-пута,
пресеца регулацију Раванице и затим иде јужним
ободом регулације реке Раванице до планиране
саобраћајнице коју пресеца и наставља да је прати
на југ до планиране раскрснице. Потом пресеца
раскрсницу и иде ободом к.п. бр. 4603, 4604 до
планиране саобраћајнице и иде њеним ободом до
укрштања са границом Плана, одакле се даље поклапа
са границом Плана до планиране саобраћајнице која се
налази на месту некадашње железничке пруге ПараћинЋуприја (ван-град), пресеца планирану саобраћајницу и
иде њеним ободом до планиране саобраћајнице која
се приближно налази код тромеђе к.п. бр. 7310, 6064 и
7343. Од поменуте раскрснице граница скреће на
севрозапад ободом планиране саобраћајнице до прве
планиране раскрснице, одкле наставља на југозапад
ободом планиране саобраћајнице до друге планиране
раскрснице на којој скреће на југ до прве раскрснице, а
потом иде даље ободом планиране саобраћајнице на
југозапад до к.п. бр. 5796/15. Граница наставља
ободом к.п. бр.
5796/15, 5782/3, 5796/2, 5796/57,
5796/41, 5796/31, 5796/43 (у дужини од око 40m), потом
скреће на запад пресецајући је до к.п. бр. 5799/2, даље
иде ободом к.п. бр. 5799/2, 5798/3 и 5799/1 (у дужини од
око 7м), одакле скреће на југоисток и пресеца планирану
саобраћајницу настављајући даље по ободу к.п. бр.
6025/3, 6025/4, 6025/2, 6026/2 до границе Плана.
Даље се поклапа са границом Плана све до граничног
камена бр.27, затим иде на север по ободу парцеле
железничке пруге до планиране саобраћајнице, потом
иде ободом планиране саобраћајнице до к.п. бр. 5971/5,
потом иде ободом к.п. бр. 5971/5, 5972/2, 5972/1, 7325/2
до планираног заштитног појаса планиране железничке
пруге. Иде даље на југоисток поклапајући се са
заштитним појасем планиране пруге до границе
Плана одакле даље иде поклапајући се са границом
Плана све до к.п. бр. 263 у К.о. Остриковац, даље
наставља по линији заштитног појаса планиране пруге у
дужини од 2700m долази до к.п.бр. 5068 у К.о. Ћупријаван. Затим иде по граници К.о. Ћуприја (ван-град) град
до планиране саобраћајнице пресеца је и наставља на
североисток пратећи планирану саобраћајницу до
граничне тачке бр.3, потом иде ка граничној тачки
бр.4, а
даље наставља ободом планиране
саобраћајнице све до к.п. бр. 3429/6 у К.о. Ћуприја
(ван-град). Потом граница иде ободом к.п. бр. 3426/9,
3426/12, 3426/14, 3426/15, 3426/17, 3426/18, 3427/4,
3427/5, 3427/6, 3427/7, 3427/8, 3427/9, 3427/10 до
граничног
камена
бр.69, насавља планираном
саобраћајницом до к.п. бр. 3316/1, наставља ободом
к.п. бр. 3316/1, 3318/2, 3315, 3323/3, 3315, 3318/1, 3313/1
до граничног камена бр.78. Од граничног камена бр.78
граница прати границу између К.о. Ћуприја (ван-град) и
Ћуприја (град) до планиране саобраћајнице, а потом
иде по ободу планиране саобраћајнице до насипа,
обилази насип и наставља даље планираном
саобраћајницом до
планиране регулације реке
Раванице, затим иде левом обалом планиране
регулације реке Раванице до граничног камена(дрвета)
бр.82, пресеца реку Раваницу и наставља десном
обалом реке Велике Мораве до моста преко Велике
Мораве прелази Велику Мораву пратећи мост, затим
иде узводно левом обалом велике Мораве до к.п. бр.
198/7 у К.о. Остриковац. Наставак границе иде ободом
к.п. бр. 198/8, 198/9 до к.п. бр. 205, потом пресеца к.п.
бр. 205, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/14 и 197/15
до насипа, обилази око насипа до граничне тачке бр. 5,
скреће до граничне тачке бр.6 која се налази на
ланираној саобраћајници. Од граничне тачке бр.6
граница иде ободом планиране саобраћајнице до
границе Плана, затим скреће на север поклапајући се са
границом Плана до планиране регулације реке Велике
Мораве у К.о. Мијатовац, потом иде узводно левом
обалом реке Велика Морава све до моста где прелази
преко реке пратећи мост, а даље иде низводно
десном обалом до к.п. бр. 7273/3, даље иде ободом

1.2.2. ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Граница планираног грађевинског подручја креће са
севера од тромеђе к.п. бр. 3743/1, 3742/1 обе К.о. Супска
и 7273/1 К.о. Ћуприја (ван-град), даље иде десним
смером ободом парцеле ауто-пута до к.п.бр. 2827/8
К.о.Ћуприја (ван-град) иде ободом поменуте парцеле
до к.п.бр. 3706/12 К.о. Супска.
Наставља
даље
ободом к.п.бр 3706/12, 3706/13, 3706/38, 3706/14,
3706/15, 3706/62 пресеца пут к.п.бр. 3706/40 до к.п. бр.
3706/39 и иде њеним ободом до парцеле ауто-пута.
Даље иде ободом парцеле ауто-пута прелази у К.о.
Ћуприја (ван-град) град до к.п.бр. 2846/4 одакле
скреће на север до к.п.бр. 2846/13. Граница даље иде на
југоисточни угао к.п.бр. 2846/14, а затим наставља
ободом к.п.бр. 2846/13, 2846/15, 2846/1 прелази у К.о.
Супска поклапа се са границом Плана до к.п.бр.
3705/28, потом наставља по ободу к.п.бр. 3705/29 до
пута Ћуприја (ван-град)- Свилајнац пресеца пут и прати
га ка југу до к.п. бр. 2849/14. Затим ободом к.п. бр.
2849/14, 2849/1, 2849/16, 2849/15, 2849/6, 2849/2 пресеца
пут к.п. бр. 2850 до тромеђе к.п. бр. 2850, 2851/7 и
2851/8, наставља даље ободом к.п. бр. 2851/7, 2851/8
затим пресеца к.п. бр. 2858/2 и 2858/1 до 2860/2, иде
даље
ободом
к.п.бр.
2860/2
до
планиране
саобраћајнице пресеца је и наставља њеним ободом до
планиране раскрснице одакле наставља на југоисток
ободом планиране саобраћајнице до раскрснице која се
делом налази на к.п.бр. 3118/2, скреће на североисток
по планираној саобраћајници до границе Плана. Даље
иде поклапајући се са границом Плана све до
планиране саобраћајнице пресеца је, а потом иде
планираном саобраћајницом до граничне тачке бр.1,
скреће на југоисток до граничне тачке бр.2 која се налази
на планираној саобраћајници. Од граничне тачке бр.2
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планиране саобраћајнице до к.п. бр. 3277/6 до насипа.
Прати дно насипа до границе Плана, даље иде по
граници Плана до к.п. бр. 3266, наставља ободом к.п.
бр. 7274/2, 3268/1 пресеца је као и 3272/1 и 3272/2 до
планиране саобраћајнице. Иде даље ободом планиране
саобраћајнице до к.п. бр. 2820, затим иде ободом
к.п.бр.
2820,
2815,
2816/2
до
планиране
саобраћајнице, скреће на север пратећи планирану
саобраћајницу све до к.п. бр. 3706/11 у К.о. Супска,
одакле скреће на север пратећи границу Плана све до
тромеђе к.п. бр. 3743/1, 3742/1 обе К.о. Супска и 7273/1
К.о. Ћуприја (ван-град) одакле је опис границе и започет.

Дуж овог појаса развоја који се интегрише у међународне
просторно-физичке развојне токове, пролазе: аутопут Е75 (коридор Х), железничка пруга међународног ранга –
Е-70, електро и телекомуникациони системи, гасовод,
продуктовод, хидросистеми и др.
Коридор X представља кичму железничке мреже Србије,
природну и најрационалнију везу централне и западне
Европе са Грчком и Блиским истоком. Планира се
реконструкција, изградња и модернизација постојећих
пруга КоридораX
у двоколосечне
пруге високе
перформансе
за мешовити ( путнички и теретни)
саобраћај, комбиновани транспорт.
Енергетика - Планирана је изградња продуктовода,
нафтовода и гасовода
Водопривреда - Основни циљ је оптимизација система
водопривредне инфраструктуре и усклађивање развоја
водопривредних система са циљевима очувања животне
средине и других корисника простора. ППРС Предвиђа
трајно решење водоснабдевања општине Ћуприја
прикључењем на Расинско- Поморавски регионални
водоводни систем.
Расинско-поморавски регионални систем ће се поред
постојећег коришћења подземних вода, ослањати и на
изграђену водоакумулацију "Ћелије" на Црници,
снабдеваће се водом насеља на територијји општина
Свилајнац, Јагодина, Ћуприја, Параћин и Ћићевац.
Телекомуникације - Основни циљ даљег развоја ове
области је изградња и организација савремене
телекомуникационе
мреже
и
њена
регионална
доступност.
Комунални системи
Основни циљ комуналног опремања и уређења је
унапређење постојећих и изградња неопходних
комуналних система који омогућавају квалитетнији живот
и рад и отварају перспективу развоја.
Заштита и унапређење квалитета животне средине
Према просторној диференцијацији животне средине
ППРС, плански обухват припада урбаном подручју
угрожене животне средине: то су
локалитети са
повременим
прекорачењем
граничних
вредности
(субурбане зоне, државни путеви, железничка пруга,
водотоци) са мањим утицајима на човека, живи свет и
квалитет живота.
Ћуприја се налази у потенцијалном поплавном подручју
и у подручју очекиване јачине земљотреса преко 80 MCS
за повратни период.
У погледу заштите културног наслеђа, основни циљ је да
се оно артикулише као развојни ресурс, заштити, уреди и
користи на начин који ће допринети успостављању
регионалног и локалног идентитета у складу са
европским стандардима заштите.

Координате граничних тачака границе грађевинског
подручја
број граничне
тачке

Y

X

1

7531429.91

4866657.51

2

7531759.46

4866070.98

3

7529508.90

4863845.93

4

7529516.77

4864032.15

5

7528936.24

4866171.68

6

7528969.31

4866256.54

Водно
земљиште
унутар
границе
планираног
грађевинског
подручја
такође
није
грађевинско
земљиште, док све саобраћајне површине ван границе
грађевинског подручја јесу грађевинско земљиште.
1.3.

ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
ВИШЕГ РЕДА И ПЛАНОВА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

Просторни план општине Ћуприја је стратешки документ
града Ћуприја и представља плански основ за израду
Измене Плана генералне регулације градског насеља
Ћуприја. Осим Просторног плана општине Ћуприја,
плански документи ширег подручја градског насеља
Ћуприја су и следећи планови: Просторни план
Републике Србије, Регионални просторни план за
подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског
управног
округа,
Просторни
план
подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница
Београд-Ниш и Просторни план подручја посебне
намене система продуктовода кроз Србију.
1.3.1.

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од
2010. – 2020. године
("Сл.гласник РС" бр. 88/2010)
Ћуприја представља регионални урбани центар у оквиру
Функционалног урбаног подручја (ФУП) националног
значаја чији је центар: Град Јагодина, а њему припадају,
поред Ћуприје, и општине Параћин и Рековац. Ћуприја
је део трограђа Јагодина-Ћуприја-Параћин које се
налази у Поморавској области (НСТЈ-3 ниво), односно у
региону "Јужна и Источна Србија" (НСТЈ-2 ниво), на
развојној осовини I ранга. Према регионалној типологији
општина у односу на индекс демографске старости,
општина Ћуприја је демографски крајње угрожено
подручје, чији опоравак зависи од будућег нивоа
улагања и спровођења политике децентрализације.
Привреда
Према просторној дистрибуцији индустрије, Ћуприја припада
категорији мањих индустријских центара (са 1500-5000
запослених у индустрији). Општину Ћуприју тангира
значајни државни коридор индустријског развоја: Београд –
Ниш (коридорХ).
Саобраћај и техничка инфраструктура
Саобраћај - Развој путног саобраћаја и путне
инфраструктуре треба да омогући одрживу мобилност
становништва и да пружи подршку убрзаном развоју
подручја и његовој конкурентности у региону и шире.
Ћуприја се налази на развојној осовини I ранга која се
простире од Београда ка Нишу долином Велике Мораве.

1.3.2. РПП

ЗА
ПОДРУЧЈЕ
ШУМАДИЈСКОГ,
ПОМОРАВСКОГ, РАШКОГ И РАСИНСКОГ
УПРАВНОГ ОКРУГА
(Сл.гл.РС бр. 39/2014)
Ћуприја се налази у Поморавском управном округу у
коме се налазе још и: Град Јагодина и општине:
Параћин, Рековац, Деспотовац и Свилајнац. У
Регионалном просторном плану је задржана идеја о
“трограђу” Јагодина-Ћуприја-Параћин, иако изразите
функционалне везе (по свим критеријумима) нису јасно
уочене (ППРС 2020.). Основ за формирање будућег
функционалног подручја је физичка блискост и
континуитет изграђеног подручја на малој раздаљини.
Простор који се налази између ова 3 насеља је
неопходно заједнички активирати и интегрисати у
јединствен урбани систем са интенцијом постепеног
проширења ка североистоку ка општини Деспотовац.
Овако формирано трограђе са својим демографскофункцијским карактеристикама био би јак субрегионални
центар (преко 180.000ст.) и један од центара I ранга .
Привреда
Ћуприја се налази у развојној привредној зони дуж
стратешког комуникацијскогх праваца – Коридор Х и у
складу са тим, категорисан је као центар II ранга
Саобраћај
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Основ путног саобраћајног система планског подручја је
ослонац на аутопутски коридор и правце државних
путева везане на шире српске и европске системе:

Аутопут Е-75 (Београд-Ниш).

Државне путеве првог и другог реда
За развој железничког саобраћаја у планском периоду
неопходна је:
изградња
магистралне
електрифициране
железничке пруге Београд - Ниш, која
представља кичму железничке мреже републике
Србије и најрационалнију везу централне и
западне Европе са Грчком и блиским истоком;
реконструкција садашње двоколосечне пруге од
Ћуприје до Параћина односно формирање нове
једноколосечне везе "Распутница - Ћуприја Параћин"(напуштање једног колосека, прелазак
са левог на десни), и изградња новог колосека (на
месту уклапања постојеће и планиране трасе
пруге).
Окосницу развоја интермодалног саобраћаја на
планском подручју представљаће путно-железнички
коридор Х и пловни коридор током Велике Мораве, као и
градска подручја дуж аутопутских коридора.
Енергетика
Кроз обухват Просторног плана планирано је да пролази
систем продуктовода (правац Смедерево – Јагодина Ниш), којим би се транспортовала моторна горива
(бензин и дизел горива). На територији општине
Јагодина планиран је терминал „Јагодина“, у зони Аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш, у оквиру нове
индустријске зоне „Јагодина“. Траса продуктовода и
локација терминала одређени су Просторним планом
подручја посебне намене система продуктовода кроз
Републику Србију („Службени гл. РС“, бр. 19/2011).
Планирати даљи развој система даљинског грејања,
са посебном пажњом посвећеном когенерацијским
постројењима, уз обавезно мерење потрошене топлотне
енергије крајњих корисника.
Заштита животне средине
У складу са критеријумима из Просторног плана
Републике Србије од 2010. до 2020.г. („Службени гласник
РС“, бр. 88/2010), предметно планско подручје налази се
у зони подручја угрожене животне средине. Неопходно је
спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање
постојећег стања, како би се умањила даградираност
животне средине као ограничавајућег фактора развоја.
Потребно је одредити најадекватнији начин коришћења
природних ресурса и простора са циљем очувања
природних вредности и унапређења животне средине.

поклапа са трасом међународног пута Е-75, који
представља окосницу система Трансевропског аутопута
(ТЕМ)
на
правцу
север-југ
и
Паневропског
мултимодалног саобраћајног коридора "Х" односно крака
"Xb". На западу овај правац је повезан са постојећом
мрежом европских аутопутева, а на југу и истоку ослања
се на европску мрежу путева, као и мрежу путева
Блиског истока, Азије и Северне Африке.
У инфраструктурном коридору Просторним планом
Републике Србије утврђени су следећи магистрални
инфраструктурни системи на правцу Београд-Ниш:
1) аутопут Е-75 (М-1);
2) железничка пруга за велике брзине Е-85 и
модернизација постојеће пруге;
3) магистрални оптички каблови, којима се
замењује постојећи коаксијални кабл;
4) магистрални гасоводи;
5) постојећи далеководи 220 и 400 kV и
планирани далековод 400 kV;
6) објекти заштите од вода - одбрамбени
насипи.
Бициклистички саобраћај. Европска бициклистичка
федерација покренула је пројекат мреже бициклистичких
стаза
кроз
Европу.
Коридор
Источно-европске
бициклистичке трансферзале број 11 пружаће се кроз
Србију од Хоргоша-Сенте -долином Тисе –Зрењанина –
Панчева -Ковина –Смедерева- долином Велике и Јужне
Мораве ка Републици Македонији.
Развој туризма.
Због
географско-саобраћајног
положаја
Србије,
транзитни туризам има веома значајно место у
туристичкој
понуди
Републике,
посебно
на
најфреквентнијој деоници аутопута од Београда до
Ниша. Главна понуда транзитног туризма аутопута
развијаће се у склопу пратећих и функционалних
садржаја, са две основне функције:
1) брз, безбедан и комфоран транспорт туриста ка
циљним туристичким дестинацијама, у складу са
светским стандардима; и
2) усмеравања транзитних туриста према паралелним
транзитним итинерерима, а касније, по стицању навика,
ка циљним дестинацијама у окружењу инфраструктурног
коридора.
Функционални садржаји у коридору аутопута Е-75.
Базе за одржавање пута са улогом сервисирања свих
потребних радова зимског и летњег одржавања пута, у
коридору аутопута Е-75 деоница Београд-Ниш, поред
осталих предвиђене су и базе за одржавање пута:
"Баточина" (km око 695+000) - са десне стране аутопута,
северо-западно од петље "Крагујевац", у функцији
одржавања дела аутопута од петље "Велика Плана" до
петље "Ћуприја" у дужини од око 56,5 km; "Ражањ" (km
око 765+385) - са леве стране аутопута, западно од
петље "Ражањ", у функцији одржавања дела аутопута од
петље "Ћуприја" до петље "Алексиначки рудници" у
дужини од око 56 km
Положај коридора магистралних и прикључних
железничких пруга. На подручју ПППИСК задржавају се
све постојеће железничке пруге са службеним местима и
индустријским колосецима, а који се односе на
магистралну међународну пругу Београд-Ниш са свим
прикључним
пругама
и
осталим
железничким
инфраструктурним
садржајима.
За
реализацију
постављених
техничко
технолошких
параметара,
планирана
је
реконструкција
и
модернизација
магистралне
пруге
Београд-Ниш
корекцијом
ограничавајућих делова пруге и мањим одступањима
ради исправљања радијуса кривина и то: између
железничких станица ''Велика Плана'' и ''Ћићевац''
задржава се постојећи коридор и реконструише
двоколосечна пруга, (са изградњом другог колосека у
дужини од 2 км и новог моста преко Мораве у Ћуприји);
од Ћићевца до Ђуниса планира се изградња новог дела
двоколосечне пруге у дужини од око 19км са делом у
тунелима. Планира се изградња, реконструкција и
модернизација неких железничких праваца: између
железничких станица «Лапово» и «Крагујевац»
задржава се и реконструише постојећа једноколосечна
пруга и планира изградња другог колосека пруге за
саобраћај возова са брзинама до 120 km/h. Постојећа

1.3.3.
ПРОСТОРНИ
ПЛАН
ПОДРУЧЈА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, ДЕОНИЦА
БЕОГРАД-НИШ
(''Сл. гласник РС'', бр.69/03, 121/14)
Просторни план подручја инфраструктурног коридора
аутопута Е-75 , деоница Београд-Ниш, је дугорочни
развојни документ који обухвата временски хоризонт
до 2020 године, Обухвата подручје око магистралног
инфраструктурног коридора, а тиме и подручје насеља
Ћуприја тј подручје ПГР-а..
Изградња, опремање и уређење Инфраструктурног
коридора допринеће јачању саобраћајних, привредних и
других функција Београда и Ниша, Јагодине - Ћуприје Параћина, Алексинца и већег броја мањих градова, а
тиме и остваривању циљева ППРС и укупне стратегије
развоја Србије: смањењу негативних тенденција у
демографским кретањима у средишњој и југоисточној
Србији, имајући у виду да су ова подручја међу
најзначајнијим исходиштима миграција и смањењу
процеса метрополизације Србије, уз бржи развој Ниша,
регионалних центара и мањих градова у регионалним
целинама источно и западно од коридора
Функција аутопута Е-75
Магистрални путни правац М-1 Београд - Ниш - Лесковац
- Врање - граница Републике Македоније, са
магистралним путем М-22 Суботица - Нови Сад Београд, чини централни саобраћајни коридор од
највећег значаја за међународно повезивање Србије и
Црне Горе. Пружање ова два пута истовремено се
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станица Лапово ће се реконструисати. Од Параћина ка
Бољевцу и Зајечару планира се изградња нове
једноколосечне пруге за саобраћај возова брзинама до
120 km/h.
Положај коридора магистралног гасовода. Положај
коридора магистралног гасовода у инфраструктурном
коридору
у највећој мери прати коридор аутопута
Београд-Ниш заобилазећи насељена места, и то:
−
од Великог Орашја до Параћина (ГРЧ ''Велико
Орашје'' до Параћина) магистрални гасовод МГ08 највећим делом своје трасе пружа се са леве
стране коридора аутопута између аутопута и реке
Велике Мораве,са изузетком деонице код
Багрданског теснаца, где се пружа са десне
стране аутопута од насеља Багрдан до Ланишта,
преко брда Липар и поново се враћа на источну
леву страну аутопута до Параћина;

површину под цевоводним системом продуктовода са
припадајућим површинама чворишта и местима
укрштања са другим инфраструктурним системима,
терминалима, као и подручјима који су у непосредној
физичкој и функционалној вези са коридором (заштитни
појас и објекти и површине које је неопходно штитити од
негативних утицаја коридора), односно утицајним
зонама.
Основни задатак ППППН СПС је да се изградњом
система продуктовода обезбеди стабилно снабдевање
потрошача нафтним дериватима, уз стварање планског
оквира за израду нових и ревизију постојећих просторних
и урбанистичких планова и за израду и доношење других
планова,
програма
и
техничке
документације.
Реализација продуктовода је предвиђена у три фазе при
чему друга фаза подразумева изградњу деонице
Смедерево - Јагодина (у дужини од цца 92,3 km) и
Јагодина – Ниш (у дужини од цца 102,1 km) која ће
пролазити кроз планско подручје, са терминалом
Јагодина.
При том, поменута деоница конципирана као једноцевни
систем за транспорт моторних горива се на територији
Регионалног просторног плана води највећим делом у
коридору Ауто-пута Е75 Београд-Ниш и то углавном
испод пољопривредног земљишта на прописаном
растојању од објеката, водотока, путева, гасовода и
железничких пруга.

−

од Параћина до Појата (ГРЧ ''Параћин'' - ГРЧ
''Појате'') магистрални гасовод МГ-09 се пружа са
леве стране коридора аутопута до насеља
Стрижа, када прелази на десну страну и иде
паралелно са аутопутем, оптичким каблом и
путем Р 214 до ГРЧ Појате где се одваја разводни
гасовод РГ 09-04.
План везе аутопута Е-75 са окружењем. Везе аутопута
Е-75 са окружењем оствариваће се путем петљи и
денивелисаних укрштаја, који су дати у ПППИСК
аутопута Е-75. У обухвату овог ПГР-а је петља "Ћуприја"
(km 729+730) - у функцији повезивања делова подручја
општина Ћуприја, општинског центра Ћуприја и осталих
насеља у општини, као и везе постојећег регионалног
пута Р-103 (Свилајнац - Ћуприја) са аутопутем;
Денивелисани укрштаји. Денивелисаним укрштањима
обезбеђује се квалитетено повезивање и проходност
локалне саобраћајне мреже на подручју Просторног
плана ИСК, путем пропуста изнад или испод аутопута Е75. Предлог за побољшање постојећих денивелисаних
укрштаја и планирани денивелисани укрштаји утврдиће
се одговарајућим урбанистичким планом а на основу
критеријума датим у просторном плану подручја
инфраструктурног коридора.
План веза магистралних оптичких каблова с
окружењем. Везе магистралних оптичких каблова од
Београда до Ниша с окружењем оствариће се приводима
оптичких каблова, чиме се обезбеђује повезивање
између:
−
националних телекомуникационих чворова - и
то: Београда и Ниша у коридору аутопута; и
Крагујевца са Нишом и Београдом
−
регионалних
чворова
са
националном
телекомуникационом мрежом. У тој групи су:
привод
привод
Ћуприја
подручје
телекомуникационог чвора Параћин
Непокретна културна добра. На подручју Просторног
плана ИСК налазе се заштићена културна добра од
великог значаја: у општини Ћуприја-знаменито место
шанчеви из Првог српског устанка на Иванковцу
Коришћење и заштита система за снабдевање
становништва водом. У инфраструктурном коридору је
предвиђено
коришћење
магистралних
цевовода
регионалних система за снабдевање становништва
Ћуприје водом, утврђених ППРС:
−
Расинско-поморавски регионалним системом.

1.3.5.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Територија општине Ћуприја
захвата део средњег
Поморавља (долина Велике Мораве), између обронака
планина Јухор (на западу) и Кучајских планина (на
истоку).
У постојећој просторно-функционалној структури мреже
насеља доминира Ћуприја као главни пол развоја проучаване
територије.
Он
је
општински
центар,
односно
административни, управни, здравствени, образовни и
културни центар општине.
На подручју општине Ћуприја констатована је снажна
депопулација и неповољна демографска структура,
недовољно искоришћена привреда и знатно слабија
инфраструктурна опремљеност.
Мрежу насеља општине Ћуприја чине 16 насеља. Градско
насеље Ћуприја се састоји из три целине чија је природна
граница делом река Раваница.
Основни циљ будућег развоја овог подручја је глобално
позиционирање и организовање општине на локалном и
регионалном нивоу, са већим компактним градским
насељем и развијеном мрежом сеоских насеља. На
нивоу непосредног окружења, Ћуприја (са Параћином и
Јагодином) формира ширу градску агломерацију
"Трограђе",
која
је
центар
функционалног
и
административног подручја Поморавског округа, са шест
општина. Три градска насеља која формирају "Трограђе"
су центри својих општина, који задржавају основну
управну компетенцију, повећавајући локални и општи
ниво производње, услужних делатности и јавних
сервиса. "Трограђе" као центар националног значаја, са
другим регионалним центрима у оквиру прстена на
потезу Велике и Западне Мораве, обухвата простор са
ширим заједничким потенцијалом, и равноправнијим
односом према простору Београда и Ниша на који се
наслања. Општина мора да има сталан и континуалан
развојни програм у оквиру свих нивоа и просторних
система, без обзира да ли су они управни, или само
програмски и функционални. Ово подразумева узајамно
усклађивање коришћења, уређења, заштите и развоја
подручја планирања са особеностима и захтевима
суседних и ширих простора, и обратно. Активно учешће у
формирању регионалних система непосредног окружења
и средишње Србије, један је од основних услова шире
просторне компетенције и развоја општинеЋуприја, без
обзира на карактер будућих уставних и просторних
решења Републике.

1.3.4.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
СИСТЕМА
ПРОДУКТОВОДА
КРОЗ
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Сомбор-НовиСад-Панчево-БеоградСмедерево-Јагодина- Ниш
(''Сл. гласник РС'', бр.19/2011)
У Просторном плану подручја посебне намене система
продуктовода кроз Србију (у даљем тексту: ППППН СПС)
дефинисана су начела просторног уређења, циљеви
просторног развоја, организација, заштита, коришћење и
намена простора, као и други елементи значајни за
подручје коридора система продуктовода чија планирана
траса
повезује
складишно-диструбитивне
центре
Сомбор, Нови Сад, Панчево, Смедерево, Јагодину и
Ниш. При томе обухват овог Плана подразумева

Посебну важност за развој овог подручја има однос
према утицају Коридора Х, као делу европског и
републичког саобраћајног и развојног система (аутопут Е
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- 75 и развојна осовина првог ранга). Овај потез
представља главни стратешки развојни правац за
подручјеЋуприје.

тога и погодност терена за даље планирање и уређење
простора,
утврђени
су
на
основу
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ
ПОДЛОГЕ
СА
ХИДРОГЕОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, која је
урађена за потребе израде ГП-а у "Геопројекту"- Ниш,
2001. године.
На основу наведених истраживања, извршено је
зонирање подручја на:
терене повољне за изградњу без ограничења у
погледу коришћења, уз уважавање локалних
инжењерскогеолошких карактеристика терена.
Ови терени се углавном налазе између
железничке пруге, меандра Мораве и аутопута,
управо на простору, на коме је до данас
изграђивано насеље Ћуприја (реон "А" на
графичком прилогу);
условно повољне терене за чије коришћење је
потребно извршити превентивне геотехничке
мере ради заштите објеката од високог нивоа
подземне воде (хидроизолација), побољшања
својстава тла у зони насутог тла, као и
обезбеђења стабилности терена и објеката. Ови
терени обухватају шири простор тока Раванице и
појединачне мање и веће зоне у подручју ГП-а
(реон "Б" на графичком прилогу);
терене неповољне за изградњу, који захтевају
примену опсежних мелиоративних мера у смислу
одстрањивања негативног утицаја подземних
вода и вода токова Велике Мораве и Раванице. У
циљу обезбеђења стабилности обала Раванице
извршена је регулација дуж читавог тока, а
посебно од моста до ушћа у Мораву (реон "Ц" на
графичком прилогу);
терене апсолутно неповољне за изградњу, у
ове терене спадају неконтролисано формиране
депоније комуналног и индустријског отпада. Ове
терене, у циљу заштите животне средине, треба
уредити у складу са мерама дефинисаним
Законом о заштити животне средине и пратећим
Правилницима (реон "Д" на графичком прилогу).

Остали општи циљеви будућег развоја подручја општине
Ћуприја су:
побољшање
опште
просторне
структуре
општинске
територије,
кроз
комплекс
грађевинског и продуктивног земљишта, систем
насеља и грађевинских реона, саобраћаја,
инфраструктуре и комуналних објеката, подручја
за одмор и рекреацију, посебних зона и целина,
природних и културних добара;
дефинисање, одржање и побољшање општег и
специфичног еколошког капацитета средине, са
потпуном валоризацијом природних и створених
система. Превођење еколошког комплекса из
потрошне и принудне структуре у продуктивну и
развојну, кроз стварање основе за размену
искустава, програма, услуга и производа, у ужем
и ширем окружењу;
дефинисање планске основе јединственог, али
отвореног просторног, физичког, функционалног и
еколошког система , са могућношћу проширења у
оквиру ужег и ширег регионалног система и
полицентричне агломерације средишње Србије.
Сви плански ефекти, као крајњи циљ имају стварање
услова за превазилажење економске и социјалне
депресије средине, која се одражава, пре свега, кроз
опадање броја становника и радних места. Крајњи циљ
је и превођење простора у програмски и продуктивни
систем на комплетном подручју општинске територије, са
обновом
развојних
потенцијала,
и
подизањем
материјалног и општег капацитета општине на виши
ниво.
Крајњи циљ је и превођење простора у програмски и
продуктивни систем на комплетном подручју општинске
територије, са обновом развојних потенцијала, и
подизањем материјалног и општег капацитета општине
на виши ниво. Посебни циљеви се односе на све секторе
просторног развоја (простор и земљиште, становништва
и насеља, производњу и пословање, општи развој
руралног подручја, друштвена опрема и организација,
саобраћај и комуникације, инфраструктура и комунална
опрема, заштита и унапређење животне средине,
посебних вредности, природног и културног наслеђа).

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Ћуприја се налази у зони умерено континенталне климе
са извесним специфичностима кој есе манифестују као
елементи
и
карактеристике
субхумидне
и
микротермалне климе.
За потребе израде овог плана коришћени су подаци из
метереолошке станице Ћуприја.
Температура ваздуха
Микроклиматски услови на подручју Ћуприје и Параћина
нешто су оштрији у односу на Јагодину. Мразних дана,
просечно годишње има око 80 а ледених скоро 19.
Најчешћа појава мразних и ледених дана је у јануару и
фебруару па у децембру. Учесталост топлих дана са
максималном температуром изнад 25C највише у јулу и
августу а веома топлих дана са максималном
температуром изнад 30C највише има у августу. Појава
мразних дана (ван зимског периода) је најучесталија у
пролеће а знатно мања у јесен. Појава јако топлих и
топлих дана највећа је у летњем периоду, с тим што је
појава ових дана учесталија у јесен а ретка у пролеће.
Падавине
На падавински режим овог подручја утицај имају
циклонске активности, које се манифестују у продорима
влажних и хладних ваздушних маса са Атланског океана
са запада и југозапада, као и топлих из области
средоземља као и зимских продора хладних ваздушних
маса са севера и североистока.
Расподела падавина одговара прелазном типу између
средњеевропског
подунавског
и
модифицираног
средоземног плувиметријског режима.
Снежне падавине се јављају од новембра до априла.
Учесталост дана са снежним падавинама највећа је у
јануару и фебруару па у децембру. Учесталост дана са
снежним покривачем је нешто већа у марту а незнатна у
новембру..
Влажност ваздуха
За наше крајеве је карактеристична појава пораста
релативне влажности у мају и јуну и доводи се у везу са

РАСПОЛОЖИВЕ ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА
Као графичка основа за израду плана, на располагању
је:
−
дигитални катастарски план;
−
дигитални ортофото план резолуције 10 cm
−
скенирани катастарски планови
1.4.

1.5. Опис постојећег стања, начина коришћења
простора и основних ограничења
1.5.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
Просторно, подручје је смештено у делу Велико
Моравске долине са В. Моравом и Раваницом као
главним водотоковима. Некадашњи меандри В. Мораве
су мртваје у постојећем стању. Терен на коме лежи
подручје плана представља део алувијалне равнице
Велике Мораве и Раванице. Ниво подземних вода је
висок и креће се од 1-10m. Подземне воде се лагано
крећу у правцу тока реке Црнице и Велике Мораве.
Основне топографске, геоморфолошке, хидрографске,
педолошке и климатске одлике подручја условиле су
стварање аутохтоних станишта и вегетације. Интензивна
и дуготрајно деловање различитих утицаја а пре свих
антропогених фактора резултирало је стварање
измењених услова и екосистема.
ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Природне особине тла, поремећаји настали природним
процесима и дејством инжењерских радова, а на основу
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појачаном циклонском активношћу у пролеће и лето. Од
годишњих доба, зима показује највећу просечну
вредност релативне влажности ваздуха.
Ветар
Основна карактеристика овог подручја је велика честина
појаве кошаве и има веома јаке ударе,. Кошава је
слаповит ветар који дува када се изнад Карпата налзи
антициклон (повишен ваздушни притисак) а у западном
Средоземљу депресија односно циклон. Исто је тај
градијент већи дува јаче и дува дуже. У току зимске
половине године, због положаја Моравске котлине, када
је антициклонално временско раздобље а у ведрим и
тихим ношима изражено је инверзионо термичко стање.
То значи да има веома јаких приземних мразева.
Доминантност југоисточног и северозападног ветра
задржава се у свим годишњим добима а тишине су
највише заступљене у летњим и јесењим месецима.
На основу метеоролошких параметара може се
закључити да се Ћуприја налази у подручју умерено
континенталне климе. Маритимни утицај огледа се у
тенденцији померања температурних максимума на
август и минимума на фебруар па је и јесен топлија од
пролећа. Релативна влажност ваздуха је током године
умерена и показује извесно подударање са годишњим
током облачности и скоро обрнут ток у односу на
годишњи ток температуре ваздуха.

са површином објеката од 7.978m², на земљишту
површине од 2,11hа
Објекти специјалног образовања:
Школа за музичке таленте, чије је гравитационо подручје
територија целе Србије, смештена је у источном делу
насеља. Уз доградњу око 300m² (постојећа површина
објекта износи 3.500m²) у постојећем комплексу од
2,4hа, у складу са специфичним нормативима, ова
школа са стандардом од 21,0m²/ученику школског
простора и око 110 m²/ученику комплекса, уз
осавремењавање објекта и опреме, има услове за рад у
планском периоду
Објекти високог образовања
Висока медицинска школа струковних студија је
новоизграђени објекат са површином од 1,8hа комплекса
и око 5000m², задовољава потебе за овом врстом школе
у Ћуприји и ширем окружању.
ЗДРАВСТВО
Систем здравствене заштите на територији општине
Ћуприја, организован је у оквиру здравственог центра
Ћуприја, у чијем саставу на подручју ПГР-а ради
болница, као највећи организациони део и дом здравља.
У саставу болничког комплекса, непосредно уз Улицу
Миодрага Новаковића, изграђен је објекат Завода за
здравствену заштиту насеља Ћуприја.
На левој обали Раванице, у Улици Кнеза Милоша,
изграђен је Дом здравља са апотеком у комплексу
површине од 1,0hа.

1.5.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
Основну намену површина чине:
–
грађевинско земљиште (површине и објекти јавне
намене и површине осталих намена)
–
површине пољопривредног земљишта
–
површине шумског земљишта
–
водно земљиште
(водотоци и друге водне
површине)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Послове из области социјалне заштите и старатељства
одраслих, обавља Центар за социјални рад, у објекту од
234m² и комплексом од 0,023hа. Достигнути стандард
износи 0,9m²/кориснику објекта и исто толико
земљишта/кориснику

1.5.2.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
На подручју Плана заступљени су следећи објекти и
површине јавне намене:
Образовање и васпитање
Здравство
Социјална заштита
Култура и информисање
Администрација и управа
Комуналне делатности
Посебне намене
Спорт и рекреација
Зеленило
Мрежа и објекти саобраћајне и комуналне
инфраструктуре

КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ
објекти културе
Постојећи грађевински фонд објеката културе износи
2,016m², а користи простор од 0,47hа. Манифестације
културе одвијају се у Дому омладине "Синђелић",
Народној библиотеци "26. септембар", предузећу за
приказивање филмова "Занатски дом", али и у градском
музеју, културно-уметничким друштвима.
информисање
У јавном сектору информисање се одвија преко радиотелевизије Ћуприја и локалних новина, чије су
просторије у центру насеља.

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
Управа, судство, привредна и остала администрација,
као и друштвене организације, су значајна функција
општинског центра. Они су у Ћуприји смештени у центру
насеља, на више појединачних локација. Укупна
површина објеката за ову намену износи 7,982m², а
расположиво земљиште 1,6hа.

Предшколско образовање и васпитање
На подручју ПГР-а дечја заштита организована је у
предшколској установи "Дечја радост", у чијем саставу
раде четири дечје установе: "Шећерко", "Лептирић",
"Невен" и "Бамби" са целодневним боравком.
Објекти основног образовања
Основно образовање одвија се у три матичне
осморазредне основне школе "13. октобар", "Вук
Карахић" и "Ђура Јакшић", са укупном површином
комплекса од 3,12hа, колским простором од 8.498m².

ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
У општини Ћуприја заступљени комунални објекти:
гробља, пијаце (зелена,
и сточна), ветеринарска
станица, шарена пијаца, ватрогасни дом и Јавно
комунално предузеће су
Насељско гробље - се налази у источном делу насеља
на површини од 7,5hа
Пијаце - две постојеће локације зелених пијаца (зелена
и мала пијаца),
Ветеринарска станица - се задржава на постојећој
локацији од 0,25hа, уз одржавање и унапређивање
према законским прописима за ову делатност.
Ватрогасна станица - са комплексом од 0,3hа, се
задржава на истој локацији,
Кафилерија - се задржава на постојећој локацији као
објекат од регионалног значаја. Комплекс кафилерије
има површину од 4,9hа-

Специјалне школе основног образовања:
У просторијама основне школе "Вук Карахић", ради
основна школа за децу ометену у развоју, чије је
гравитационо подручје територија општине Ћуприја.
Основна музичка школа "Душан Сковран", на локацији у
ужем насељском центру, у Улици Иве Лоле Рибара, чије
је гравитационо подручје територија општине Ћуприја,
са комплексом од 0,15hа, објектом површине од 883m² и
достигнутим стандардима од 11,0 m²/ученику школског
простора и 19,6m²/ученику школског комплекса, са
радом у две смене, задовољава урбанистичке
стандарде и потребе до краја планског периода.
Објекти средњег образовања
Средње образовање на подручју ПГР-а одвија се у три
средње школе: Гимназија, Техничка и Медицинска школа
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СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Површине и објекти за спорт и рекреацију размештени су
на више локација у подручју плана. Затворени спортски
објекти (хала спортова "Ада") имају укупну површину 2
393m², а заузимају земљиште од 1,0hа. Отворени
спортски објекти (два стадиона за фудбал, терени за
кошарку, рукомет, одбојку, тенис, отворени базени и
стрелиште) користе земљиште површине 18,8hа, па
укупно земљиште за ову намену износи 19,5hа. Све
објекте, поред грађана користе и спортски клубови.
Градски спортски центар чине локације: спортска хала
"Ада", и локације градски стадион, градски базени и
"Меандар", са укупном површином од 9,3hа. У оквиру
комплекса Меандар спортски садржаји се организују у
парковском окружењу на отвореном, са затвореним
објектима за санитарне и техничке функције.

државна граница са Мађарском-Нови Сад-Београд-НишВрање-државна граница са Македонијом на стационажи
од 346+000 (граница плана) до 353+655 (граница плана).
У захвату плана налазе се и државни путеви 2.А реда
бр.158 Мала Крсна - Велика Плана -Баточина - Јагодина
- Ћуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш –
Дољевац - Владичин Хан – Врање - Бујановац - државна
граница са Македонијом на стационажи од 84+704
(граница плана) до 94+064 (граница плана), државни пут
2.А реда бр.160 Пожаревац – Жабари – Свилајнац –
Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење - Ћуприја на
стационажи од 114+186 (граница плана) до 115+256
(чвор бр. 15809 „Ћуприја (аутопут)“), државни пут 2.А
реда бр.186 Ћуприја – Вирине – Деспотовац – Двориште
– Водна - Крепољин од стационаже 0+000 (чвор број
15808 „Ћуприја (Деспотовац)“) до 1+592 (граница плана)
и државни пут 2.Б реда бр.383 Свилајнац – Бресје –
Дубока – Глоговац – Крушар - Ћуприја од стационаже
44+466 (граница плана) до 46+034 (чвор бр.15807
„Ћуприја (Глоговац)“). Ћуприја се повезује на државни
пут 1. А реда бр.1 (аутопут) преко петље „Ћуприја“ (чвор
бр.142 на стационажи 349+492).
Основна улична мрежа формирана је тако да се
функционално најзначајније улице пружају по правцу
основних улазно-излазних праваца у наставку државних
путева. Ови правци доминантно су оријентисани по
правцу север-југ и исток-запад опслужујући највећи
проценат локалног и изворно-циљног саобраћаја. У
појединим градским целинама присутан је ортогонални
концепт уличне мреже, првенствено на секундарној
уличној мрежи, док на неким деловима уличне мреже
има елемената започетог и делимично реализованог
ортогоналног концепта.

ЗЕЛЕНИЛО
Основни задатак уређених зелених површина је да
допринесу стварању најповољнијих еколошких услова,
пре свега у свом непосредном окружењу али и насељу у
целини. Пре свега утичу на стварању повољније
микроклиме и проветравање градске средине.
Важна функција зеленила у граду је и естетска, пејзажно
уређење и уклапање у амбијент ширег окружења.
И најзад, зеленило правилно подигнуто и уређено има
задатак да пружи становницима непосредног окружења и
целог града могућност културног одмора кроз пасивну и
активну рекреацију.
Постојеће стање зелених површина
Концепција организације зеленила у постојећем стању
представљена је градским и ванградским зеленилом.
Основна карактеристика је непостојање категоризације
зелених површина.
Постојеће парковске површине у грађевинском реону
заузимају простор од укупно 10,2hа, а зачајније
парковске површине су:

Велики парк – површине око 3,0hа;

Парк - између Дома ВЈ и основне школе "Ђура
Јакшић", површине око 0,6hа.

Парк - око дечјег вртића, површине око 1,4hа.;

Парк - код железничке станице, површине око
0,Зhа.

Парк - између Видовданске, Светосавске и ул.
Милице Ценић, површине око 0,5hа.
Зеленило ван грађевинског подручја чине фрагменти
аутохтоних шумских састојина, пошумљене површине и
аграрни екосистеми.
Увидом у постојеће стање на терену, зелене површине у
грађевинском подручју карактерише:
присуство
скверова
различитих
типова
(отворених,
затворених
и
полуотворених)
различитих нивоа уређености и опремљености,
присуство уређеног зеленила у спортским
центрима,
На основу укупне анализе може се закључити:
да граду недостаје зеленило категорије градских
паркова,
да не постоји вишенаменско заштитно зеленило у
грађевинском подручју обзиром на климатске
карактеристике и присуство јаких саобраћајних
коридора,
да градско зеленило није повезано са зеленилом
из рубних зона,
да недостаје линеарно зеленило,
уређеност зеленила у грађевинском подручју и
рубним зонама не задовољава захтеване
пејзажне вредности.

Највећи недостатак уличне мреже у захвату плана
представља недовршеност започетих уличних праваца и
недовољна развијеност уличних профила, што за
последицу има смањење безбедности и капацитета
уличне мреже. Такође, значајан недостатак представља
и непостојање обилазне саобраћајнице, којом би се
омогућило одвијање транзитног саобраћаја изван
централног градског подручја.
На великом делу уличне мреже пешачка инфраструктура
је неуједначених и претежно недовољних ширина.
Стационарни саобраћај обавља се на издвојеним
паркинг просторима, индивидуалним парцелама и у
регулационим профилима улица.
У захвату плана налази се и двоколосечна
електрифицирана
железничка
пруга
БеоградМладеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница са
Македонијом која представља део трансевропског
коридора X. Ова железничка пруга пружа се западном
границом планског подручја по правцу северозападјугоисток. Железничка станица Ћуприја повезана је са
новоизграђеном двоколосечном пругом једноколосечном
пругом.
Железничку инфраструктуру у захвату плана чине и
железничка станица Ћуприја са седам пријемноотпремних колосека за рад са робом и путницима у
међународном и унутрашњем саобраћају.
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдевање
На основу података добијених од ЈКП “РАВНО 2014”,
датих у условима бр. 2576 од 20.04.2016. године и
контаката са одговорним лицима види се да Ћуприја за
водоснабдевање користи три изворишта и то „Немања“,
"Света Петка" и „Стрелиште“.
Извориште „Немања“ се налази у горњем делу тока реке
Миросаве између села Паљане и Бигреница,
североисточно од Ћуприје на удаљености око 10 км.
Разбијено је на 5 јачих извора на међусобном размаку од
око 800 м. Вода се са изворишта челичним цевоводом Ф
400 гравитационо доводи до резервоара код Добричева.
Од
резервоара
даље
према
Ћуприји
одлази
гравитационо челичним цевоводом Ø 600. Запремина
резервоара је 2000 м3 и исти није у функцији. У кругу

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Крупну инфраструктуру чине важнији саобраћајни
коридори (друмски, железнички) и објекти, надземни
електроенергетски коридори и остали значајни објекти
инфраструктуре.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Северним и источним делом планског подручја по
правцу север-југ пролази државни пут 1.А реда бр.1
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Регулација водотокова
Територијом плана протичу Велика Морава и њена
десна притока Раваница. Стогодишња велика вода за
Велику Мораву износи 2885 м3/с а за Раваницу 87,7 м3/с.
Дуж Велике Мораве изграђени су обострани насипи.
Деснообални насип генерално има више коте од
левообалног насипа.
На реци Раваници је урађена регулација од ушћа у
Велику Мораву до аутопута Београд – Ниш, сем задњих
стотинак метара.

резервоара се налази и растеретна комора која је у
функцији. Минимални капацитет изворишта је око 15 л/с,
док је просечна издашност већа. Извориште се налази у
подножју карстног масива у сливном подручју села
Кованица, Бигреница и Старог села, те је својим
положајем изложено дотоку загађених површинских
вода. Фекални канализациони систем не постоји. За ово
извориште постоји пројекат санитарне заштите.
Извориште "Света Петка" је каптирано карстно врело,
налази се у селу Извор, на 16 км од Параћина. Од
изворишта вода се гравитационо доводи до резервоара
на Карађорђевом брду. Из резервоара вода се
дистрибуира у односу 60 : 40 Параћину и Ћуприји
посебним одводима, за Параћин ф 350 мм а за Ћуприју
ф 400 мм. Ћуприји са овог изворишта располаже са око
24 л/с. Доводни цевовод, од изворишта до Ћуприје је
стар, има доста цурења и представља и санитарну
потенцијалну опасност. Ово извориште је и главни
правац водоснабдевања Ћуприје.
Извориште „Стрелиште“ се налази на левој обали реке
Велике Мораве. На овом изворишту се налазе
експлоатациони бунари из којих се вода допрема до
сабирног резервоара који се налази у зони санитарне
заштите изворишта, одакле се пумпама вода
дистрибуише даље према граду, цевоводом који је
окачен на конструкцију моста преко реке Велике Мораве.
За ово извориште постоји пројекат санитарне заштите.
Унутар граница зона санитарне заштите изворишта
постоје обрадиве пољопривредне површине као и
стамбени и пословни објекти. Извориште је замишљено
као допунски облик водоснабдевања. У овом тренутку
има издашност око 28 л/с. У пракси је већ потврђено да
је ова количина воде од великог значаја у ситуацијама
када због кварова или замућења град не добија воду са
неког од друга два правца водоснабдевања.
Сва три изворишта располажу у минимуму са око 67 л/с.
Сопствене бунаре, за технолошку воду, имају поједине
радне организације. Изворишта технолошке воде се
задржавају и у будућности. Изворишта задовољавају
садашње потребе за водом, сем у сушним периодима.
Евидентан је недостатак резервоарског простора за
изравнавање дневне неравномерности потрошње.
Целокупна дистрибутивна мрежа припада истој
висинској зони водоснабдевања. Магистрални цевоводи
су пречника од 300 до 600 мм. Део секундарне
дистрибутивне мреже је пречника испод 100 мм.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Подручје Ћуприје електричну енергију добија из ТС
110/35 kV "Ћуприја 110" снаге 2 х 31,5 МУД са
прикључком на далековод 110 кУ из правца ТС "Мајур"
Јагодина.
Преко ТС "Ћуприја 110 kV " напаја се далековод за
правац "Стењевац".
Кроз подручје пролазе и транзитни водови 400кВ и 110
kV власништво "Електроисток"-а погон Крушевац:

-

ДВ 400 kV бр. 423 из правца ТС "Крагујевац 2" до
ТС "Ниш2"

-

ДВ 110 kV бр. 152/4 из правца ТС "Параћин 1" до
ТС "Јагодина 1"
На подручју ПГР-а Ћуприја постоји 6 ТС напонског нивоа
35kV од чега су 3 дистрибутивне 35/10 kV, 2 индустријске
35/6 kV и 1 35/0,4 kV изграђена за потребе приватног
предузећа. ТС су следећих карактеристика:
1.
ТС 35/10 kV "Ћуприја 1" 2х 8 МУД, у садашњој
фази 4+8 МУД,

2.
3.

ТС 35/10 kV "Ћуприја 2 " 2 х 8 МУД,
ТС 35/6 kV "Ћуприја 3" снаге 2x4 МУД, сада
1х1x2,5 МУД у својини фабрике шећера "Шелк",

4.
5.

ТС 35/10 kV 2x4 МУД,
ТС 35/6 kV "Ћуприја 5" 2x4 МУД, сада 4+2,5 МУД
лоцирана у кругу фабрике лимунске киселине,
власништво Електродистрибуције.
ТС 35/0,4 kV - портална, снаге 250 кУД изграђена
у кругу фабрике обуће, у власништву ПП
"Стаменковић".

6.

Трафостанице су напојене далеководима и кабловским
водовима 35 kV и то:

Одвођење отпадних вода
Систем за одвођење отпадних вода Ћуприје је делом по
општем систему а делом сепаратан, тј. делом се одводе
заједно санитарне и атмосферске отпадне воде, а делом
посебно се одводе санитарне а посебно атмосферске
отпадне воде.
Санитарне отпадне воде из насеља одводе се
главним колектором до директног излива у Велику
Мораву. Главни градски колектор је кружног ( ф 800 и ф
1000 мм) и јајастог профила (1200/900 мм и 1500/1000
мм).У осталом делу града секундарна мрежа је од ф 200
до ф 400 мм.
Канализациони систем је углавном гравитациони. Црпна
станица на главном фекалном колектору није у функцији.
Због конфигурације терена, на локацији „Славија“
изграђена је црпна станица, која отпадне воде
препумпава у колектор. У деловима насеља где не
постоји фекална канализација санитарне отпадне воде
се одводе у септичке јаме.
Делови насеља, првенствено централно подручје са
леве и десне обале Раванице има делимично изграђену
мрежу кишне канализације, са испустима у Велику
Мораву и Раваницу. Атмосферске отпадне воде са
територије насеља се одводе делом системом кишне
канализације а делом површински отичу до најближих
реципијената. Повољност за одвођење атмосферских
вода је та што главни реципијент, река Раваница,
протиче средином насеља. С друге стране евакуацију
атмосферских вода отежава конфигурација терена, који
је у насељу већим делом раван, а постоје и депресије.

1.

Далековод 35 kV за ТС 35/10 kV "Ћуприја 2" од
ТС
110/35
kV
"МАЈУР",
изграђен
на
челичнорешеткастим стубовима са проводником
3x50 тт2 Си + 1 х 25 тт2 Ре . Деоница овог
далековода изведена је као кабловски вод 3 х
150тт2 Си. У траси овог далековода изграђена је
ТС 35/0,4 kV 250 кУД ПП "Стаменковић"

2.

Далековод 35 kV од ТС "Ћуприја 110" до ТС
"Главица" Параћин 3 ^ 70тт2 А1с са огранцима за
ТС "Ћуприја 1" и "Ћуприја 5"
ДВ 35 kV од ТС"Ћуприја 110"до ТС"Ћуприја 1" са
проводником А!с3^70тт2.
ДВ 35 kV од ТС "Ћуприја 110" до ТС "Сењски
рудник" са проводником 3x50 тт2 Си.

3.
4.
5.
6.

ДВ 35 kV од ТС "Ћуприја 110" до ТС "Параћин 1"
са проводником 3^70тт2 А1с са огранком за ТС
"Ћуприја 4" и "Шелк 911"
Кабловски водови 35 kV од ТС:
- "Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 1" 3x150 тт2,
Си
- "Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 2 " 3x150 тт2,
Си

-

"Ћуприја 1 " до ТС "Ћуприја 2" 3x150 тт2, Си
"Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 5", на једној
деоници 3x240 тт2, А1, на осталом делу
3x150 А1.
Све ТС 35/10 kV са напојним водовима 35 kV
задовољавају садашње потребе. Поједине деонице
далековода
се
у
наредном
периоду
морају
реконструисати, а постојеће ТС довести на пројектовану
снагу.
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Електренергетски објекти на подручју ПГР-а Ћуприја
повезани су за шири електроенергетски систем Србије
водовима 110 кУ и 35 кУ, и то:

-

ДВ-ом 110 kV бр. 1141 из правца ТС 110/35 kV
"Мајур" Јагодина

-

ДВ -ом 110 kV бр. 1142 из правца ТС 10/35 /10 кУ
"Стењевац"
ДВ има 35 kV;

-

Деспотовцу.
Ради
заустављања
спонтаног
неконтролисаног ширења, што је данас уобичајена
појава уз значајне путне правце, представници СО
Ћуприја су сматрали да и ову зону треба плански
уређивати. Трећу зону привређивања чини мањи
комплекс на северу насеља.
УСЛУГЕ И ЦЕНТРИ
Услужне делатности су највећим делом распоређене у
зони градског центра и дуж главних саобраћајних
праваца
Насељски центар Ћуприје заузима простор од око 155
hа. Његово данашње урбанистичко обликовање
наслеђује помало необичну матрицу за савремено
планирање: две зоне, које се управно укрштају
Уздужна зона насељског центра (око 95,0hа) наслоњена
је на велики парк уз обалу Мораве.
Поред терцијалних делатности које се јављају као
доминантне и претежне делатности (градски центар
центри месних заједница,), ова делатност се чешће
јавља као пратећа делатност функције становања,
јавних садржаја, привредних делатности и др,
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
На подручју ПГР-е постоје два верска објекта: храм Св.
Ђорђа у улици Раде Кончара, евидентиран као
непокретно културно добро и Адвентистичка црква у
Сремској улици, на укупној површини од 0,32hа.

Из правца ТС "Мајур" Јагодина,
из правца ТС "Параћин 1",
из правца ТС 110/35 kV "Главица " - Параћин.

ТЕЛЕКОМИНУКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Чворно подручје Ћуприја је са надређеном аутоматском
телефонском централом у Јагодини повезано оптичким
каблом - као спојним путем (као на подлози у прилогу),
по коме ради дигитални преносни систем што овако
концепирану везу према надређеној централи сврстава
у ред најсавременијих техничких решења.
У захвату плана налази се положена телекомуникациона
инфраструктура која је на графичком прилогу
оријентационо уцртана, у складу са добијеним подацима.
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Кроз подручје обухвата плана генералне регулације
налазе се:
- транспортни гасоводи од челичних цеви максималног
радног притиска 50 bar, изграђени и у функцији,
- главна мерно регулациона станица ''ГМРС Ћуприја'', pul
= 50 bar, piz = 16 bar,
- дистрибутивни гасоводи од челичних цеви максималног
радног притиска 16 bar, изграђени и у функцији,
- мерно регулационe станицe: ''МРС Ћуприја 1'',
''МРСЋуприја 2'', МРС Болница'',''МРС Везирово Брдо'',
pul = 16 bar, piz = 4 bar,
- мерно регулационe станицe: ''МРС Метал'', ''МРС
Компонента'', ''МРС Водопривреда'', pul = 16 bar, piz у
складу са технологијом потрошача,
- дистрибутивни гасоводи од полиетиленских цеви
максималног радног притиска 4 bar,
Објекти који нису прикључени на дистрибутивну
гасоводну мрежу користе конвенционална чврста и течна
горива као и електричну енергију.

1.6.

ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ

Становништво
Посматрано у односу на општину Ћуприју, захват ПГР
Ћуприја, обухвата 66,7% укупне територије, односно
191,5 km².
По последњем Попису 2011.године, у општини Ћуприја
живи 30.645 становника, док у захвату ПГР 19.471
становник, што је 63,5% од укупног становништва.
Упоредни број становника
Укупан број становника по пописима
Подручје

1.5.2.2. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛИХ НАМЕНА
СТАНОВАЊЕ
У структури коришћења грађевинског земљишта
становање има највеће учешће. Преовладавају зоне
индивидуалног становања.
Вишепородично становање
Зоне вишепородичног становања заузимају простор
главног насељског
центра уз улицу Карађорђеву.
односно налазе се уз главне саобраћајне прилазе центру
града
Породично становање
Ове зоне заузимају највећи простор у оквиру намене
становања. То су постојеће зоне које се задржавају, са
укупном површином од око 396 hа.
Зоне породичног становања заузимају највећи део
подручја Плана с тим што се посебно издвајају зоне
руралног становања у периферним деловима плана

Пописи

индекси броја ста.

1991.г.

2002.г.

Попис
2011.г.

Општина
Ћуприја

34.771

33.567

30.645

1.204

−2.922

ПГР
Ћуприја

20.480

20.585

19.471

105

−1.114

Остала
насеља

14.291

12.982

11.174

1.309

−1.808

2002/1991

2011/2002

Извор податка –Упоредни преглед броја становника РЗС Београд
У
последњих
20
година,
број
становника
општинеЋуприје смањио се за 12%, тј. са 34.771
становника 1991. године на 30.645 становника, по
последњем попису 2011. године. У међупописном
периоду 2002.-2011. година, евидентирано је смањење
становника на нивоу општине за 8,7%, док је у захвату
ПГР забележен пад броја становника 5,4%.
Изражена је миграција становништва ка већим
привредним центрима, пре свега оним у окружењу. На
овакав демографски баланс утицала је и природна
депопулација као друга, битна компонента ( природни
прираштај 2013. год. -9,8‰ ).
Старосна структура
Старосна структура становника не само да показује број
становника по појединачним добним групама, већ и
иницира разноврсне потребе, као на пример потребе о
броју предшколских установа, основних школа, броја
потребним радних места за нове нараштаје који улазе у

ПРИВРЕЂИВАЊЕ
Постојеће зоне привређивања размештене су на више
појединачних локација које су повезане са окружењем
саобраћајницама различитог ранга или железничком
пругом. Уочавају се три комплекса радних зона:
Зона рада на југу насеља и дуж постојеће железничке
пруге. Повољан положај у односу на насеље и
саобраћајну инфраструктуру, као и расположив простор
за даље развијање садржаја индустрије, складишта,
велике трговине, транспорта грађевинарства и других
комерцијалних делатности, које треба издвојити од зона
становања, захтевали су заокружење ове зоне до
аутопута.
Зона рада исток започето је преко аутопута БеоградНиш, углавном уз излазне правце према Свилајнцу и
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активно животно доба, указује на потребе у улагања у
структуру здравствене заштите итд.

На
основу
индикатора
демографске
старости,
становништво у захвату ПГР Ћуприја, сврстава се у 7
стадијум – најдубља демографска старост.

Функционалне добне групе попис 2002.год.
Подручје

Укупно

0-3

4-6

7-15

16-19

20-24

Општина
Ћуприја

33.567

1127

957

3350

1717

2201

100%

3,3%

2,8%

10%

5,1%

6,5%

ПГР
Ћуприја

20.585

708

624

2168

1053

1514

100%

3,4%

3%

10,5%

5,1%

7,3%

Остала
насеља

12.982

419

333

1.182

664

687

100%

3,2%

2,6%

9,1%

5,1%

5,3%

Подручје

Укупно

25-59
15331

2047

6836

100%

45,7%

6,1%

20,4%

ПГР
Ћуприја

20.585

9997

1164

3356

100%

48,5%

5,6%

16,3%

Остала
насеља

12.982

5.334

883

3.480

6,8%

Број домаћинстава
Подручје

33.567

41,1%

Кретање броја домаћинстава
периодima од 1991.г. до 2011.год.

65
и
више

60-64

Општина
Ћуприја

100%

Промена броја и просечна величина домаћинства
Промене броја домаћинстава на планском подручју, које
су од значаја за изградњу бројних насељских садржаја –
станова, комуналних система, нових радних места,
условљене су променом укупног броја становника и
раслојавањем домаћинстава.
Просечна величина домаћинства се није мењала
неколико Пописа уназад, износи
око 3 члана по
домаћинству. Како се смањио број становништва, између
два последња пописа, тако се смањио и број
домаћинстава, у захвату ПГР Ћуприја.

ПГР
Ћуприја

Подручје

26,8%

ПГР
Ћуприја

Извор података –Пол и старост попис 2002..– РЗС
Београд
Функционалне добне групе попис 2011.год.
Подручје

Укупно

Општина
Ћуприја

0-3

4-6

1991.

2002.

2011.

6.830

6.891

6.765

Просечна
домаћи.

величина

по

пописним

Апсолутно
повећање
1991/
2002/
2002
2011
61

−126

Број станова

1991.

2002.

2011.

1991.

2002.

2011.

3

2,85

2,88

7.549

7.972

8.693

Домаћинства по броју чланова

7-15

16-19

30.645

709

740

2852

1341

100%

2,3%

2,4%

9,3%

4,4%

Подручје

Укупан
број
са 1
домаћинства чланом

ПГР
Ћуприја

6.765

5

6
и
више

1.308 1.311

539

421

19,3% 19,4%

8%

6,2%

2

3

1.475

1.711

21,8%

25,3%

4

ПГР
Ћуприја

19.471

624

526

1718

915

100%

3,2%

2,7%

8,8%

4,7%

Остала
насеља

11.174

85

214

1.134

399

100%

0,7%

2%

10,1%

3,6%

Извор податка –Домаћинства према броју чланова Попис 2011.г. - РЗС Београд
По попису 2011. године, на подручју плана генералне
регулација доминатна су двочлана (25,3%) и једночлана
домаћинства (21,8%), четворочлана (19,4%), трочлана
домаћинства (19,3%).....

Подручје

20-24

25-59

60-64

65
и
више

Општина
Ћуприја

1778

14503

2490

6231

5,8%

47,3%

8,1%

20,3%

ПГР
Ћуприја

1172

9498

1573

3444

6%

48,8%

8,1%

17,7%

Укупан број становника по попису 2011.

19.471

Остала
насеља

606

5005

917

2787

Укупан број становника по попису 2002.

20.585

5,4%

44,8%

8,2%

25%

Укупа пад – стопа пада/пораста

−1.114

2. Индикатори демографске старости
Просечна старост становништва Попис
2002.

42,9

Млади до 20 година

19,4%

Млађи од 40 година

45,1%

Старији од 60 година и више

25,8%

Индекс старења

1,25
VII
стадијумнајдубља
демографска
старост

Резиме базног периода
1. Демографски показатељи

Извор података –Пол и старост попис 2011.– РЗС
Београд
Економски смисао оваквог груписања становништва
лежи, пре свега, у проналажењу извора радне снагде с
једне и утврђивању укупног потрошачког становништва с
друге стране. У демографском погледу старосна
структура представља важан чинилац у кретању
становништва,
служи
за
анализу
постојећег
становништва и статистичка предвиђења.
Индикатори
демографске
становништва по Попису 2011.г.

старости

Подручје

просечна
старост

млади
до 20
год.

млађи
од 40
год.

стари
60+
год.

индекс
старењ
а

ПГР
Ћуприја

42,9

19,4%

45,1%

25,8%

1,25

Стадијум демографске старости

5. Домаћинства
Укупан број домаћинстава попис 2011.г.
Просечна величина домаћинства
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Пројекција становништва
Промене укупног броја становника се анализирају у
базном периоду протеклих двадесет година, што
одговара теоријском принципу уједначавања дужине
протеклог
времена
са
планским
хоризонтом.
Демографске промене и индикатори који одражавају
достигнути степен економског развоја анализирају се у
базном
периоду,
идентификују
њихови
узроци,
последице и тенденције токова на основу којих се
синтетизују оцене о развојним подацима, на основу којих
се изражују релевантне пројекције.
Приликом израде пројекције становништва узете су у
обзир испољене тенденције и промене које се могу
очекивати у складу са општим друштвеним токовима и
планским пропозицијама. Узимајући у обзир континуитет
депопулације на нивоу општине Ћуприја, приликом
израде пројекције будућег развоја становништва
планског подручја нереално је очекивати да се
неповољни правци демографских промена могу потпуно
зауставити у предвиђеном планском периоду. Испољене
тенденције у досадашњем демографском развоју
донекле се могу ублажити ефектима побољшања
општих друштвених токова и применом планских
пропозиција до 2025. године, као и миграционим
кретаљима на релацији село- град.
Пројекција
карактеристичних
добних
група
становништва за подручје обухваћено ПГР
„Ћуприја“, 2025.године:
Подручје

Укупно

0-3

4-6

7-15

16-19

ПГР
Ћуприја

19.000

608

475

1.634

893

100%

3,2 %

2,5%

8,6%

4,7%

Подручје

20-24

25-59

60-64

65
више

ПГР
Ћуприја

1.140

9.310

1.520

3.420

6%

49%

8%

18%

и



Приликом прављења пројекције становништва у
урбанистичком
планирању
дају
се
максималне
вредности у броју становника до краја планског
хоризонта, првенствено што се оставља простор за
виши
степен
комуналне
и
инфраструктурне
опремљености.
Према очекиваним променама броја становника на
подручју Плана генералне регулације Ћуприја, треба
планирати и сразмерно повећање броја и структуре
домаћинства. Тако би по пројекцији броја становника до
2025. год, очекивани број домаћинстава био 6.785.
ПГР
Ћуприја

Број
домаћинстава
2011.г.
2025.г
6.765
6.785




Просечна
величина домаћ.
2011.г.
2025.г
2,88
2,8




1.7.
ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ МЕСТА ЋУПРИЈА
Циљ израде Измене Плана генералне регулације
насељеног места Ћуприја је његово генерално
преиспитивање са вршењем измена и допуна у свим
областима, у складу са Пројектним задатком.

2.
2.1.

односно ненасељеним деловима и планираних
саобраћајница чија реализација захтева рушење
објеката, односно конретно, планирано је:

Саобраћајно решење потеса у зони
комплекса зграда код вртића Лептирић

Могућност
кориговања
-проширења
саобраћајнице, улице Добојске, тако да се
одвија двосмерни саобраћај из разлога
јер се у непосредној близини налази
градски базен

Преиспитивање
траса
осталих
новопланираних
саобраћајница
на
подручју плана са могућношћу вршења
корекција
које
би
омогућиле
експропијацију
без остатка
малих
неупотребљивих површина

Преиспитивање трасе новопројектоване
саобраћајнице
у
блоку
између
Карађорђеве улице и реке Раванице, од
ОШ Ђура Јакшићдо Ловћенске улице

Измену трасе и ширине новопројектовање
саобрћајнице иза поште , у блоку 4.3. у
Изменама и допунама Плана детаљне
регулације Центар

Преиспитати радијусе кривина , код мање
прометних улица -стамбених пре свега у
зонама породичне изградње , где је цеста
појава да планирана регулациона линија
прелази
преко
постојећих
објеката.
Наравно,
на
прометним
улицама,
(државним путевима), у самом насељском
центру, због прегледности раскрсница,
већи радијуси кривина имају оправдање.

Корекција саобраћајнице у индустријској
зони, у складу са пројектом парцелације
и
Планом
детаљне
регулације
Индустријска зона у Ћуприји

Улицу Гробљанска планирати да не буде
слепа (вратити пређашње стање)

Тротоари,стационирани
саобраћајпаркинзи
НАМЕНА ПОВРШИНА – планиране су следеће
измене:

Промена намене железничког земљишта у
парковско и заштитно зеленилодуж
државног пута IIA реда 158 на Славији и ка
општини Параћин

Локација Компресора у намену трговина

Преиспитивање површине јавне наменекомунални објекти на потесу данашње
сточне пијаце. Могућност формирања
прихватилишта за псе на том делу.
Планирана је измена правила уређења
и
грађења
Планирана је нова регулација реке Раванице и
реке Велике Мораве са дефинисаним пратећим
садржајима
спорта - активне и пасивне
рекреације, зеленим површинама
Преиспитаће се заштитни појасеви поред
коридора аутопута и железничке пруге
Дефинисаће се услови заштите културног
наслеђа у складу са условима надлежног Завода
за заштиту споменика културе
ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Предлози за измену Плана проистекли су из Пројектног
задатка и обухватају следеће области:

САОБРАЋАЈ Генерално преиспитивање
саобраћајног решења, нарочито планираних
обилазницa, пружних прелаза, саобраћајних
чворовa,
траса
и
регулационих
ширина
саобраћајница, постојећих саобраћајница које
планом
нису
евидентиране,
комплетних
саобраћајних решења у појединим насељеним,

Поделе на зоне, односно просторне целине је преузета
из Плана генералне регулације градског насеља
Ћуприја, као наствак фазе планирања. Простор
Плана је подељен на седам зона према начину
коришћења,
претежним
наменама
и
степену
урбанизације. Зоне су даље подељене на просторне
целине према просторној диспозицији. Просторне
целине представљају заокружену насељску целину са
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одређеном претежном наменом и функцијама на нивоу
насеља и саме целине.

изградњом
нових
објеката
на
неизграђеним
парцелама, а већим делом заменом постојећег
градитељског фонда новим.
1.1. Просторна целина – ужи центар
Просторна целина – ужи центар обухвата простор од око
95,25 hа и представља подужну функционалну осовину
живота насеља. Простире се од севера ка југу насеља, а
дефинисана је постојећим насељским саобраћајницама.
Почиње од ушћа Раванице у Мораву, наслања се на
десну обалу Мораве, а од бензинске пумпе у зони
болнице
омеђена
је
улицама:
града
Јанице,
Јастребачком, Сретена Здравковића, Коче капетана,
Миодрага Новаковића, Aнђе Ранковић,
улицом око
зелене пијаце, Танаска Рајића, Иве Лоле Рибара,
Бранка Крсмановића, Кнеза Михајла, Браће Нешић, Раде
Миљковић, Југословенском, краља Петра И, Јована
Курсуле, а одатле Раваницом до њеног ушћа у Мораву.
Просторна целина 1.1 је „најживљи“ део града, са
највише јавних функција, јавних намена, услужних и
комерцијалних делатности.
Велики број објеката културне баштине се налази на
овом простору. Међутим објети су неадекватно
одржавани, добар део је у лошем стању - и
функционалном и конструктивном.
1.2. Просторна целина – шири центар
Просторна целина – шири центар представља попречну
осовину функционисања насеља са укупном површином
од око 60,75hа. Простире се од ужег центра до аутопута,
а дефинисана је улицама Милице Ценић, Стевана
Сремца, Стевана Мокрањца, границом школе за музичке
таленте, Aлексе Шантића, Козарачком, границом
комплекса мотела, аутопутем Београд-Ниш, границом
комплекса гробља, Ђуре Јакшића и Миодрага
Новаковића до пресека са Улицом Милице Ценић.
Просторна целина 1.2 је улаз у град. Крајњи источни део
овог простора је комерцијално пословно-производног
карактера и реконструкцијом објеката и првенствено
уређењемслободних и зелених површина овај део
града треба да буде модерна пословно –стамбена
зона.
Планом се предвиђа да објекти производње и
индустрије, који се налазе у овој просторној целини,
морају да испоштују све прописане услове заштите
животне средине.

Биланс површина по зонама:
Површина % од
(ha)
површин
е плана
1

2

3

4

зона
насељског
(153.0 ha)

центра

1.1

пц - ужи центар

95.25

4.79

1.2

пц - шири центар

60.75

3.06

општа стамбена зона (486.35
ha)
2.1

пц - ресавска

97.35

4.90

2.2

пц - исток

198.25

9.97

2.3

пц - жировница

110.35

5.55

2.4

пц - север

29.45

1.48

2.5

пц - тереково насеље 50.95

2.56

радна зона (382.10 ha)
3.1

индустријска зона

242.40

12.19

3.2

зона рада север

51.85

4.43

3.3

зона рада исток

88.05

2.61

зона меандра Мораве (368.75)
4.1

пц - скелино поље

18.55
29.85

1.50

5

зона посебне намене

30.25

1.52

6

зона аутопута

83.15

4.18

7

зона пољопривреде

451.25

22.70

1915.50

100.00

2. ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА
Претежна немена је становање које се концентрично
шири око зоне центра. Површина просторне целине 2
износи око 486,35 hа.
Као изразито стамбена зона, на великим просторима и
са значајним бројем становника, у целој целини 2 се
јављају као недостајући јавни садржаји: објекти спорта
и рекреације, вртићи и уређене јавне слободне и зелене
површине.
Поред преовлађујућег породичног становања, у овој
зони су размештени комунални објекти, објекти од јавног
интереса и комерцијални садржаји.
Постојећа претежна намена - становање средњих
густина се задржава и планом, уз могућност изградње
вишепородичних стамбених објеката. Из тих разлога
је дат нешто шири опсег густине становања, уз обавезу
уређења слободних површина и обезбеђивања паркинг
простора на парцели (у што већој мери колико то
просторне могућности дозвољавају
за
постојеће
објекте, а за планиране се морају поштовати
параметри прописани овим планом).
Планирано је да се карактеристична неуређеност
унутрашњих
делова
блокова, недостатак паркинг
места и недовољна површина под зеленилом, сведу на
минимум кроз правила која су дата за уређење парцеле
и правила за становања.
Планом је дефинисана просторна целина 2, као општа
стамбена зона са поделом на 5 зона.
2.1. Просторна целина Ресавска
Зона која се простире између аутопута и зоне
центра у северозападном делу плана, површине око
97,35 ha. Овај простор је у великој мери већ изграђен,
инфраструктурно опремљен, са утврђеном регулацијом и
скоро завршеном парцелацијом. Јавни садржају су

*пц – просторна целина
1
ЗОНА НАСЕЉСКИ ЦЕНТАР
У већем делу зоне формирана је регулација и
парцелацијоа.
Развијена
мултифункционалном
структуром у оквиру које је заступљено становање
високих и средњих густина, све врсте услуга, јавне
службе, култура, управа и администрација. Ова зона је
инфраструктурно и комунално најопремљенија у граду.
Изразито мешовита структура типова објеката и блокова
у којима доминира компактно ткиво, а у односу на
регулациону линију блока објекти су постављени на
њу или парелелно са њом на одређеном одстојању.
Изражена је изграђеност по дубини парцеле претежно
помоћним објектима. Ову целину карактерише, на
нивоу насеља, највећи индекс изграђености и индекс
искоришћености на парцели, неуређеност унутрашњих
делова блока, недостатак паркинг места и недовољна
површина под зеленилом.
Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа
стандард коришћења простора центра града и то
решавањем проблема паркирања, стварањем нових
зелених површина, побољшањем услова становања и
пословања у објектима.
Планирано је да се простор развија кроз ревитализацију
заштићених објеката, унапређивањем амбијенталних
вредности и јавних простора, побољшањем и
обновом постојећих објеката и у мањој мери
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вртић, блоковски паркови и спорт. На неизграђеним
парцелама се могу градити објекти становања са
компатибилним наменама, услугама, пословањем
комерцијалним делатностима. Производни погони, који
својим радом на било који начин, угрожавају претежну
намену окружења, се не могу наћи у овој просторној
целини. Постојећи објекти који угрожавају животну
средину (постојећи млин), уколико не могу заштитним
мерама да спрече загађење околине, морају се
изместити из просторне целине 2.2.
2.2. Просторна целина - исток
Зона обухвата простор западно од насељског центра до
аутопута и индустријске зоне на југу, површине око
198,25 ha. Западни део ове зоне је потпуно неизграђен и
неуређен простор.
Зона изразите породичне градње, коју карактерише
израженија дислоцираност у односу на
центар
насеља, али и просторна целовитост, уједначена
изграђеност
објектима породичног становања и
одређена аутономност у односу на град. То се огледа у
неодговарајућем функционисању, организовању и
недостатку одређених јавних садржаја. Планиран је
локални центар насеља са мешовитим функцијама
(јавни садржаји, услуге, комерцијалне делатности).
Ово је целина нове породичне градње, зона
насељавања и зона у којој је потребно утврдити
регулацију и парцелацију и инфраструктурно је до краја
опремити.
Планирана је регулације реке Раванице и уређење
простора уз њу за одмор и рекреацију са пешачким
стазама, дечијим игралиштима, мањим објектима
угоститељстав и спорта.
Становање које се непосредно наслања на зеленили
појас уз Раваницу треба да буде оријентисано ка реци
са могућим садржајима који би били допунске намене
становању, а уједно пратећи садржајима у самом
зеленом
појасу
(угоститењство,
услуге,
спорт,
туризам) a према правилима за доминантну намену.
2.3. Просторна целина - Жировница
Зона обухвата простор источно од насељског центра
између пруге на југу и посебне намене на северу,
површине око 110,35 ha.
Овај простор је скоро у потпуности изграђен,
инфраструктурно опремљен, са утврђеном регулацијом
и
скоро
потпуно
завршеном
парцелацијом.
Делимично су неизграђени ободни западни делови
целине.
Карактеристика целине 2.3 је да је то искључиво
стамбена зона, породичног становања, непосредно
ослоњена на центар насеља.
Производни погони се не могу наћи у овој просторној
целини. Услуге, пословање и чисте технологије се моги
појавити у јужном делу зоне уз пругу као засебне
намене или као мешовите са становањем.

3. РАДНА ЗОНА
Зоне рада организоване су у три просторне целине.
3.1. Индустријска зона
Највећи простор заузима постојећа зона рада са
површинама потребним за даљи развој, а простире се
између границe подцелине становања средњих густина
2.2, аутопута, дела јужне границе грађевинског
земљишта и железничке пруге. Површина обухваћена
овом зоном износи 242,40 ha. Ова зона је изграђена око
30%, тако да остаје велика могућност за нову градњу
објеката индустрије, производње, комуналних и
комерцијалних објеката. Становање у овој зони се може
наћи само као пратећа намена и то једна стамбена
јединица у оквиру предузећа, као посебан објекат или у
оквиру основног објекта као посебна функционална
целина.
3.2. Радна зона север
Друга зона рада смештена је између подцелине
становања 2.4 у северном делу насеља, целине
меандар Мораве 4. и границе плана. Обухвата простор
од 51,90 ha. Ова зона обухвата површину намењену за
производњу и постројење за пречишћавање отпадних
вода са заштитним појасом, као и пољопривредно
земљиште између ове две намене. Ово је зона мање
продуктивности, али представља заокружење града,
односно границу његовог просторног ширења на север.
3.3. Радна зона исток
Трећа велика зона рада планирана је за развој
мале привреде, трговине, занатства, услуга и друге
облике пословања, са источне стране аутопута, са
укупном површином од 88,0 ha. Дефинисана је
аутопутем, деловима границе ПГР-е и границе
грађевинског
земљишта.
Ранијом
планском
документацијом
дефинисана
је
саобраћајна
инфраструктура која треба садржаје ове зоне да повеже
са државним путним правцима и са градом.
4. ЗОНА МЕАНДАР МОРАВЕ (4)
Целина меандар Мораве обухвата простор меандра
до насипа за одбрану од поплава једним делом а
једним делом до планираних и постојећих саобраћајница
у северном делу целине. Садржи значајне ресурсе за
развој насеља (извориште водоснабдевања, зеленило,
спорт
и
рекреација,
угоститељство,
туризам).
Специфичност
овог
простора
се
огледа
у
ограничењима
за
коришћење
простора
због
првенствено
зона
санитарне
заштите
водоизворишта, а затим и због делова који су на
земљишту небрањеном од поплава. Поред наведених
намена
овде
је
планирана
и
површина
за
пољопривредну производњу у крајњем западном делу
зоне. Делови који су у небрањеном подручју планирани
су за пољопривреду, спорт и рекреацију и заштитно
зеленило. Код постојећих објеката у инудационом
подручју могуће је само техничко и инвестиционо
одржавање
са
комуналним
опремањем
без
проширења габарита објеката осим у случају посебног
одобрења и сагласности предузећа у чијој је
надлежности ово земљиште.
Укупна површина целине 4 је 398,60 ha.
4.1. Просторна целина Скелино поље
Површина ове просторне целине износи 29,85 ha.
Представља грађевински део зоне 4, између границе уже
зоне санитарне зештите и насипа за одбрану од
поплава. Ова просторна целина треба да се уређује
тако да представља репрезентативни улаз у Ћуприју
из правца Јагодине, са пословно услужним објектима,
становањем и спортом и рекреацијом, а све у
природном и уређеном окружењу с обзиром на
режиме заштите у непосредној околини просторне
целине 4.1 и природни карактер самог меандра.

2.4. Просторна целина - север
Крајњи северни део плана, између аутопута и зоне
меандра Мораве, површине око 29,45 ha.
Овај простор је делимично изграђен и инфраструктурно
опремљен. Планира се проширење
становања
средњих густина са мешовитим домаћинствима.
Поред становања, у зони 2.4 могу се наћи и
комерцијално - услужне делатности, мањи производни
погони који не угрожавају животну средину, спортско
рекреативни садржаји.
2.5. Просторна целина – Тереково насеље
Просторна целина 2.5 организована је у јужном делу
насеља обухвата простор од око 50,95 hа, а простире
се између железничке пруге, комплекса кафилерије и
дела границе грађевинског земљишта у грађевинском
подручју.
Дислоцираност од центра захтева обезбећивње услуга и
комерцијалних намена. Такође је неопходна значајнија
инфраструктурна опремљеност. Проблем у овој
просторној целини, а
и
окружењу,
предтавља
кафилерија која нема адекватне системе заштите
животне средине, што у наредном периоду треба да буде
приоритетан проблем.

5. ЗОНА ПОСЕБНА НАМЕНА
Целина посебне намене обухвата површину од 30,23 ha
у оквиру које су постојећи комплекс посебне намене и
постојећи комплекс са планираним проширењем
казнено-поправног завода у Ћуприји.
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6. ЗОНА АУТОПУТ
Целина аутопут је планирани коридор у складу са
одредницама Просторног плана инфраструктурног
коридора
аутопута Е-75, деоница Београд –Ниш
("Службени гласник РС", број 69/2003).У оквиру
заштитног појаса, у ширини од 40m обострано од
спољне ивице земљишног путног појаса (путне парцеле)
аутопута.
У коридору аутопута може се предвидети намена и
спроводити план само у сладу са важећим
Просторним
планом
инфраструктурног
коридорааутопута
Е-75,
деоница Београд –Ниш и
важећом планском документацијом на
предметном
подручју. Граница између аутопута и парцела
корисника може бити искључиво регулациона линија.
На растојању од 40m од регулационе линије може
се предвидети грађевинска линија. Код постојећих
објеката у овој зони могуће је само техничко и
инвестиционо
одржавање
са
комуналним
опремањем без проширења габарита објеката осим у
случају посебног одобрења и сагласности управљача
пута. Укупна површина целине 6 износи 83,10 ha.
7. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДА
Целина пољопривреде обухвата делове ПГР ван
грађевинског подручја намењеног за пољопривреду и
пољопривредну производњу. Укупна површина целине 7
износи 451,30ha.
2.1.2.
ПЛАНИРАНА
ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА
ЗЕМЉИШТА

Пољопривредно
земљиште у планираном стању
заузима површину од око 539,15ha, категорисано у три
категорије.
Пољопривредно земљиште у небрањеном подручју реке
Мораве.
Пољопривредно
земљиште
са
пољопривредном
производњом. Једна површина је јужном делу плана
уз индустријску зону, друга у оквиру грађевинског
подручја – расадник, и трећа у Скелином пољу.
И
пољопривредно земљиште
за
класичну
пољопривреду је по ободу западног дела плана, мања
површина уз ППОВ и нешто већа површина између
западне границе грађевинског подручја и планираног
коридора пруге, односно пута.
Водно земљиште
Водно земљиште на подручју ПГР чине делови
водотокова Велике Мораве и Раванице. Велика Морава
је обострано обезбеђена од изливања великих вода
одбрамбеним насипима који су такође водно земљиште,
као и старо корито реке Мораве са. Раваница је
регулисана кроз грађевинско подручје у дужини око
2000m од ушћа у Велику Мораву, а исто толико
потребно је регулисати до њеног изласка из подручја
ПГР, за шта постоји ПДР који је уграђен у планска
решења овог плана.
Дуж регулисаног корита реке Раванице планиран је појас
нејаднаке ширине, што је условила постојећа
изграђеност простора, као шеталиште и линеарна
парковска површина, са местимичним проширењима
такође парковски уређеним, на местима где је то могуће,
као што су то поједини меандри реке.
ПРЕТЕЖНЕ И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ
Планом
је
дефинисана
претежна
односно
основна/доминантна намена земљишта (Графички
прилог: Планирана претежна намена земљишта).
У следећој табели су дефинисане намене које су
компатибилне са претежном наменом, тј могућа је
трансформација намене земљишта израдом планова
детаљне регулације или израдом урбаниистичког
пројекта, без промене овог Плана, под условом да
планирана трансформација не угрожава планирану
претежну намену шире зоне, јавни интерес и животну
средину.

Територију Измене Плана генералне регулације градског
насеља Ћуприја чини грађевинско подручје и
земљиште ван грађевинског подручја.
ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Граница грађевинског подручја дефинисана је по
правилу границом постојећих катастарских парцела и не
мења се у односу на основни План генералне регулације
Планирану претежну намену земљишта у грађевинском
подручју чине површине јавних и осталих намена.
ЗЕМЉИШТЕ
ВАН
ГРАНИЦА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
Земљиште ван границе грађевинског подручја обухвата
пољопривредно, водно и шумско земљиште
Пољопривредно земљиште

Пољопривредно, шумско,
водно з.

Услуге , меш.намене
верски објекти

Радне зоне

Образовање

/

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Здравство

+

/

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Дечја и социјална заштита

+

+

/

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Култура, наука, нформисање
админ. управа

+

+

+

/

+

+

-

+

-

-

+

+

-

Комунални објекти

-

-

-

-

/

-

+

+

+

-

+

+

-

Посебне намене*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Спорт и рекреација

+

+

+

+

-

/

-

+

-

-

-

+

-

Саобраћајни објекти

-

-

-

-

+

+

/

+

+

-

+

+

-

Зеленило

-

-

-

-

-

+

+

/

-

-

-

-

-

Инфраструктура

-

-

-

-

-

-

+

-

/

-

-

-

+

Становање

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

-

+

-

Радне зоне

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

/

+

-

Услуге, меш.намене, верски
објекти

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

-
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Зеленило

Становање

Инфраструктура

Саобраћајни објекти

Спорт и рекреацијае

Комунални објекти

Култура, наука,
информисање админ.
управа

Здравство

Дечја и социјална
заштита

Образовање

КОМПАТИБ.
НАМЕНА

ОСНОВНА НАМЕНА

Табела: Претежне и компатибилне намене
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Пољоприврено, шумско,
/
водно земљиште.
* Посебне намене - у табели су означене намене у које се комплекс посебних намена може трансформисати израдом
ПДРа без промене ПГРа, након испуњења услова MO.
2.1.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ
САОБРАЋАЈНЕ
И
ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКАТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Правила грађења представљају скуп међусобно
зависних правила за изградњу, парцелацију и регулацију
која су прописана за претежне намене по целинама у
подручју плана.
Услови уређења и правила градње површина и објеката
јавне намене
и мреже саобраћајне
и комуналне
инфраструктуре користе се као основ:

за реализацију директно на основу овог Плана

за израду
Урбанистичког пројекта када је
прописано планом

за израду ПДР-а чија је израда прописана Планом
Елементи урбанистичке регулације који нису обухваћени
овим Правилима грађења, дефинишу се важећим
Правилником о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу.

Претежна намена

2.1.3.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине и објекти јавне намене јесу простори
одређени за уређење и изградњу објеката јавне намене,
или јавних површина за које је могуће утврђивање јавног
интереса у складу са посебним законом
Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно
коришћење, и могу бити у јавној својини (по основу
посебних закона) и у другим облицима својине.
Површине и објекти јавне намене у Плану су:
образовање и васпитање;
здравство;
социјална заштита
управа и администрација
култура и информисање
спорт и рекреација;
зеленило;
посебне намене
комунални објекти;
собраћајна и комунална инфраструктура.

Пратеће и
компатибилне намене

Капацитети (просторне потребе) јавних служби су
планиране у складу са пројекцијама демографског
развоја, променама у броју и структури становништва и
планским документима ширег подручја. Поједине јавне
намене (образовање и васпитање, здравство, социјална
заштита, администрација, комунални сервиси, спортскорекреативне
површине
и
објекти,
култура
и
информисање) могу се развијати као вид комерцијалног
пословања на погодним локацијама у оквиру осталих
површина и намена, према важећим нормативима, и под
условом да ни по једном аспекту не угрожавају основну
намену у оквиру које се развијају.
За уређење и изградњу, као и реконструкцију, доградњу,
надградњу
и
опремање
инфраструктуром
на
површинама јавне намене, предвиђа се израда
Урбанистичког пројекта на основу правила овог Плана и
јасно дефинисаних програма.

Забрањена намена

Типологија објекта

Површине и објекти јавне намене градиће се према
следећим општим и посебним правилима:

Услови за формирање
грађ. парцеле за
изградњу објеката
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Могуће је грађење јавних
објеката
и
уређење
простора према планираној
претежној
намени
земљишта
која
је
дефинисана
Графичким
прилогом бр .3 "Планирана
претежна
намена
земљишта",
а
према
потреби и на локацијама у
оквиру
осталих
намена
земљишта, под условом да
ни по једном аспекту не
угрожавају претежну намену
у оквиру које се развијају.
Посебна правила грађења и
уређења дефинисана су за
сваку јавну намену у делу
Посебна правила уређења и
грађења за површине и
објекте јавне намене.
Могуће је грађење објеката
компатибилних намена уз
обавезну
израду
урбанистичког пројекта.
Могуће
компатибилне
намене су дефинисане за
сваку
појединачну
јавну
намену у табели Претежне
и компатибилне намене.
Могућа
је
изградња
вишенаменских
објеката
јавних намена,
односно
јавних
и
пратећих
компатибилних намена.
Забрањено је грађење свих
објеката који би својом
наменом угрозили животну
средину и претежну намену.
Могуће је грађење објеката
према типологији, која је
дефинисана
положајем
објекта
према
бочним
границама
грађевинске
парцеле:
- слободностојећи објекти објекат не додирује ни
једну
границу
грађевинске парцеле;
- објекат у прекинутом низу,
двојни објекат – објекат на
парцели додирује једну
бочну
границу
грађевинске парцеле;
објекти у континуалном
низу - објекат на парцели
додирује
обе
бочне
границе
грађевинске
парцеле.
Могуће је формирање једне
или
више
грађевинских
парцела
поступком

23.07.2018.

јавне намене

Положај објекта
(хоризонтална
регулација)

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
препарцелације
и/или
парцелације, уз обавезно
задовољење свих услова и
правила овог плана.
Минимална површина за
формирање
грађевинске
парцеле одређује се према
стандардима, нормативима
и правилницима за сваку
јавну намену, као и према
конкретним
условима
локације.
Свака грађевинска парцела,
мора имати приступ јавној
саобраћајној
површини,
непосредно,
или
преко
приступног пута минималне
ширине 3,5m за једносмерни
саобраћај и 5,5 m за
двосмерни саобраћај.
Положај објекта на парцели
дефинисан је:
положајем грађевинске
линије
у
односу
на
регулациону
линију
(дефинисан
Графичким
прилогом "План регулације
и грађевинских линија ");
Грађевинска линија је линија
до које је дозвољена:
−
изградња
нових
објеката
−
доградња делова
објеката
− минималним
одстојањем од граница
грађевинске
парцеле
(минимална удаљеност
слободностојећег
објеката од границе
суседне парцеле је 3,5
m),
уз
обавезно
поштовање прописа из
области противпожарне
заштите;
− минималним
одстојањем од других
објеката на парцели
(минимална међусобна
удаљеност објеката на
истој парцели је ½
висине вишег објекта),
уз обавезно поштовање
прописа
из
области
противпожарне заштите.
Објекат се поставља тако да
не омета инфраструктурну
мрежу, објекте на истој и
суседним парцелама
Уколико постојећи објекат
делом
излази
испред
планом
дефинисане
грађевинске
линије
задржава се уколико
не
омета
површину јавне
намене
(регулациону
линију),
саобраћајну
прегледност или суседа на
планираној
грађевинској
линији,
уз
могућу
реконструкцију, надградњу
једне етаже, адаптацију и
санацију, а све интервенције
у
смислу
доградње,

ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
надградње
до
пуне
планиране висине или нове
изградње могуће су само
иза планом дефинисане
грађевинске линије.
Подземна
грађевинска
линија објекта може да
одступа
од
грађевинске
линије
објекта
до
регулационе линије, односно
до бочне границе парцеле,
под условом да се избором
начина и коте фундирања
објекта, обезбеде постојећи
темељи суседних објеката.
За грађевинске парцеле које
имају индиректну везу са
јавном
саобраћајном
површином
преко
приступног
пута,
грађевинска
линија
се
утврђује
израдом
урбанистичког
пројекта,
према
правилима
за
планирану претежну намену.
За објекте у обухвату
постојећих или простора
планираних за израду нових
планова
детаљне
регулације,
грађевинска
линија се дефинише тим
плановима.
Спратност објекта

Индекс
заузетости
грађевинске парцеле
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Могуће је грађење објеката
до максималне дозвољене
спратности објекта, а према
стандардима, нормативима
и правилницима за сваку
јавну намену и мора бити
прилагођен
условима
локацијеМax спратност објеката је
П+6.
Број спратова зграде чији су
поједини делови различите
спратности исказан је бројем
спратова највишег дела
зграде. Број спратова у
згради на нагнутом терену
исказан је према оном делу
зграде који има највећи број
спратова.
Могућа
је
изградња
поткровља
(Пк)
са
надзитком висине до 1,6 m,
са
кровним
прозорима,
излазима на кровну терасу
или лођу, и кровним баџама
(мах.висина од коте пода Пк
до преломне линије баџе је
3,0 m).
Могућа
је
изградња
подрумске(По)
или
сутеренске
етаже(Су)
уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке
природе.
Индекс
заузетости
произилази из прописаних
норматива за површине
објеката и простора јавних
намена
(садржано
у
Посебним правилима).
Мax
индекс
заузетости:

23.07.2018.

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Iz=70%.
Површина подземне етаже
објекта не може заузимати
више од 80% површине
парцеле.

Други објекат на истој
грађевинској парцели

Помоћни објекти

Кота приземља објекта

Минимални
комуналне
опремљености

степен

Прикључење објеката
на инфраструктуру

Могућа је изградња више
објеката на грађевинској
парцели (у оквиру претежне
и компатибилне намене), као
и фазна реализација.
На
истој
грађевинској
парцели могу се градити и
помоћни објекти који су у
функцији главног објекта
(гараже,
оставе,
летњиковци, стазе, платои,
дечја игралишта и сл.).
Грађевинска
линија
помоћног
објекта
се
поставља иза грађевинске
линије основног објекта на
парцели.
Објекте
комуналне
инфраструктуре
(трафостаница,
мерно
регулациона станица...) могуће
је поставити у зони између
регулације
и
грађевинске
линије.
Кота приземља објеката на
равном терену не може да
буде нижа од коте приступне
саобраћајне површине. Кота
приземља објеката може да
буде максимум 1,20m, а
минимум 0,30m виша од
нулте коте (тачка пресека
линије терена и вертикалне
фасадне равни објекта).
Кота приземља објекта на
стрмом терену са нагибом
од улице, када је нулта кота
нижа од нивелете јавног
пута,
може
да
буде
максимум 1,20 m нижа од
коте приступне саобраћајне
површине.
Обавезан је минимални
степен
комуналне
опремљености парцеле
Минимални
степен
комуналне опремљености за
изградњу објеката јавне
намене подразумева:
обезбеђен приступ на
јавну
саобраћајну
површину.
прикључење
на
телекомуникациону,
електроенергетску
мрежу, гасоводну мрежу
(уколико
постоје
техничке могућности) и
систем
водовода
и
канализације.
уређење
посебне
просторије
или
ограђеног простора са
посудама
за
прикупљање отпада.
уређење
партера
(минималног зеленила).

Зелене површине у
оквиру парцеле,
Изградња објеката и
уређење комплекса

Одводњавање
атмосферских вода

Ограђивање
грађевинске парцеле
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Прикључење објеката на
саобраћајну
и
другу
комуналну инфраструктуру
врши се на основу правила
овог
плана
и
услова
овлашћених
комуналних
предузећа и организација.
Изградња
објеката
и
уређење комплекса врши се
на
основу
прописа
и
техничких
услова
и
норматива за одговарајућу
намену. Комплекс (парцела)
мора бити уређен тако да
буде у складу са наменом
објекта
и
окружењем.
Основно уређење обухвата
нивелацију, партер, зелену
површину
парцеле
и
одводњавање. Максимално
сачувати постојећи зелени
фонд на локацији.
Обавезно је обезбеђивање
минималне
уређене
површине под зеленилом у
оквиру парцеле.
Зелене површине су они
простори
у
оквиру
грађевинске парцеле који се
обавезно
уређују
вегетацијом у директном
контакту
са
тлом
(минимални слој земље за
раст
и развој
биљака
дебљине 0,80 m). У зелене
површине не рачунају се
асфалтиране, бетониране и
поплочане
површине,
бехатон и бетонске растер
подлоге, застрте површине
песком,
шљунком,
туцаником, дробљени камен
и други тампони, гумене и
друге подлоге на којима није
могућ раст и развој биљака.
Минимална површина под
зеленилом је 20% површине
парцеле
Обавезно је одводњавање
атмосферских
вода
са
парцеле.
Атмосферске воде са једне
грађевинске
парцеле
је
забрањено
усмеравати
према
парцели
суседа.
Атмосферске
воде
се
одводе
са
парцеле
слободним падом, риголама
и каналима за прикупљање
воде, према улици, односно
сабирном окну атмосферске
канализације,
најмањим
падом од 1,5%.
Уколико постоје услови за
прикључење
на
систем
кишне
канализације,
обавезно
је
поштовање
услова прикључења према
условима
овлашћених
комуналних предузећа и
организација
Грађевинске парцеле јавних
простора и објеката се по
правилу
не
ограђују.

23.07.2018.

Паркирање

Архитектонско
обликовање,
материјализациј,
завршна обрада и
колорит

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Изузетно
могуће
је
ограђивање транспарентном
оградом, оних јавних објекта
у
којима
начин
и
организација
рада
то
захтевају
(обданиште,школа...).
Елементи ограде (стубови,
жица, панели, зеленило,
темељни
зид
ограде,
парапет и капије) морају да
буду у оквиру грађевинске
парцеле која се ограђује, а
врата и капије на уличној
огради не могу се отварати
ван регулационе линије.
Обавезно је обезбеђивање
минималног броја паркинг
места
(ПМ)
у
оквиру
парцеле објекта, или јавног
паркинга
ван
површине
јавне
саобраћајнице.
и
одговарајући саобраћајни и
противпожарни
приступ.
Уколико је паркинг површина
испред основног објекта,
изводи се као отворено
паркиралиште.
Број обавезних ПМ је
одређен на основу намене и
врсте делатности, и то на
следећи начин:

за објекте образовања и
васпитања, здравства,
управе, администрације,
културе и др. јавне
намене - 1ПМ на 70 m²
корисног простора.
за објекте спорта - 1ПМ
на 40 гледалаца.
Јавни
објекти
својом
архитектуром
и
обликовањем
треба
да
представљају
репере
у
простору
и
да
дају
препознатљив
изглед
насељу.
Фасада
објекта
(грађевинска
обрада
и
елементи)
треба
да
испуњава услов поштовања
контекста
амбијента
и
претежног
архитектонског
стила. Препорука је да се
приликом
пројектовања
избегава
примена
архитектуре
"радикалног
еклектицизма" и "псеудопостмодернизма", али и
"нападног фолклоризма" и
сл. Обрада треба да буде
високог
квалитета
и
савременим материјалима, у
складу
са
начелима
унапређења
енергетске
ефикасности и одрживе
градње,
и
применом
одговарајућих
техничких
мера и стандарда.

ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
грађевинску линију више од
1,2
m
(уколико
је
грађевинска линија повучена
од регулационе линије мин
3,0 m), односно више од 0,6
m (уколико је грађевинска
линија удаљена мање од 3,0
м), под условом да су на
делу објекта вишем од 4,0
m. За задњу и бочне фасаде
обавезно
је
да
буду
задовољена
правила
минималне
удаљености
еркера од границе суседне
парцеле
и
суседних
објеката.
Могуће
је
формирање
равних
(класичних
и
зелених) кровова, косих
кровова
(двоводних
и
вишеводних,
различитог
нагиба), или мансардних
кровова, са одговарајућим
кровним покривачем и уз
поштовање
одговарајућих
правилника и стандарда.
Могуће је и формирање
стрехе, али тако да не
прелази границу суседне
парцеле.

На објекту могу да се
формирају
испади
типа
еркера. Испади на уличној
фасади не могу прелазити
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Основни услови заштите
животне средине остварују
се
реконструкцијом
и
изградњом објеката у складу
са техничким и санитарним
прописима, прикључењем на
насељску инфраструктуру и
уређењем
локације
и
парцеле; односно уређењем
јавних површина, а посебно
саобраћајних
и
зелених
површина. Такође, потребно
је да одговарајуће службе
контролишу
изградњу,
уређење јавних површина,
комунални
отпад,
снабдевање
водом,
каналисање
и
пречишћавање
отпадних
вода и др.
Основни
безбедносни
услови везани су за примену
сеизмичких
прописа,
противпожарних
прописа,
услова из геолошке подлоге,
за
зоне
ограничења
изградње
у
оквиру
техничких
прописа
у
коридорима
инфраструктуре.
Приликом пројектовања и
изградње у зависности од
врсте објекта обавезна је
примена услова и мера
заштите из поглавља 3.0:
Мере заштите животне
средине
(заштита
ваздуха, заштита вода,
заштита
земљишта,
заштита од буке и
вибрација, заштита од
јонизујућег
и
нејонизујућег зрачења,
заштита од удеса);
Мере
заштита
природних добара;
Мере
заштите
непокретних културних
добара;
Мере
заштите
од
елементарних непогода
и
других
несрећа
(заштита
од
елементарних
непогода,заштита
од
поплава
и
ерозија,
заштита од клизања
тла,
заштита
од
земљотреса, заштита
од пожара, заштита од
временских непогода,
заштита од техничкотехнолошких несрећа
(удеса);
Мере
енергетске
ефикасности;
Мере приступачности
особама
са
инвалидитетом, деци и
старим особама.
Обавезно је прибављање
санитарних
услова
и
примена прописаних мера
које морају да испуне

Услови грађења у зони
заштитног појаса
инфраструктурних
коридора

Услови грађења у зони
МО

ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
И
ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
објекти,
просторије,
постројења,
уређаји
и
опрема
која
подлежу
санитарном надзору, са
циљем заштите здравља
становништва према Закону
о санитарном надзору („Сл.
гласник РС, бр. 125/2004).
Забрањена
је
изградња
објеката
у
зони
инфраструктурних коридора
електроенергетске,
водопривредне, гасоводне,
железничке
и
друге
инфраструктуре.
Изузетно,
уколико
се
грађевинска парцела налази
у зони заштитног појаса
инфраструктурног коридора,
грађење је могуће према
техничким условима и уз
сагласност
надлежног
управљача
објекта
инфраструктуре, у складу са
прописаним
техничким
условима
заштите
инфраструктурних коридора.
У случају да се грађевинска
парцела налази у зони
заштитног појаса обавезно
је прибављање и примена
услова и правила према
условима
Министарства
одбране (у Анексу плана);

ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Предшколско образовање и васпитање
У односу на очекивани број корисника ових услуга из
гравитационог подручја
(око 660 деце), потребно је
повећање капацитета у оквиру постојећег раположивог
земљишта за ову намену, у површини од око 600m², који
ће се обезбедити проширењем постојећег комплекса
вртића
„Невен“.
Укупна
планирана
потребна
површина земљишта за ову намену износи 2,0ha.
Планира се изградња новог вртића у оквиру подручја
које ће се разрађивати ПДР-ом у МЗ II у новом реонском
центру.
Објекти предшколског образовања и васпитања могу
бити и на земљишту које није дефинисано као
земљиште јавне намене. И за ове објекте и садржаје
важе правила уређења, грађења и сви критеријуми као
за објекте на земљишту јавне намене.
Нормативи за објекте предшколског образовања и
васпитања:
–
капацитет оптимум 150 деце, оптимално у групама
по 15-20
– потребна изграђена површина (БРГП) ..... 8-10 m²/по
детету
– потребна површина комплекса ............. 25-30 m²/по
детету
–
степен заузетости .......................................... 40%
–максимална висина (кота венца)............................. 8 m
–уређена зелена површина минимално .................... 50%
–Паркирање - ...................................... 1Пм/100 m² БРГП
Планом се подстиче могућност учешћа приватног
сектора у овој области, према истим нормативима као
и за јавне објекте.
Дозвољава
се
претварање
стамбених,
или
нестамбених простора у просторе за дневни боровак
деце, у приземљима и са приземљима
повезаним
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в) Објекти средњег обрaзовaњa
Средње образовање на подручју ПГР-а одвија се у три
средње школе: Гимназија, Техничка и Медицинска школа
са површином објеката од 7.978m², на земљишту
површине од 2,11 hа и достигнутим стандардом од
9,6m²/ученику школског простора и 25,4m²/ученика
комплекса. Уз даље опремање, надградњу, доградњу
или реконструкцију, као и уз проширење постојећег
комплекса гимназије за 0,2ha. Укупна планирана
површина објеката износи 9.200m² на земљишту од
2,3ha, са стандардом од 10,0m²/ученика школског
простора и 23,0m²/ученику.
Средња Медицинска школа има највише потребе за
повећањем
капацитета.
Потребно
је
повећање
капацитета за око 500 m² (за 20 одељења укупно), што
се може постићи доградњом још једне етаже.
Капацитет средњих школа треба да задовољи следеће
критеријуме:
–
учионички простор ............... 2 m²/ученику
–
школски објекат..................................... 8 m²/ученику
–
школски комплекс ..................... 20-25 m²/ученику,
–
степен заузетости .................................. 40%
–
максимална висина (кота венца)............... 22 m
–
уређена зелена површина минимално ........ 20%

просторима,
који чине јединствену целину, под
условом да: постоји или је могуће формирати
посебан улаз, постоји могућност за задржавање возила
без ометања саобраћаја чији је број у складу сабројем
деце, постоји начин за решавање утицаја додатне
буке на суседне намене. Препоручују се могућност
формирања јединица за дневни боравак деце са мањим
бројем деце, у индивидуалним објектима на парцели са
мањим бројем станова и могућношћу боравка деце на
отвореном. У новим, односно адаптираним просторима
намењеним дечјим установама, препоручују се мањи
капацитети, максимално до 25 деце по објекту.
Није могуће организовати објекте предшколског
васпитања уколико се у склопу преовлађујуће намене
становања планирају и следеће намене: производња,
производно занатство, складишта и други садржаји који
загађују животну средину.
Саставни део функције и ликовности објеката је
озлењавање комплкса и уређење простора за игру на
отвореном. За све објекте предшколског васпитања
обезбедити максималну комуналну опремљеност (вода,
канализација, струја, телефон, грејање).
Основно образовање
За очекивани број ученика, који на крају планског
периода и даљег организовања рада у две смене, уз
завршетак започетог објекта нове основне школе, са
површином од око 4.000m² и комлексом од 1,5ha
потребно је само побољшање услова рада у
постојећим школама, доградња фискултурне сале у
школи " Вук Караxић" од око 500 m² и проширење
школског комплекса основне школе "Вук Караxић" за
0,1ha. Код побољшања услова и нове изградње
основних школа, објекте и комплексе градити и
уређивати према важећим нормативима за основно
образовање, усаглашеним са стањем и специфичним
потребама овог подручја
Нормативи за објекте основног образовања:

гравитационо подручје - 1.000-6.000 становника;

радијус опслуживања - 1.000-1.800m;

просечан капацитет школе (у једној смени) - 450500 ученика;

површина школског комплекса......... 2025,0m²/ученику у смени

површина школског објекта......... 8,0m²/ученику у
смени

површина учионичког простора....... 2,0m²/ученику
у смени

степен заузетости .............................. 40%

максимална висина (кота венца).............. 14 m

уређена зелена површина минимално ......... 20%
Укупан школски простор износи
око 16.798m²,
земљиште око 6,12ha, а достигнути стандарди
10,0m²/ученику школског простора и 38,0m²/ученику
школског комплекса.
Могуће пратеће намене: друге јавне површине и
објекти јавних намена, здравство, култура, наука,
зеленило, спорт и рекреација, услужне делатности у
склопу основне намене образовања одговарајући
пратећи
објекти
саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре .
За све објекте основног образовања паркирање и
гаражирање обзбедити ван комплкса, осим за сопствена
возила и возила запослених (мин 10% запослених), а
према општим условима за паркирање за јавне службе.

Паркирање обезбедити са 50% потребних места у оквиру
комплекса.
У оквиру комплекса поред прописима утврђених
садржаја, могуће пратеће компатибилне намене:
научно-истраживачке установе, спортско- рекреативни
полигони и пратећи комерцијални, угоститељски и
забавни садржаји, с тим да комерцијални сардржаји, не
прелазе 5% укупне БГРП објеката
Све слободне површине обавезно уређивати и
одржавати као парковско зеленило.
г) Објекти специјaлног обрaзовaњa
Школа за музичке таленте, чије је гравитационо подручје
територија целе Србије, смештена је у источном делу
насеља. Уз доградњу око 300 m² (постојећа површина
објекта износи 3.500m²) у постојећем комплексу од 2,4ha,
у складу са специфичним нормативима, ова школа са
стандардом од 21,0m²/ученику школског простора и око
110 m²/ученику комплекса, уз осавремењавање објекта и
опреме, има услове за рад у планском периоду.
в) Објекти високог обрaзовaњa
Висока медицинска школа струковних студија је
новоизграђени објекат са површином од 1,8ha комплекса
и око 5000m², задовољава потебе за овом врстом школе
у Ћуприји и ширем окружање.
Нове школе основног, средњег, а по потреби и високог
образовања, као и објекти предшколског образовања,
могу да буду грађени и у оквиру радних зона, зона
пословања или на вишенаменским јавним површинама.
Приватне школе и вртићи могу да буду грађени и на
површинама осталих намена, под условом да
испуњавају нормативе за делатности које ће да се
обављају, уз услов да не угрожавају основну намену и
животну средину.
ЗДРАВСТВО
Систем здравствене заштите на територији општине
Ћуприја, организован је на примарном и секундарном
нивоу.

б) Специјaлне школе основног обрaзовaњa
У просторијама основне школе "Вук Караxић", ради
основна школа за децу ометену у развоју, чије је
гравитационо подручје територија општине Ћуприја.
Основна музичка школа "Душан Сковран", на локацији у
ужем насељском центру, у Улици Иве Лоле Рибара, чије
је гравитационо подручје територија општине Ћуприја,
са комплексом од 0,15ha, објектом површине од 883m²
и достигнутим стандардима од 11,0 m²/ученику
школског
простора
и
19,6m²/ученику
школског
комплекса, са радом у две смене, задовољава
урбанистичке стандарде и потребе до краја планског
периода,

Примарна здравствена заштита:
У саставу болничког комплекса, непосредно уз Улицу
Миодрага Новаковића, изграђен је објекат Завода за
здравствену заштиту насеља Ћуприја. Планирано је
повећање капацитета овог објекта за око 600m², тако да
његова укупна површина на крају планског периода
износи око 2200m².
На левој обали Раванице, у Улици Кнеза Милоша,
изграђен је Дом здравља са апотеком, који има укупну
расположиву површину објекта од 3000,0m², у
комплексу површине од 1,0ha. Планирана је доградња
за око 200m².
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Планирана је изградња нове здравствене станице у МЗ
II, у новом реонском центру, са оквирном површином од
200-250m², са комплексом од 0,5ha, а улогу здравствене
станице у МЗ III, преузеће постојећи Дом здравља.
Амбуланта се може организовати у приземљу објеката
других намена (становање, јавне службе, централних
садржаји), као одвојена функционална средина, са
посебним улазом, прилазом и паркинг површином.
Параметри и стандарди за димензионисање објеката
примарне здравствене заштите:
2
–
БГП објекта је потребна 0.05-0.1 m /становнику
гравитационог подручја
2
–
површина парцеле 0.05-0.2 m /становнику
гравитационог подручја
Распоном се прилагођавају потребне површине према
учесталости коришћења појединих јединица

највећи дозвољени индекс заузетости ...... 40%;

максимална висина (кота венца) објекта ..... 12 m.

Спратност је максимална П+1. Паркирање обезбедити у
оквиру парцеле. Озелењавање у парковско уређење
слободних површина је обавезно.
Конкретне локације решевати Планом детаљне
регулације или урбанистичким пројектом (уколико није
јавна намена).
Социјално становање планирани су објекти социјалног
становања као јавна намена са могућим пратећим
комерцијалним садржајима. Изградња и уређење овог
простора вршиће се према правилима грађења за
становање средњих густина Б.1. и важећој Уредби о
стандардима
и
нормативима
за
планирање,
пројектовање, грађење и условима за коришћење и
одржавање станова за социјално становање.
Дом ученика
Дом ученика "Срећко", са укупном бруто површином
објекта од 308m² и комплексом од 0,05ha. Планирана
је реконструкција Дома са повећањем на 350m².

Секундарна здравствена заштита:
Објекти у кругу болнице су павиљонског типа,
опремљени савременом медицинском опремом и
дијагностичким апаратима. Достигнути стандард износи
47,0m²/постељи објеката и око 220,0m² /постељи
комплекса. Уз могућу доградњу, реконструкцију или
изградњу нових објеката, према програму заравстваног
центра, са повећањем болничког простора на
30.000m²
и
600
постеља,
стандардом
од
50,0m²/постељи, у оквиру расположивог комплекса,
задовољиће потребе
до краја планског периода.
Простор болнице оградити тако да ограда буде
повучена од границе парцеле на местугде се формира
паркинг.

Могуће пратеће намене објеката социјалне заштите:
друге јавне површине и намене посебно: образовање,
здравство, спорт, зеленило, услуге (примерене основној
намени) и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и
комуналне инфраструктуре
КУЛТУРA, ИНФОРМИСAЊЕ
Култура
Објекти културе су углавном концентрисани у Градском
центру и задржавају се на постојећим локацијама уз
могућност реконструкције и доградње према условима
локације.
Опремање насеља Ћуприја, у складу са његовом улогом
у окружењу, захтева простор за нове садржаје као што
су
позориште,
концертна
дворана,
уметничка
галерија. П ланирана изградња новог објекта културе у
новом реонском центру, на комплексу површине од око
0,5ha, што ће се дефинисати ПДР-ом.
Следећи нормативи се примењују за објкте културе:
•
библиотеке: 30-35 m²/1000 становника;
•
позоришта:
5
седишта/1000
становника,
8m²/седишту;
•
биоскопи:
20-25
седишта/1000
становника,
4m²/седишту
Укупна грађевинска површина објеката културе на
крају планског периода износиће око 4,826m², а
расположиво земљиште 0,97ha.
Од изузетног значаја је неговање постојећих
традиционалних
и
развој
нових
културних
манифестација, које чувају идентитет града и чине га
значајним и препознатљивим у ширем окружењу.

Параметри и стандарди за димензионисање објеката
секундарне здравствене заштите:
–

број постеља: ............5-10 на 1000 становника

–

БГП објекта је потребна ....... 25-40 m²/постељи

–
–

површина парцеле ...............100-150 m²/ постељи
највећи дозвољени индекс заузетости .......... 40%;

–

максимална висина (кота венца) објекта ...... 22м

Као један од видова превазилажења проблема велике
удаљености

корисника,

формирање

мобилних

може

се

здравствених

обезбедити
екипа

у

периферним деловима ниских густина насељености.
Укупно планирано земљиште за потребе развоја
здравствене заштите, сходно улози насеља Ћуприја,
износи 12,7ha.
Могуће је отварање приватних ординација, болница или
клиника на комплексима других јавних намена, али и у
зонама пословања и становања.

Информисање
У јавном сектору информисање се одвија преко радиотелевизије Ћуприја и локалних новина, чије су
просторије у центру насеља.
Објекти јавног информисања, могу да буду лоцирани у
оквиру других намена, уз поштовање осталих правила
грађења и одговарајућег елабората заштите животне
средине.
ДРЖAВНА
УПРAВA,
АДМИНИСТРАЦИЈА
И
УДРУЖЕЊА
Ћуприја је центар истоимене општине,
Управа, судство, привредна и остала администрација,
као и друштвене организације, су значајна функција
општинског центра. Они су у Ћуприји смештени у центру
насеља, на више појединачних локација. Укупна
површина објеката за ову намену износи 7,982m², а
расположиво земљиште 1,6ha. Достигнути стандард
износи преко 20,0m²/запосленом, што је знатно више од
стандарда за ову намену (6-10m²/запосленом). И поред
тога, потребу за повећањем простора има општинска
управа. Нове површине обезбедити у оквиру планираног
реонског центра, реконструкцијом и доградњом
постојећих објеката управе или адекватних објеката
друге намене.

Могуће пратеће намене: друге јавне површине и намене,
услуге (примерене основној намени), верски објекти и
одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне
инфраструктуре
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
објекти социјaлне зaштите одрaслих
Послове из области социјалне заштите и старатељства
одраслих, обавља Центар за социјални рад, у објекту од
234m² и комплексом од 0,023ha. Достигнути стандард
износи
0,9m²/кориснику објекта и исто толико
земљишта/кориснику.
Изградња геронтолошког центра или домова за смештај
особа са посебним потребама, није планирана овим
планом, али се може спровести у сарадњи са приватном
иницијативом. Опремање и капацитети морају да
задовоље све критеријуме за изградњу установа за
смештај старих лица. Ове установе, поред смештајних
капацитета захтевају и специјалну медицинску службу.
Према стандардима потребно је обезбедити:
површина објекта: 20m²/ кориснику за домове за
социјалну заштиту
површина парцеле: 40m²/ кориснику за домове за
социјалну заштиту
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СПОРТ И РЕКРЕAЦИЈA
Површине и објекти за спорт и рекреацију размештени
су на више локација у подручју плана. Затворени
спортски објекти (хала спортова "Aда") имају укупну
површину 2 393m², а заузимају земљиште од 1,0ha.
Отворени спортски објекти (два стадиона за фудбал,
терени за кошарку, рукомет, одбојку, тенис, отворени
базени и стрелиште) користе земљиште површине
18,8ha, па укупно земљиште за ову намену износи
19,5ha. Све објекте, поред грађана користе и спортски
клубови.
Поред потребних планираних реконструкција постојећих
отворених терена, планирано је повећање површина за
спорт и рекрецију и њихово организовање у два
нивоа: градски спортски центар и локални спортски
центри.
Градски спортски центар чине локације: спортска хала
"Aда", и локације градски стадион, градски базени и
"Меандар", са укупном површином од 9,3ha. У оквиру
комплекса Меандар спортски садржаји се организују у
парковском окружењу на отвореном, са затвореним
објектима за санитарне и техничке функције.
Локални спортски центри организоваће се на
постојећим локацијама са отвореним теренима и
пратећим објектима , на простору од 16,5ha.

урбанистички параметри:
–
Степен заузетости за затворене објекте је 50%
–
Степен заузетости за отворене спортске терене,
(не рачунајући отворене терене за спорт) је
максимално 30%
–
Максимални степен заузетости парцеле је 70%
(рачунајући све
објекте и платое са
саобраћајницама,
стазама,
сунчалиштем,
базенима и спортским теренима).
–
Проценат учешћа зеленила је мин 30%.
–
Максимална висина (кота венца) објеката спорта
је 12m, где је приземље, или део приземља са
технолошком висином спортске хале.
–
Паркирање - на 6 посетилаца/1ПМ
Услови за уређење:
–
травњаке унутар комплекса подићи од врста
предвиђених за интензивно гажење,
–
извршити функционално заштитно озелењавање
уз границу са другим садржајима.
–
ограђивање
вршити
функционалном
и
естетском оградом чија висина различита у
зависности од врсте спортске активности.
–
Парцеле се могу оградити транспарентном
оградом висине у зависности од врсте спортске
и рекреативне активности,
односно према
условима које одреди надлежни орган ради
контролисаног приступа корисника.

Посебна врста спорта и рекреације планирана је у
оквиру површина зеленило са спортом и рекреацијом.
То су простори у оквиру меандра Мораве и простор
између реке Раванице и градског гробља, са претежно
парковски уређеним површинама у оквиру којих се могу
наћи спортски терени за мале спортове, игралишта за
децу, стазе за бициклизам и
трчање,
справе
за
вежбање....
Ови
простори
морају
да
буду
минимално инфраструктурно опремљени водоводом и
канализацијом и струјом, са обавезном осветљењем
простора за спорт и рекреацију. Од објеката овде се могу
градити, поред објеката у функцији спорта, и
угоститељско- туристички објекти, објекти услуга и
трговине, а због специфичности локације и састава
терена (део старог корита Мораве) могу се наћи и мањи
рибњаци као допунска намена.

ЗЕЛЕНИЛО
Уређења зеленила планирано је у оквиру јавних и
осталих намена. Општи приступ при уређењу зеленила
предметног захвата заснива се на:

Очувању постојећих зелених површина и
њиховом адекватном преуређењу у функцији
повећања
заступљености
у
оквиру
појединачних намена,

Формирање нових уређених јавних зелених
површина у функцији оплемењивања простора
и опслуживања специфичних намена у
функцији спорта, одмора и рекреације,

Поред повећања заступљености зеленила,
општи концепт преуређења се заснива на
побољшању постојеће структуре зеленила у
оквиру намена (допуна, замена, оживљавање
појединих зона, функционално и естетско
оплемењивање и сл),

Коришћење
зеленила
у
функцији
стабилизације супстрата - заштите од клизања
и ерозије,

Функциналном
и
естетском
обликовању
зеленила у оквиру индивидуалних парцела и у
оквиру
специфичних
намена
(школских
установа, комуналних објеката),

Подизање заштитног зеленила у зонама
утицаја у оквиру радних зона, а према
осетљивим наменама,

Уређење зеленила дуж речних токова у складу
са водоприврендим условима, а у функцији
очувања обалских екосистема и заштите
еколошких коридора,

Повезивање свих зелених површина у
јединствен систем зеленила града.

Организација
и
уређење
комплекса
намењеног
изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији
спорта и рекреације је условљено нормативима за
величину спортских терена на
отвореном
и
затвореном простору у зависности од
врсте
планираних спортских активности.
Могуће пратеће намене:
Друге јавне површине и објекти јавних намена,
пословне и комерцијалне делатности (угоститељство,
услуге), специјализоване школе (спортске, тренерске),
или спортски кампуси који користе садржаје спортског
центра, зеленило.
Садржаји који се могу наћи у комплексу:
– спортски објекти,
–
спортски терени, терени за мале спортове, нови
базени и сл.
– остали садржаји (површине за играње деце, простори
за одмор и сл.)
–
зеленило
–
локали (угоститељство, туризам, трговина)
–

Планирана организација и уређење зелених површина
представља надградњу постојећег система зеленила
интегрисаног у насељско ткиво, кроз мрежу зелених
површина различитих категорија:
Зеленило у оквиру грађевинског реона обухвата простор
од
158,00
hа,
а обезбеђује 50,9m²/становнику
зеленила до 2020. године.
Систем зелених површина има вишеструку улогу у
структуирању градских зона, естетском обликовању
града, регулацији градске климе, а чине га:

Јавно зеленило,

Зеленило у оквиру површина осталих
намена

паркинг простор и друге манипулативне површине

(стазе, сунчалиште...)
У оквиру намене спорт и рекреација забрањена је
изградња било каквих објеката, који би могли да угрозе
животну средину и основну намену (Процена ризика).
Забрањени су објекти привређивања, мешовитог
пословања, трговине
на
велико. Такође није
дозвољена изградња објеката услужног и производног
занатства и других делатности рада, комерцијалних
објеката типа робно-тржних центара, велепродајних
објеката, као ни објеката сервисно -услужних делатности
(бензинске и гасне станице, праонице возила, заједничке
гараже и сл.).
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ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО
Површине јавног зеленила су простори претежно
обрасли вегетацијом или предвиђене за раст и развој
биљака, које су директно или индиректно на
располагању корисницима. Површине јавног зеленила су
површине јавне намене, које се у оквиру захвата користе
као:

Јавно зеленило опште намене

Зеленило у оквиру других јавних намена

Уређење сквера засновати на декоративном
уређењу које се разрађује у оквиру пројекта партера и
хортикултурног пројекта. Најбоље је одабрати саднице
отпорне на градске услове (дрвенасте, жбунасте и
цветнице). Могуће укључити елемент воде у уређење
сквера као незаобилазни детаљ у обликовању зеленила
града. Дозвољени пратећи елементи су расвета,
поплочање,мобилијар и други урбани елементи.
Линеарно (улично) зеленило

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ОПШТЕ НАМЕНЕ у оквиру
захвата су:

паркови

скверови

линеарно (улично) зеленило

зеленило са спортом и рекреацијом

специфично (заштитно) зеленило

Под уличним зеленилом се подразумева линијско
уређење зеленила са дрветом као основним елементом.
Дрвореди се саде у оквиру зелене траке или у
каналетама у уличном профилу. Најзаступљеније врсте
дрвећа у дрворедима су: јавор, липа, платан, кестен и
јасен. Улично дрворедно зеленило има вишеструку
заштитно декоративну улогу у урбаним срединама, тако
да је приоритет - формирати га као режим уз градске и
магистралне саобраћајнице.
Општа правила за подизање уличног зеленила
су:
- користити врсте са добро развијеном круном,
снажним системом корена и усправним правим
деблом који је висине најмање 2,8 - 3,0m, апсолутно
чисту од грана,
- врсте које се препоручују за садњу дрвореда су:
Fraxinus exelsior „Globosum“, Quercus rubra, Acer
campestre, Liriodendron tulipifera, Ulmus pumila, Acer
platanoides „Globosum“
- дрвореди се постављају у улицама у којима је
растојање између грађевинских линија минимум 12m,
а тротоар ширине 3m, односно 2,5m за мање
кугласте форме,
- ширина зелене траке са дрворедом је најмање 2m,
а удаљеност од подземних инсталација 2m.
Удаљеност од објеката је најмање 4m, а од коловоза
1m,
- ширина контејнера за стабла која се саде ван
зелене траке је мин 1,5m у пречнику,
- растојање између дрвећа у реду је 6-8m,
- растојање до уличног осветљења треба да буде
најмање 3m и да висина првих грана не омета линију
ноћног осветљења. Врсте дрвећа које се налазе
испод надземних каблова мора да су ниског раста до
4-5m у висини.
- при формирању паркинга услов је формирање
једног стабла на два паркинг места.

Паркови
Градски паркови су површине јавног зеленила
које се налазе у изграђеном градском ткиву, величине
преко 1ha и користе се за одмор, шетњу и игру. То су
пејзажно
уређене
површине
са
одговарајућим
парковским мобилијаром, шеталиштима, цветним
аранжманима, дечјим игралиштима и теренима за игру и
рекреацију. Обезбеђују визуелни угођај, а могу се
користити и као простори за одржавање јавних
манифестација и догађаја на отвореном.
Градски паркови у обухвату ПГРа Ћуприја су:
Велики парк – лоциран уз реку Велику Мораву
Парк између Дома војске и ОШ „Ђура Јакшић“
Парк „Славија“, код дечјег вртича
Парк код железничке станице
Парк - између Видовданске, Светосавске и ул.
Милице Ценић, површине око 0,5hа
Парк уз улицу Капетана Коче – нови градски
парк, површине 10,2ха
Услови за уређење постојећих и планираних парковских
површина су:
- валоризација простора кроз евидентирање
еколошко-биолошке основе постојећег зеленила;
- израда пројекта пејзажног уређења парка;
- озелењавање прилагодити условима станишта,
функцији и намени простора и засновати га на
аутохтоном зеленилу;
- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и
нагибу терена;
- ниво
опремљености
пратећом
инфраструктуром мора обезбедити одрживо
коришћење парковског простора,
- дозвољени су елементи пасивне и активне
рекреације, пратећи садржаји излетничке понуде
и мобилијар;
- избор материјала, обликовање пратећих
садржаја и мобилијара ускладити са природним
окружењем;
- сво вредно зеленило (групе стабала или
појединачна стабла) заштити, а нове елементе
зеленила заснивати на аутохтоној флори, без
инвазивних и алергених врста;
- све интервенције везане за ревитализацију и
негу зеленила су дозвољени у парку, као и мрежа
за наводњавање;
- повезати простор парка са окружењем, шетним
и рекреативним стазама;
- линеарно парковско зеленило уз реку
формирати комбинацијом високог и ниског
зеленила, у циљу формирања пријатног
амбијента и визуре;
- елементе уређења разрадити кроз пројекат
партера и хортикултурни пројекат.

Зеленило са спортом и рекреацијом
Површина ове врсте зеленила у оквиру плана износи
47,0ha.
То су простори у оквиру меандра Мораве и простор
између реке Раванице и градског гробља.
Зеленило са спортом може да садржи зоне пасивне и
активне
рекреације,
са
шетним
стазама,
бициклистичким и трим стазама. Дозвољени су
отворени спортски терени, као и затворени објекти
мањег капацитета.
Приликом избора врста користити саднице
високе кондиције, аутохтоне и широког лишћа, као и
малих захтева према условима средине и са другим
позитивним особинама (дуговечне, декоративне и брзог
раста).
Специфично (заштитно) зеленило
Заштитно зеленило чине зелене површине које се
формирају или су формиране у оквиру површина јавне и
остале намене и углавном има заштитну функцију
простора које покрива и/или зона које га окружују.
Углавном је присутно дуж инфраструктурних праваца
ван регулационе линије, уз водотоке и на нестабилним
теренима (на клизиштима). У оквиру обухвата плана,
планирана зелена површина овог типа је:
- заштитно зеленило уз реку Раваницу и
Велику Мораву
У функцији заштите локалних еколошких
коридора, максимално се залагати на очувању

Скверови
Скверови су површине јавног зеленила које
обухватју хортикултурно уређене и поплочане површине,
као и друго заштитно зеленило у виду ниског, средњег и
високог растиња које има заштитну улогу од буке,
прашине, ветра и других утицаја саобраћаја.
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природних аутохтоних карaктеристика приобалног
подручја.
Формирати
линијско
зеленило
према
микролокацијским условима. Пет метара од регулисаног
корита не садити растиње. Уређење зеленила у појасу
водотока мора бити у складу са Водопривредним
условима.
Садити
пејзажно
уређено
зеленило
аутохтоног
типа
и
адекватно
организованим
мобилијаром.

брзорастућим, широколисним лишћарима и
примешаним четинарима,
Зеленило у оквиру становања, пословања и верских
објеката формира се јединствено у оквиру блока или на
индивидуалним парцелама. Обавезно је подизање
дрвореда у зони паркирања на парцели и према
саобраћајници, односно формирање предбаште на
индивидуланим парцелама са високим зеленилом према
улици. Према типу становања, зеленило у оквиру
вишепородичног становања (зеленило у блоку) се може
посебно уређивати у оквиру пројекта партера и пројекат
хортикултурног уређења. Ово зеленило прате полигони
за игру деце, уређене стазе и мобилијар.
Зеленило у оквиру површина производње и индустрије
мора бити пажљиво подигнуто у виду заштитне зелене
баријере, посебно у зони према становању и услугама.
Ширина заштитног појаса зависи од врсте делатности у
зони. Избор врста мора бити сведен на сорте отпорне на
загађење у ваздуху и земљишту, отпорне на колебања
временских прилика и раскошног хабитуса. У овим
зонама пожељно је садити жбунасти спрат биљака као
допуну. Зеленило осталог дела комплеса радне зоне и
зоне пословања се разрађује кроз зеленило у пратеру.
Фрагменти шума у грађевинском подручју се
задржавају и уређују као локације са приоритетном
заштитном функцијом.

ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ ДРУГИХ ЈАВНИХ НАМЕНА
Зеленило у оквиру других јавних намена (образовање и
васпитање, спортско рекреативни центар, здравство,
комунални објекти) чини уређено и функционално
зеленило комплекса јавне намене у којем се налази.
Углавном је декоративно уређено и прилагођено намени.
Опште правило је да се избегава садња инвазивних и
алергених врста.
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања
нових зелених површина избор врста прилагодити
намени простора, условима локације и функцији
зеленила:
–
школски комплекси и дечје установе озелењавати
високодекоративним
врстама
интересантних
морфолошких карактеристика,
–
зеленило
здравствених
установа
има
декоративно-заштитну функцију а избор врста
засновати
на
аутохтоним,
бактерицидним,
инсектицидним врстама избегавајући жалосне
форме,
–
зеленило гробља има декоративно заштитну
функцију а избор врста прилагодити намени:
зимзелене и листопадне саднице жалосних и
пирамидалних форми, Зеленило у оквиру гробља
се формира око комплекса гробља од
листопадних врста, који ће подржавати аутохтону
скупину у окружењу. Зеленилом се комплекс
гробља издваја од осталих урбаних структура,
функционално и пијететски. Ширина зеленог
поајса је око 5 m.

ПОСЕБНА НАМЕНА
На основу Услова и захтева МО РС за прилагођавање
Измене и допуне ПГРа потребама одбране земље, бр.
633-4 од 10.05.2016.године, у границама плана су војни
комплекси различитог статуса:

Клуб
ВСЦГ,
који
није
неопходан
за
функционисање ВС и за који се може предвидети
друга намена али тек након регулисања
својинских односа.

Комплекси Ада и Миодраг Новаковић
Џуџа,
површине 17,0hа, су перспективни и око њих је
заштитна зона забрањене градње 50m
ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Насељско гробље - се налази у источном делу насеља
на површини од 7,5ha. Планирано је проширење на
комплекс од 13,2ha. Зона заштите коју може се
формирати ван комплекса гробља у зони заштите
аутопута.
Локација
је
опремљена
потребном
инфраструктуром. Уређеност и опремљеност локације
прилагодити стандардима за градска гробља.
Услови за уређење:
–
обезбедити заштитну зону (појас) према осталим
функцијама подизањем ограде (зелене или
комбиноване),
–
уређење гробља, комуникација, гробних места,
зеленила и пратећих садржаја, мора бити за
ранг градског гробља.
–
потребно је утврдити оптималну организацију и
фазност реализације,
–
опремити локацију недостајућим а потребним
пратећим садржајима,
–
простор за паркирање формирати у оквиру

ЗЕЛЕНИЛО НА ЗЕМЉИШТУ СA ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ
у зони заштите водотокова, који чине зону забране
градње и садње густог високог растиња, одржавати
травне површине (зона између одбрамбених насипа и
водотока Велике Мораве). У зонама коридора крупне
инфраструктуре (пруга великих брзина, постојећа
двоколосечна железничка пруга), користити аутохтоно
дрвеће са уским крошњама, жбунасто аутохтоно
растиње и траве, а поред саобраћајница се могу
формирати дрвореди од аутохтоних лишћара или
појасеви жбуња.
у зони постројења за пречишћавање отпадних вода
и кафилерије формирати заштитни појас ширине 50150m, комбинацијом листопадних, широколисних врста и
примешаних четинара. Састојину формирати у више
спратова, а додатком жбунастих врста повећати број
спратова и ефекат заштите.
у непосредном окружењу комплекса посебне намене,
може се користити као пољопривредно, уз ограничења
према прописима и условима министарства одбране
ЗЕЛЕНИЛО
ОСТАЛИХ НАМЕНА

У

ОКВИРУ

–

ПОВРШИНА

Уређења
простора
подразумева
функционално
озелењавање специфичних целина. Такве зелене
површине као елемент у обликовању простора имају и
функционални значај. Зеленило у оквиру површина
остале намене чини зеленило:

у оквиру становања, и верских објеката
(блоковско
зеленило,
зеленило
на
индивидуалним парцелама, вертикално зеленило
- зелене фасаде, зелене терасе, зелени
кровови..),

радних зона и зона пословања има заштитно
декоративну функцију, избор врста засновати на

парцела намењених гробљу, ван ограђеног
организацију
површине
предвиђене
за
проширење
урадити
према
савременим
урбанистичким захтевима поштујући еколошкосанитарне услове.

Пијаце - две постојеће локације зелених пијаца (зелена
и мала пијаца), се задржавају, уз даље уређивање у
складу са овом функцијом, на укупној површини од
0,6ha. Kванташка и шарена пијаца, радиће на локацији
на северу индустријске зоне, на простору од 1,74ha уз
организацију функционисања, уређење изградњу којим
овај простор прераста у дистрибутивни центар.
Постојеће зелене пијаце се задржавају на постојећим
локацијама
уз
потребу свеобухватног уређења и
повећања капацитета и врсте услуга, изградњом новог
или реконструкцијом постојећег објекта.
Реконструкцијом је потребно обезбедити:
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пијачни плато и опремити га комуналном
инфраструктуром;
мањи затворени простор за продају млечних
производа, живине и сличне робе;
уредити пратеће садржаје
обезбедити паркинг простор за теретна возила
снабдевача и за путничка возила купаца;

Основни задатак планираног система уличне мреже је
да прихвати и квалитетно опслужи локални саобраћај и
то пре свега са сврхом стан-посао и да обезбеди
увођење даљинског саобраћаја на најважнијим улазноизлазним правцима.
У јужном делу планирана је обилазна саобраћајница која
се паралелно ауто путу преко постојећег надвожњака
повезује са петљом „Ћуприја“. Источно преко планираног
надвожњака и постојећег подвожњака на укрштању са
железничком пругом обилазница омогућава вођење
транзитних токова по правцу север-југ и квалитетнију
дистрибуцију токова у источном делу насеља.
Планираним мостом преко Велике Мораве омогућило би
се повезивање на северни крак државног пута 2.А реда
према Јагодини.
Улична мрежа у наставку државних путева опслужује
највећи део изворно-циљног и локалног саобраћаја и део
транзитног саобраћаја.
Попречни профили улица димензионисани су према
просторним могућностима и функционалном значају
саобраћајнице у оквиру уличне мреже.
Државни пут 1.А реда бр.1 (аутопут-европски пут Е-75) и
у
наредном
периоду
представљаће
најважнију
саобраћајницу на планском подручју као део
међународног коридора X. Изградњом планиране
обилазне саобраћајница створиће се предуслови за
јасно диференцирање транзитних и даљинских изворноциљних кретања што ће омогућити рационалније,
безбедније и ефикасније коришћење уличне мреже за
локални саобраћај. На планском подручју планирано је
проширење регулуционих профила и нове деонице
улица у циљу формирања већ започетих уличних
праваца или омогућавања приступа већем броју
корисника.
Задатак планиране секундарне уличне мреже је и да
простор интегрише локално и преко уличних праваца
вишег ранга повеже кориснике мреже на ближе и даље
окружење. Приступне улице услед недостатка простора
делом су планиране и као колско-пешачке површине и
„слепе“ улице са одговарајућим окретницама по потреби.
Јавни градски саобраћај и у наредном периоду
обављаће се аутобуским подсистемом.
Паркирање возила у захвату планског подручја
обављаће се у оквиру парцела корисника и на јавним
површинама (издвојеним паркиралиштима и уличној
мрежи) према важећим нормативима и пројектованом
режиму саобраћаја.
У оквиру планираних попречних профила улица
планиране су пешачке стазе или тротоари.

Дистрибутивни центар
Дистрибутивни центар је вишенаменски простор који
поред комуналних услуга –шарена, зелена и кванташка
пијаца и обавезних пратећих садржаја садржи различите
нивое услуга у оквиру затвореног објекта и отворених
платоа за продају различитих производа.
–
формирати пијачни плато, на коме ће се
паркирати возила из којих се врши продаја;
–
опремити га комуналном инфраструктуром и
оградити га;
–
обезбедити паркинг простор за путничка возила
купаца.
–
обезбедити
слободан
уређен
простор за
отворену продају различитих производа
–
затворени објекат је спратности до П+2,
–
мах индех заузетости 60%
Ветеринарска станица - се задржава на постојећој
локацији од 0,25ha, уз одржавање и унапређивање
према законским прописима за ову делатност.
Ватрогасна станица - са комплексом од 0,3ha, се
задржава на истој локацији, уз унапређивање
ватрогасне службе кроз осавремењавање опреме и
обезбеђење потребних кадрова.
Кафилерија - се задржава на постојећој локацији као
објекат од регионалног значаја. Комплекс кафилерије
има површину од 4,9ha, а око њега је планиран појас
заштитног зеленила од око 7.5ha. Уређивање овог појаса
извршити степенастим зеленилом са применом
бактерицидних и медоносних аутохтоних врста, а
местимично и четинара.
2.1.3.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Постројење за пречишћавање отпадних вода планирано је у оквиру грађевинског земљишта, у К.О.
Ћуприја ван града, између Велике Мораве и аутопута,
низводно од насеља, на простору од 6,5ha, са зоном
заштитног зеленила од 16,7ha. Избор система за
централно постројење извршити кроз израду све
неопходне и релевантном законском регулативом
дефинисане документације.

Железнички саобраћај
Изградњом двоколосечне железничке пруге на деоници
од стајалишта Гиље до насеља Змич (општина Параћин)
са изградњом двоколосечног моста на Великој Морави
створени су предуслови за значајно побољшање
експлоатационих карактеристика и трансформацију
двоколосечне електрифициране
железничке пруге
Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна
граница (Табановце) на коридору X у двоколосечну пругу
високих перформанси за мешовити (путнички и теретни)
саобраћај и комбиновани транспорт.
Железничка
станица
Ћуприја
повезана
је
једноколосечном пругом у станици Параћин на коридор
Х (двоколосечну пругу).
У захвату плана неће доћи до промене трасе и
постојећег пружног појаса.

Извориште водоснабдевања - у меандру Велике
Мораве, као део система изворишта, се задржава, са
повећањем комплекса од 2,0ha на 7,5ha, формирањем
уже зоне заштите од 39,7ha и њеним уређивањем према
условима дефинисаним овим планом.
Остали комунални објекти - које чине метеоролошка
станица, резервоари и црпне станице, трафостанице 110
и 35kV, мернорегулационе станице, планирани су као
делови специфичних система. Задржане су постојеће
локације уз потребно повећање капацитета према
посебним програмима, на укупном простору од 1,8ha.
ГМРС
за
прикључење Ћуприје
на
систем
гасификације, налази се у оквиру подручја плана на
комплексу од 0,6ha.

Правила за изградњу и реконструкцију
саобраћајница

МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- 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,, као и у складу са члановима

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Друмски саобраћај
Обзиром да је у питању измена важећег плана
генералне регулације „Градског насеља Ћуприја“, а
имајући у виду пројектни задатак за измену овог плана
положај основне уличне мреже неће се значајно мењати
новим планским решењем саобраћаја.
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37. и 38. Закона о јавним путевима („Сл.гласник
РС“бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013) и
другим пратећим прописима
- приликом планирања (разрадом кроз планове детаљне
регулације) или пројектовања нових прикључака на
државне
путеве
обезбедити
зоне
потребне
прегледности, минимално 120,00м у односу на зауставну
(„СТОП“) линију на саобраћајном прикључку
- ширина коловоза приступног пута мора бити
минималне ширине 6,60 м (са ивичном траком) или
6,00м (са ивичњаком) и дужине 40,00м
- уколико постоји могућност на државним путевима при
формирању нових саобраћајних прикључака предвидети
додатну саобраћајну траку за лева скретања са
државних путева
- аутобуска стајалишта извести у складу са чланом 70. и
79.
Закона
о
јавним
путевима
(„Сл.гласник
РС“бр.101/2005)
- аутобуска стајалишта на уличној мрежи могуће је
реализовати у коловозној траци (без проширења), док је
на државним путевима неопходно извести проширење
коловоза за стајалиште у ширини од 3,50м
- почетак (крај) аутобуског стајалишта на државним
путевима морају бити на минималној удаљености од
почетка (завршетка) лепезе прикључног пута у зони
раскрснице
- дужина прегледности на деоници државног пута у зони
аутобуског стајалишта мора износити најмање 1,5 пута
више
од
дужине
зауставног
пута
возила
у
најнеповољнијим временским условима вожње за
рачунску брзину од 50 km/h
- уколико се пројектују упарена (наспрамна) аутобуска
стајалишта, прво стајалиште позиционира се са леве
стране у смеру вожње (у супротној коловозној траци),
при чему подужно растојање два наспрамна аутобуска
стајалишта (од завршетка стајалишта са леве стране до
почетка стајалишта са десне стране) мора износити
минимално 30,00м
- изузетно, наспрамна аутобуска стајалишта могу се
пројектовати тако да се у смеру вожње прво
позиционира стајалиште са десне стране државног пута,
али тада растојање између крајњих тачака аутобуских
стајалишта (од краја десног-првог до почетка левог
стајалишта) мора износити минимално 50,00м
- дужина укључне траке са државног пута на аутобуско
стајалиште износи 30,50м, а дужина укључне траке са
аутобуског стајалишта на државни пут мора износити
24,80м
- дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити за
један аутобус 13,00м, односно за два аутобуса или
зглобни аутобус 26,00м
- коловозну
конструкцију
аутобуских
стајалишта
пројектовати са једнаком носивошћу као и коловозну
конструкцију државног пута уз који се стајалиште
пројектује
- попречни нагиб коловоза аутобуских стајалишта
пројектовати са минималним падом од 2% од ивице
коловоза државног пута
- 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. 4,5м, а за
магистралну двоколосечну електрифицирану железничку
пругу 7,5м
- пројектну документацију саобраћајница радити у
складу са законском регулативом и стандардима
- главним пројектом предвидети потребну саобраћајну
сигнализацију у складу са усвојеним режимом
саобраћаја
- потребан број паркинг места утврдити у складу са
Правилником о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (Службени гласник Републике
Србије бр.50/2011)

- унутарблоковске приступне улице димензионисати
према условима за кретање противпожарних возила
- у регулационим профилима планираних улица
предвидети уличну расвету у континуитету
- при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и
површина применити применити Правилник о техничким
стандардима планирања , пројектовања и изградње
објеката којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (Службени гласник Р.Србије бр.22/2015)
- приликом пројектовања и изградње бициклистичких и
пешачких стаза и осталих елемената придржавати се
Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Сл. Гласник РСрбије бр. 50/2011)
- приликом израде пројектне документације могуће је
вршити
корекције
геометријских
елемената
саобраћајница унутар планираних попречних профила, а
у циљу побољашања услова саобраћаја (на пр. примена
комплекснијих радијуса у раскрсници, увођење и/или
продужење трака за престројавање возила, увођење
нових аутобуских стајалишта-ниша …)
- удаљеност слободног профила бициклистичке и
пешачке стазе од ивице коловоза државног пута мора
износити најмање 1,50м
Правила за постављање инсталација поред
државних путева I и II реда
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.
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.
Траса
инсталација
мора
се
пројектно
усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод
јавног пута.
Укрштање са јавним путем предвидети
искључивио механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити пројектована на целој
дужини између крајњих тачака попречног профила пута
(изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,00 м
са сваке стране.
Минимална дубина инсталација и заштитних
цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне
цеви износи 1,35м.
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 м.
Уколико се инсталације паралено воде, морају
бити постављене минимално 3,00м 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.
На местима где није могуће задовољити услове
из претходног става мора се испројектовати и извести
адекватна заштита трупа државног пута.
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ
САОБРАЋАЈА
1.
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пружни појас је простор између железничких
колосека, као и поред крајњих колосека , на
одстојању од најмање 8 метара, а ако
железничка пруга пролази кроз насељено
место, на одстојању од најмање 6 метара,
рачунајући од осе крајњег колосека , као и
ваздушни простор изнад пруге у висини од 12
метара, односно 14 метара од далековода
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напона преко 220 кV, рачунајући од горње
ивице шине.
У заштитном пружном појасу, ширине 200
метара, не могу се градити зграде, постављати
постројења и уређаји и градити други објекти
на удаљености мањој од 25 метара рачунајући
од осе крајњих колосека, осим објеката у
функцији железничког саобраћаја. Изузетно, на
железничком подручју могу се постављати
каблови , електрични водови ниског напона за
осветљење, телеграфске
и телефонске
ваздушне линије и водови, трамвајски и
тролебујски
контактни водови, постројења
водовода, канализације и других цевовода на
основу издате
сагласности АД
АД
„Инфраструктура железнице Србије“.
Пре дефинисања саобраћајница у предметном
плану потребно је за сваки планирани укрштај
појединачно прибавити
сагласност од АД
„Инфраструктура железнице Србије“.
Укрштај железничке пруге са јавним путевима
изводи
се
њиховим
свођењем
на
најнеопходнији број, усмеравањем два или
више јавних путева на заједничко место
укрштања. Размак између два укрштаја пруге и
јавног пута не може да буде мањи од 2000
метара. Укрштање железничке
пруге са
некатегорисаним путевима износи изводи се
усмеравањем тих путева на најближи јавни
пут, који се укршта са односном пругом. Ако то
није могуће, треба међусобно
повезати
накатегорисане путеве
и извести њихово
укрштање са пругом на заједничком месту.
У заштитном пружном појасу могу се градити
зграде, постављати постројења и уређаји и
градити пословни, помоћни и слични објекти на
удаљености већој од 25 метара рачунајући од
осе
крајњег колосека.Објекти као што су
рудници ,циглане,
кречане, каменоломи,
индустријске зграде , постројења и слични
објекти не могу се градити у заштитном
пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући
од осе крањег колосека
При планирању денивелисаних укрштаја пруге
и пута изградњом друмских надвожњака и
подвожњака сви елементи ових објеката
требало би да буду усаглашени (усклађени)
са елементима пруге на којој
се планирају.
Висина доње ивице конструкције друмског
надвожњака изнад пруге биће дефинисана у
оквиру
посебних техничких услова АД
„Инфраструктура железнице Србије“.
Размак између железничке пруге и пута мора
бити толики да се између њих могу поставити
сви уређаји и постројења потребни за
обављање саобраћаја на прузи и путу , с тим
да износи најмање 8 метара, рачунајући од
осовине најближег колосека до најближе
тачке
горњег строја пута. Размак између
железничке пруге и пута који нема својство
ауто-пута може бити и мањи од 8 метара под
условом да им се слободни профили не
додирују и да се између њих могу поставити
сигнално-сигурносни
уређаји,
телекомуникациони
уређаји,
стабилна
постројења електровуче
и други
уређаји
неопходни за безбедно одвијање аобраћаја, с
тим да пруга буде изведена најмање 1 метар
изнад нивелете пута. Ако постојећи пут не
испуњава
ове услове, на путу се морају
поставити сигурносне ограде.
Комплекс железничке станице чине колосеци,
перони,
сигнално-сигурносни
уређаји,
телекомуникациони
уређаји и постројења,
зграде, магацини, рампе, радионице, депои као
и станични трг са приступном друмском
саобраћајницом од јавне друмске (уличне)
мреже до комплекса станице. Станични трг
поред приступне саобраћајнице до железничке
станице би требало да садржи одговарајући
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паркинг простор за кориснике железничких
услуга, зелене површине, као и пратеће
услужне објекте.
При
изради
техничке
(пројектне)
документације
за градњу објеката
у
заштитном пружном појасу пруге као и за
сваки продор инфраструктуре (цевовод,
гасовод оптички и електроенергетски каблови и
друго), инвеститор односно његов пројектант је
дужан да се обрати АД „Инфраструктура
железнице Србије“ за давање
услова за
пројектовање, као и због сагласности на
пројектну
документацију за градњу у
заштитном пружном појасу у коридору
железничке пруге, а у складу са Законом о
железници (Службени гласник РС број 91/15)
и
Законом
о
безбедности
и
интероперабилности железнице ( Службени
лист РС број 92/15) и другим законским и
подзаконским актима.

Посебна правила грађења (формирање грађевинске
парцеле за изградњу саобраћајница)
Основ
за
формирање
парцела
за
изградњу
саобраћајница је графички прилог План регулације и
грађевинских линија уз следећа посебна правила:
1.
Регулациони профили за новопланиране
саобраћајнице:

парцелација и формирање грађевинске парцеле
саобраћајнице се врши у пуном профилу;
2.
Регулациони профили магистралних и градских
саобраћајница које су изведене и имају
формирану
катастарску
парцелу,
према
претходно
важећој
урбанистичкој
документацији:
парцелација и формирање грађевинске парцеле
саобраћајнице се врши у пуном профилу, када
карактеристични профил излази ван постојеће
катастарске парцеле пута;

када карактеристични профил не излази ван
постојеће
катастарске
парцеле
пута,
та
катастарска међа се може задржати и сматрати
регулационом линијом;
3.
Регулациони профили сабирних и стамбених
саобраћајница и колских пролаза, који су
из;ведени и имају формирану катастарску
парцелу,
према
претходно
важећој
урбанистичкој документацији (промене настале
услед неусаглашености геодетске мреже или
као последица премера):

по
правилу,
парцелација
и
формирање
грађевинске парцеле саобраћајнице се врши у
пуном профилу, када карактеристични профил
излази ван постојеће катастарске парцеле пута;

изузетно, када карактеристични профил излази
ван постојеће катастарске парцеле пута, та
катастарска међа се може задржати и сматрати
регулационом линијом једино под условом да
није нарушено функционисање и безбедност
саобраћаја (колског или пешачког, зависно од
ширине регулационог профила, а ширина
тротоара да остане минимум 1,20m;

када карактеристични профил не излази ван
постојеће
катастарске
парцеле
пута,
та
катастарска међа се може задржати и сматрати
регулационом линијом;
4.
Регулациони
профили
спонтано
насталих
стамбених саобраћајница и колских
пролаза
недовољне ширине појаса регулације:

планиране
ширине
регулације
ових
саобраћајница
димензионисане
су
према
минималним стандардима за функционисање и
безбедност колског и пешачког саобраћаја, као и
постављање јавне комуналне инфраструктуре;

по
правилу,
парцелација
и
формирање
грађевинске парцеле саобраћајнице се врши у
пуном профилу, када планирани карактеристични
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профил излази ван постојеће катастарске
парцеле пута;
када карактеристични профил не излази ван
постојеће катастарске парцеле, та катастарска
међа се може задржати и сматрати регулационом
линијом;
5. Регулациони профили постојећих улица које су
катастарски
дефинисане,
а
које
нису
обухваћене графичким прилогом регулације,у
оквиру других намена, задржавају
се у
постојећој регулацији (парцели), уз услов да
планиране грађевинске линије на парцелама уз
наведене улице, буду на минимум 3м од
постојеће регулације.

изграђене акумулације "Ћелије" на реци Расини, у
оквиру овог система предвиђена је изградња
акумулације "Забрега" на реци Црници и акумулације
"Бељаница" на реци Ресави. Воде из планираног
регионалног система водоснабдевања довешће се до
планираног резервоара "Текија" у општини Параћин а
затим према Ћуприји
До реализације регионалног система, дефицит воде на
крају планског периода може се покрити проширењем
изворишта „Стрелиште“ и смањењем губитака у мрежи.
У оквиру дистрибутивног система, да би се цела
територија града покрила квалитетним системом
водоснабдевања, предвиђене су следеће активности:
- Изградња новог гравитационог цевовода са изворишта
„Света Петка“.
- Изградња и реконструкција секундарне дистрибутивне
мреже, тако да минимални пречник буде 100 мм.
- Активирање резервоара у Добричеву
- Смањење губитака у водоводној мрежи.

РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
И ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ
Регулација и грађевинске линије
Регулациону матрицу чине делови граница постојећих
парцела саобраћајница и карактеристични профили
саобраћајница са њиховим осовинама.

- На свим извориштима, као и око објеката система за
водоснабдевање, треба спровести мере санитарне
заштите.

Регулација у деловима где карактеристични профил
излази ван постојеће катастарске парцеле пута поклапа
се са ивицом профила.

Одвођење отпадних вода
Планирани концепт
одвођења
употребљених и
атмосферских вода базиран је на следећим принципима:
- Систем за одвођење отпадних вода развијати као
сепаратан
- Систем за одвођење отпадних вода треба да покрије
целу територију града

Регулација у деловима где карактеристични профил не
излази ван постојеће катастарске парцеле пута поклапа
се са границом парцеле.
Осовине
профила
одређене
су
пројектованим
координатама
осовинских
тачака
саобраћајница.
Полупречници заобљења профила саобраћајница у
раскрсницама дати су на графичком прилогу као и
полупречници хоризонталних кривина по осовини док се
списак координата свих осовинских тачака, њихове
ознаке и карактеристични профили налазе у посебном
графичком прилогу – АНАЛИТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ.

- Индустријске отпадне воде третирати унутар
индустријских комплекса
- Отпадне воде пречистити пре упуштања у реципијент
За остварење ових циљева потребно је предузети
следеће активности:
- Продужити постојећи градски колектор до локације
постројења за пречишћавање отпадних вода.
- Изградити постројење за пречишћавање отпадних
вода. Предвиђена локација планираног постројења је на
десној обали Велике Мораве, низводно од насеља.
- Извршити раздвајање фекалне и кишне канализације.
- Изградити кишне колекторе, чиме се омогућава
реализација сепаратног система.
- Наставити са изградњом мреже фекалне и кишне
канализације.
Регулација водотокова
У наредном периоду треба обавити радове на Великој
Морави да би се постигла заштита Ћуприје од
стогодишњих великих вода.

Наведени елементи који су садржани на графичком
прилогу чине јединствену регулациону базу.
Графички дефинисане грађевинске линије одређене су у
односу на дефинисане ивице карактеристичних профила
саобраћајница на приказаним растојањима. Графички
представљене грађевинске линије представљају границу
до које могу да буду изграђени објекти или делови
објеката.
Континуитет грађевинске линије, који је приказан на
графичком прилогу, прекида се у зонама пресецања
постојећих приватних прилаза катастарским или
грађевинским парцелама.

Правила за изградњу водоводних линија

Нивелација
Генерална нивелација у захвату Плана генералне
регулације због недостатка вертикалне представе
терена у достављеним подлогама није дефинисана у
графичком прилогу али се генерално задржава нивелета
постојећих саобраћајница док нивелета новопланираних
саобраћајница
максимално
прати
постојећу
конфигурацију терена.

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 100 мм. На
водоводним линијама предвидети потребан број
противпожарних хидраната, на максималном размаку од
80 м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене
зоне.
Препоручује
се
уградња
надземних
противпожарних хидраната.
Минимална дубина укопавања разводних водоводних
линија је 1,2 м а магистралних цевовода 1,8 м до темена
цеви.
Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду
изнад канализационих.
Минималан размак између водоводних линија и других
инсталација је 1,5 м. Појас заштите око магистралних
цевовода је минимум по 2,5 м са сваке стране.

Јавно земљиште
Објекти и површине јавне намене дефинисане су
катастарским међама и координатама датим на
графичком прилогу бр. 4. У недефинисаним деловима
ових линија примењује се графички прилог.
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдевање
На основу планираног броја становника и процењене
норме потрошње воде потребне количине воде за пиће
на крају планског периода износе око Qсрдн = 76 л/с и
Qмаксдн = 110 л/с.
Просторним планом РС и Водопривредном основом РС
предвиђено је трајно решење водоснабдевања Ћуприје
са
Расинско-поморавског
регионалног
система
водоснабдевања. Поред коришћења подземних вода и
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Подручје Ћуприје снабдева се електричном енергијом из
ТС 110/35 kV "Ћуприја 110kV" снаге 2 х 31,5 МVA са
прикључком на далековод 110 kV из правца ТС "Мајур"
Јагодина.
Из трансформаторске станице "Ћуприја 110 kV " полази
далековод који има правац ка трансформаторској
станици "Стењевац".
Кроз подручје пролазе и преносни водови 400kV и 110 kV
у власништву предузећа "Електромрежа Србије" погон
Крушевац:
 ДВ 400 kV бр. 423 из правца ТС "Крагујевац 2" до
ТС "Ниш2"
 ДВ 110 kV бр. 152/4 из правца ТС "Параћин 1" до
ТС "Јагодина 1".
На подручју ПГР Ћуприја постоји 6 трансформаторских
станица напонског нивоа 35kV од чега су 3
дистрибутивне 35/10 kV, 2 индустријске 35/6 kV и 1 35/0,4
kV изграђена за потребе приватног предузећа.
Капацитети трансформаторских станица су:
- ТС 35/10 kV "Ћуприја 1" 2х 8 MVA, у садашњој
фази 4+8 МVA,
- ТС 35/10 kV "Ћуприја 2 " 2 х 8 MVA,
- ТС 35/6 kV "Ћуприја 3" снаге 2x4 MVA, сада 1x2,5
MVA у својини фабрике шећера "Шелк",
- ТС 35/10 kV 2x4 MVA,
- ТС 35/6 kV "Ћуприја 5" 2x4 МVA, сада 4+2,5 МVA
лоцирана у кругу фабрике лимунске киселине, а у
власништву оператора дистрибутивног система,
- ТС 35/0,4 kV - портална, снаге 250 kVA изграђена
у кругу фабрике обуће, у власништву предузећа
"Стаменковић".

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 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 мм, усвојити ф 200 мм.
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 м 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 (см) а минимални пад 1/Д
(мм).
Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и
планирану фекалну канализацију. Минималан пречник
кућног прикључка је ф 150 мм.
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.

Трансформаторске станице су напојене далеководима и
кабловским водовима 35 kV и то:
- Далековод 35 kV за ТС 35/10 kV "Ћуприја 2" од
ТС
110/35
kV
"МАЈУР",
изграђен
на
челичнорешеткастим стубовима са проводником
3x50mm2 Cu + 1x25mm2 Fe. Деоница овог
далековода изведена је као кабловски вод 3 х
150мм2 Cu. У траси овог далековода изграђена је
ТС 35/0,4 kV 250 кVA предузећа "Стаменковић",
- Далековод 35 kV од ТС "Ћуприја 110kV" до ТС
"Главица" Параћин 3x70mm2 Alč са огранцима за
ТС "Ћуприја 1" и "Ћуприја 5",
- ДВ 35 kV од ТС "Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 1"
са проводником Аlč 3x70mm2,
- ДВ 35 kV од ТС "Ћуприја 110" до ТС "Сењски
рудник" са проводником 3x50 mm2 Cu.
- ДВ 35 kV од ТС "Ћуприја 110" до ТС "Параћин 1"
са проводником 3x70mm2 Аlč са огранком за ТС
"Ћуприја 4" и "Шелк 911"
- Кабловски водови 35 kV од ТС:
"Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 1" 3x150 mm2, Cu
"Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 2 " 3x150 mm2,
Cu
"Ћуприја 1 " до ТС "Ћуприја 2" 3x150 mm2, Cu
"Ћуприја 110" до ТС "Ћуприја 5", на једној
деоници 3x240 mm2, Аl, на осталом делу
3x150 Аl.
Све ТС 35/10 kV са напојним водовима 35 kV
задовољавају садашње потребе. Поједине деонице
далековода
се
у
наредном
периоду
морају
реконструисати, а постојеће ТС довести на пројектовану
снагу.
Електренергетски објекти на подручју ПГР Ћуприја
повезани су на електроенергетски систем Србије
водовима 110 kV и 35 kV, и то:
- далеководом 110 kV бр. 1141 из правца ТС 110/35
kV "Мајур" Јагодина
- далеководом 110 kV бр. 1142 из правца ТС 10/35
/10 kV "Стењевац"
- далеководима 35 kV;
- Из правца ТС "Мајур" Јагодина,
- из правца ТС "Параћин 1",
- из правца ТС 110/35 kV "Главица " - Параћин.

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.
Правила за извођење регулације водотокова
Трасу уређеног водотока усагласити са привредним,
станбеним,
инфраструктурним
и
саобраћајним
објектима.
Меродавни протицај за димензионисање корита
регулисаног водотока одређује надлежна водопривредна
организација..
Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни
појас минималне ширине 5,0 м због могућих
интервенција.
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ТЕЛЕКОМИНУКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Чворно подручје Ћуприја је са надређеном аутоматском
телефонском централом у Јагодини повезано оптичким
каблом - као спојним путем, по коме ради дигитални
преносни систем што овако конципирану везу према
надређеној централи сврстава у ред најсавременијих
техничких решења.
У захвату плана налази се положена телекомуникациона
инфраструктура која је на графичком прилогу
оријентационо уцртана, у складу са добијеним подацима.

Трафостанице
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 3м, 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.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
На подручју ПГР-а заступљено је 5 напонских нивоа и то:
110kV, 35kV, 10kV, 6kV и 0,4kV који се задржавају и у
будућности.
Планира се изградња нове ТС 35/10 kV "Ћуприја 6" снаге
2х8 MVA, са припадајућим 35 kV далеководом као и
реконструкција постојећих трафостаница ТС "Ћуприја 1",
"Ћуприја 3", "Ћуприја 5" према табели која следи:
Р.
бр

Назив ТС

Напон
ски
ниво
(кV)

Постојећ
а снага
(МVА)

Плани
рана
снага
(МVА)

1

Ћуприја 1

35/10

8+4

2х8

2

Ћуприја 2

35/10

8+8

2х8

3

Ћуприја 3

35/6

2,5

2х4

4

Ћуприја 4

35/10

4+4

2х4

5

Ћуприја 5

35/6

4+2,5

2х4

6

Ћуприја 6

35/10

-

2х8

Примедб
а

Подземни водови
Сви планирани подзмени каблови се полажу у
профилима саобраћајних површина.
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 900 и не мање од 300.
Дубина полагања планираних каблова је 0,8м 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.

за
реконст
рукцију
за
реконст
рукцију
за
реконст
рукцију
за
реконст
рукцију
за
реконст
рукцију
новопла
нирана

Међусобно приближавање и укрштање енергетских
каблова
На месту укрштања енергетских каблова вертикално
растојање мора бити веће од 0,2 м 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 м. У
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона,
међусобно морају бити одвојени низом опека или другим
изолационим материјалом.

Поред тога планира се и изградња нових ТС 10/0,4 kV
чији је положај дат на графичком прилогу. Уколико се у
току реализације плана јави потреба за већом
количином електричне енергије, поред планираних
трафостаница овим планом могућа је изградња и нових у
оквиру објеката или на парцелама где се таква потреба
укаже.
Прикључак планираних објеката на електроенергетску
мрежу извести одговарајућим нисконапонским водовима
у свему према техничким условима добијеним од
оператора дистрибутивног система и важећим законима,
прописима и стандардима који се односе на ову област.
Све саобраћајнице и пешачке стазе опремити
инсталацијом јавног осветљења.
Постојећу електроенергетску мрежу која на било који
начин омета изградњу нових саобраћајница и објеката
потребно је изместити у свему према техничким
условима добијеним од оператора дистрибутивног
система и важећим законима, прописима и стандардима
који се односе на ову област. Пре почетка било каквих
радова неопходно је извршити обележавање каблова, а
током радова неопходно је прописно заштитити исте и
обезбедити присуство надзорног органа опратора
дистрибутивног система.
Изградњом нових објеката у захвату овог плана не сме
доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих електроенергетских објеката
и каблова и мора увек бити обезбеђен адекватан
приступ кабловима ради њиховог редовног одржавања и
евентуалних интервенција.
Границе заштитних појаса далековода су приказане на
графичком прилогу.

Приближавање
и
укрштање
енергетских
и
телекомуникационих каблова
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
1м за каблове 35 kV
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши
се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да
буде најмање 300, по могућности што ближе 900.
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 0,3м.
Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не
односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да
буде мањи од 0,3м.
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 0.2м.
При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се
полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за
потребе даљинског управљања трансформаторских
станица које повезује кабл.

Правила
грађења
за
електроенергетску
инфраструктуру
Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са
важећим законима, техничким прописима, препорукама,
нормама и условима надлежних предузећа.
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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 0,5м за
каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за остале каблове.
При укрштању, енергетски кабл може да буде положен
испод или изнад водоводне или канализационе цеви на
растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, односно
најмање 0,3м 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).

потребно је изместити у
свему према техничким
условима добијеним од Телеком-а Србија и важећим
законима, прописима и стандардима који се односе на
ову област.
Пре почетка било каквих радова неопходно је у сарадњи
са надлежном службом Телеком-а Србија извршити
идентификацију и обележавање трасе постојећих
каблова, а током радова неопходно је заштитити исте и
обезбедити присуство надзорног органа Телеком-а
Србија.
Изградњом нових објеката у захвату плана не сме доћи
до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова нити до
угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја.
Мора увек бити обезбеђен адекватан приступ кабловима
ради њиховог редовног одржавања и евентуалних
интервенција.

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
0,8м.
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи у
заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места
укрштања или целом дужином паралелног вођења.
На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод
енергетског кабла.

Правила
грађења
за
телекомуникациону
инфраструктуру
Фиксна телефонија
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима
саобрађајних
површина
према
регулационим
елементима датим на графичком прилогу.
ТК 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 900 и не мање од 300.
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
1м за каблове 35 kV
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла
врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања
треба да буде најмање 300, по могућности што ближе
900; 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 0,3м.
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
мање од 0.2м.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог
кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од
најмање 0,6 м
Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви
врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања
треба да буде што ближе 900 а најмање 300.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку
од најмање 0,5 м
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода
фекалне канализације врши се на размаку од најмање
0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90 0 а
најмање 300.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог
кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4
м.
Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл
се води паралелно на растојању од најмање 0,5м.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са
топловодом
Најмање хоризонтално растојање између кабловских
водова и спољне ивице канала за топловод мора да
износи 1,0м.
Полагање енергетских каблова изнад канала топловода
није дозвољено.
При укрштању енергетских кабловских водова са
каналима топловода, минимално вертикално растојање
мора да износи 60цм. Енергетски кабловски вод по
правилу треба да прелази изнад канала топловода, а
само изузетно, ако нема других могућности, може проћи
испод топловода.
На местима укрштања енергетских кабловских водова са
каналима топловода, мора се између каблова и
топловода обезбедити топлотна изолација од пенушавог
бетона или сличног изолационог материјала дебљине
20цм.
На месту укрштања кабловски водови се полажу у
азбестно-цементне цеви унутрашњег пречника 100мм,
чија дужина мора са сваке стране да премашује ширину
канала топловода за најмање 1,5м.
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
2м.
Изнад подземних водова планирати травњаке или
тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
У захвату плана налази се положена телекомуникациона
инфраструктура која је на графичком прилогу
оријентационо уцртана, у складу са добијеним подацима.
Дуж свих саобраћајница планира се изградња
телекомуникационе (ТК) канализационе инфраструктуре,
што подразумева изградњу кабловских ТК окана и
постављање ПВЦ цеви Ф110мм. Изградњом поменуте ТК
инфраструктре омогућиће се неометан приступ и
прикључење на ТК инфраструктуру сваком будућем и
постојећем кориснику.
Прикључак планираних објекта на ТК инфраструктуру
извести одговарајућим телекомуникационим кабловима
у свему према условима предузећа "Телеком Србија" и
важећим законима, прописима и стандардима који се
односе на ову област.
Постојећу телекомуникациону мрежу која на било који
начин омета изградњу нових саобраћајница и објеката

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
-дистрибутивни гасоводи од челичних цеви максималног
радног притиска 16 bar,
- дистрибутивни гасоводи од полиетиленских цеви
максималног радног притиска 4 bar,
- мерно регулациона станица: ''МРС Кафилерија'', pul =
16 bar, piz у складу са

60
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технологијом потрошача,
Са аспекта плана у границама генералног плана
Ћуприја наставиће се са даљим развојем гасификације
и прикључење потрошача.
На
основу услова
добијених од
овлашћеног
дистрибутера гаса, приступа се изради планских
докумената за изградњу гасовода и гасоводних објеката.
Гасовод се укопава у земљу у складу са техничким
прописима, и важећом законском регулативом из гасне
технике.
За снижавање притиска граде се ГМРС и МРС од којих
се врши развод гаса до потрошача.
Директно код самих потрошача градиће се станице за
регулацију притиска на безбедну вредност, за рад
гасних уређаја у односу на осу гасовода, лево и десно
прописана је и заштитна зона.

6.
Смањење
потрошње
електричне
енергије
промовисањем и подржавањем замене класичних
сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама.
7. Смањење потрошње електричне енергије заменом
старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима.
8. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које
се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски
санирају, осим зграда које су правилником изузете од
обавезе енергетске сертификације. (Правилник о
условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда - „Сл. гласник РС“, бр.
69/2012).
Правила грађења
-

За грејање и хлађење простора могуће је користити
топлотне пумпе, које имају највећи степен искоришћења
уз коришћење геотермалне енергије, као и котларнице
које као енергент користе биомасу.
Обновљиви извори енергије се могу користити и за
грејање санитарне воде (соларни колектори и топлотне
пумпе). Соларна енергија се може користити и за
производњу електричне енергије, коришћењем фотонапонских панела, који се најчешће постављају на
кровове објеката.
Мере енергетске ефикасности изградње
Планирани објекти
1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања,
вентилације и климатизације и повећање енергетске
ефикасности ситема грејања.
а) За спољашње пројектне температуре ваздуха и
максималну температуру ваздуха грејаног простора
користити Правилник о енергетској ефикасности зграда „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011;
б) Захтеване вредности коефицијента пролажења
топлоте и топлотне отпорности простора дефинисане су
у Правилнику о енергетској ефикасности зграда - „Сл.
гласник РС“, бр. 61/2011;
в) Минимални захтеви енергетске ефикасности
(енергетског учинка) за стамбене зграде, по методи
поређења са најбољим праксама (Правилник о
енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр.
61/2011);
г) 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, „Сл. гласник РС“, бр.
61/2011, 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.
д) 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
Постојећи објекти
5. Смањење инсталисаних капацитета система грејања,
тј. потрошње енергије за грејање и хлађење заптивањем
прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и
спољних врата и топлотним изоловањем стамбених
зграда.

Технички услови за изградњу у близини
транспортних гасовода радног притиска већег
од 16 bar дефинисани су Правилником о
условима за несметан и безбедан транспорт
природног гаса гасоводима притиска већег од
16 bar („Службени гласник РС“, бр. 37/2013 и
87/2015) и Интерним техничким правилима за
пројектовање и изградњу гасоводних објеката
на систему ЈП Србијагас, (Нови сад, Октобар
2009 године ).

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина
експлоатационог појаса гасовода је:
ШИРИНА
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ
ПОЈАСА

ПРИТИСАК
ПРИТИСАК
16 bar ДО 55 ВЕЋИ ОД 55
bar (m)
bar (m)

Пречник гасовода до DN
10
150

10

Пречник гасовода изнад DN
12
150 до DN 500

15

Пречник гасовода изнад DN
15
500 до DN 1000

30

Пречник гасовода изнад DN
20
1000

50

У експлоатационом појасу гасовода могу се градити
само објекти који су у функцији гасовода.
У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити
радови
и
друге
активности
(постављање
трансформаторских
станица,
пумпних
станица,
подземних и надземних резервоара, сталних камп места,
возила за камповање, контејнера, складиштења
силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као
и постављање ограде са темељом и сл.) изузев
пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без
писменог одобрења оператора транспортног система.
У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити
дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу
од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште
обрађује дубље од 0,5 m.
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност,
безбедност и поуздан рад гасовода.
Објекти намењени за становање или боравак људи, у
зависности од притиска и пречника гасовода, не могу се
градити на растојањима мањим од:
ПРИТИСАК
ПРИТИСАК 16 bar
ВЕЋИ ОД 55 bar
ДО 55 bar (m)
(m)

61

Пречник гасовода до
30
DN 150

30

Пречник
гасовода
изнад DN 150 до DN 30
500

50

Пречник
гасовода
изнад DN 500 до DN 30
1000

75

Пречник
гасовода
30
изнад DN 1000

100
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Минимална растојања других објеката или објеката
паралелних са гасоводом од спољне ивице подземних
гасовода су:
ПРИТИСАК 16 bar ДО
55 bar (m)

DN
≤15
0

15
0<
DN
≤
50
0

500
<
DN
≤
100
0

DN
>
100
0

15
0<
DN
≤
50
0

500
<
DN
≤100
0

DN
>
100
0

Некатегорисан
и
путеви
(рачунајући од
спољне ивице
земљишног
појаса)

1

Општински
путеви
(рачунајући од
спољне ивице
земљишног
појаса)

5

5

5

5

10

10

10

10

Државни
путеви II реда
(рачунајући од
спољне ивице
земљишног
појаса)

5

5

7

10

5

10

10

15

Државни
путеви I реда,
осим
аутопутева
(рачунајући од
спољне ивице
земљишног
појаса)

10

10

15

15

10

15

25

50

Државни
путеви I реда
аутопутеви
(рачунајући од
спољне ивице
земљишног
појаса)

20

20

25

25

50

50

50

50

Железнички
колосеци
(рачунајући од
спољне ивице
пружног
појаса)

15

15

15

15

50

50

50

50

Подземни
линијски
инфраструктур
ни
објекти
(рачунајући од
спољне ивице
објекта)

0,5

1

3

5

3

5

10

15

Регулисан
водоток
или
канал
(рачунајући од
брањене
ножице
насипа)

10

10

10

10

25

25

25

25

2

3

5

1

3

3

при
укрштању
(m)

10

5

20 kV < U ≤
15
35 kV

5

35 kV < U ≤
20
110 kV

10

110 kV < U ≤
25
220 kV

10

220 kV < U ≤
30
440 kV

15

≤ 20 kV

ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД
55 bar (m)

DN
≤
15
0

паралелно
вођење
(m)

5

Минимално растојање се рачуна од темеља стуба
далековода и уземљивача.
Стубови далековода не могу се постављати у
експлоатационом појасу гасовода.
Технички услови за изградњу у близини
дистрибутивних гасовода максималног радног
притиска до 16 bar, мерних-регулационих
станица и изградњу мерних-регулационих
станица и дистрибутивних гасовода од
полиетиленских цеви максималног радног
притиска до 4 bar дефинисани су Правилником
о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, бр.
86/2015) и Интерним техничким правилима за
пројектовање и изградњу гасоводних објеката
на систему ЈП Србијагас, (Нови сад, Октобар
2009 године ).
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност,
безбедност и поуздан рад гасовода.
У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:
1) за полиетиленске и челичне гасоводе максималног
радног притиска до 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе
стране;
2) за челичне гасоводе максималног радног притиска од
4 - 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за полиетиленске гасоводе максималног радног
притиска од 4 - 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе
стране;
4) за челичне гасоводе максималног радног притиска од
10 - 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити
радови и друге активности изузев пољопривредних
радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења
оператора дистрибутивног система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити
дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу
од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште
обрађује дубље од 0,5 m.
Минимална
дозвољена
хоризонтална
растојања
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи (од
ближе ивице цеви до темеља објекта) су:
Максимални радни притисак
≤
4
4 bar <...≤ 10 bar <...≤
bar
10 bar (m)
16 bar (m)
(m)

Минимално
потребно
растојање
при
укрштању
подземних линијских инфраструктурних објеката са
гасоводом је 0,5 m.
Укрштања путева и пруга са гасоводом изводе се под
посебним условима које издаје оператор транспортног
система.
Минимална растојања надземне електро мреже и
стубова далековода од подземних гасовода су:

Гасовод
челичних цеви

од

1

2

3

Гасовод
од
полиетиленских
1
цеви

3

-

Растојања из табеле се могу изузетно смањити на
минимално 1 m уз примену додатних мера заштите при
чему се не сме угрозити стабилност објеката.
Минимална дозвољена растојања спољне ивице
подземних челичних гасовода максималног радног
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притиска од 10 - 16 bar и челичних и полиетиленских
гасовода максималног радног притиска од 4 - 10 bar са
другим гасоводима, инфраструктурним и другим
објектима су:
Минимално дозвoљено растојање (m)
Паралел
Укршта
но
ње
вођење
Гасоводи међусобно
0,2
0,6
Од гасовода до водовода и
0,2
0,4
канализације
Од гасовода до вреловода и
0,3
0,5
топловода
Од гасовода до проходних канала
0,5
1,0
вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и
0,3
0,6
високонапонских ел. каблова
Од
гасовода
до
телекомуникационих и оптичких 0,3
0,5
каблова
Од гасовода до водова хемијске
0,2
0,6
индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности станице
за снабдевање горивом превозних
5,0
средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних
и спортских ваздухопловстава
Од гасовода до извора опасности
постројења
и
објеката
за
складиштење запаљивих и горивих 3,0
течности
укупног
капацитета
највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности
постројења
и
објеката
за
складиштење запаљивих и горивих
6,0
течности укупног капацитета више
од 3 m3 а највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности
постројења
и
објеката
за
складиштење запаљивих и горивих
15,0
течности укупног капацитета преко
100 m3
Од гасовода до извора опасности
постројења
и
објеката
за
5,0
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности
постројења
и
објеката
за
складиштење запаљивих гасова
10,0
укупног капацитета више од 10 m 3 а
највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности
постројења
и
објеката
за
15,0
складиштење запаљивих гасова
3
укупног капацитета преко 60 m
Од гасовода до шахтова и канала
0,2
0,3
Од гасовода до високог зеленила
1,5
* растојање се мери до габарита резервоара

Од гасовода до нисконапонских
0,2
и високонапонских ел. каблова
Од
гасовода
до
телекомуникационих и оптичких
0,2
каблова
Од
гасовода
до
водова
хемијске
индустрије
и
0,2
технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности станице
за
снабдевање
горивом
превозних средстава у друмском
саобраћају,
мањих
пловила,
мањих привредних и спортских
ваздухопловстава
Од
гасовода
до
извора
опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и
горивих
течности
укупног
капацитета највише 3 m3
Од
гасовода
до
извора
опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и
горивих
течности
укупног
капацитета више од 3 m 3 а
3
највише 100 m
Од
гасовода
до
извора
опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и
горивих
течности
укупног
капацитета преко 100 m3
Од
гасовода
до
извора
опасности постројења и објеката
за
складиштење
запаљивих
гасова
укупног
капацитета
највише 10 m3
Од
гасовода
до
извора
опасности постројења и објеката
за
складиштење
запаљивих
гасова укупног капацитета више
од 10 m3 а највише 60 m3
Од
гасовода
до
извора
опасности постројења и објеката
за
складиштење
запаљивих
гасова укупног капацитета преко
60 m3
Од гасовода до шахтова и
0,2
канала
Од
гасовода
до
високог
зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

0,3

0,5

0,5

1,0

5,0

3,0

6,0

15,0

5,0

10,0

15,0

0,3
1,5

Минимална
хоризонатална
растојања
мерно
регулационих станица, мерних станица и регулационих
станица од стамбених објеката и објеката у којима
стално или повремено борави већи број људи су:

Укршт Паралелн
ање
о вођење
0,2
0,4
0,4

0,6

Минимална дозвољена раздаљина
од осе гасовода (m)
при
Називни напон (kV) при укрштању
паралеленом
вођењу
≤1
1
1
1 – 20
2
2
20 - 35
5
10
> 35
10
15

Минимално дозвoљено растојање (m)

0,2

0,4

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода
од надземне електро мреже и стубова далековода су:

Минимална дозвољена растојања спољне ивице
подземних челичних и полиетиленских гасовода
максималног радног притиска 4 bar са другим
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и
канализације
Од гасовода до вреловода и
топловода
Од гасовода до проходних
канала вреловода и топловода

0,4
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m**

Максимални радни притисак на улазу
≤ 4 bar
4 bar < ≤ 10 bar <
10 bar
≤ 16 bar
уз
објекат 3 m или уз 5 m или уз
(отвори
на објекат (на објекат (на
објекту
зид
или зид
или
морају бити према
према
ван
зона зиду без зиду без
опасности)
отвора)
отвора)
3 m или уз 5 m или уз
објекат
(на објекат (на
зид
или зид
или
8m
према зиду према
без отвора)
зиду без
отвора)
5m
8m
10 m
8m

10 m

12 m

10 m
1m

12 m
2m

15 m
3m

110 kV < Висина
U ≤ 220 стуба
+
kV
3,75 m**
Висина
400 kV <
стуба + 5
U
m**
* али не мање од 10 m.
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може
смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода
механички и електрично појачана
У погледу функционалних захтева мерно-регулационе
станице (МРС) морају бити у складу са SRPS EN 1776 и
SRPS EN 12186.
МРС се у зависности од врсте и величине могу
поставити у:
1) посебном објекту;
2) на отвореном простору;
3) под земљом.

Растојање из табеле се мери од темеља објекта до
темеља мерно регулационих станица, мерних станица и
регулационих станица.

На улазном гасоводу у МРС, као и на свим излазним
гасоводима из МРС морају се поставити противпожарне
славине, које морају бити удаљене од МРС најмање 5 m,
а највише 100 m, и могу бити смештене и изван ограде
МРС.
У случају када су улазна и/или излазна противпожарна
славина изван ограде МРС, исте се морају заштити од
неовлашћеног руковања и манипулације.
МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ
неовлашћеним лицима.
Ограда мерно-регулационе станице мора да обухвати
зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m.
МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду.
Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном
простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити
удаљена минимално 10 m од станице.
Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског
објекта може бити и без сопствене ограде, али видно
обележена таблама упозорења и заштићена од удара
возила.
Кровна конструкција објекта у који се поставља мернорегулациона станица мора бити таква да у случају
натпритиска попусти пре зидова објекта.
Зидови, подови и кровна конструкција објекта у који се
поставља мерно регулациона станица морају бити
изграђени од негоривог материјала и материјала без
шупљина у којима би могао да се задржи гас.
Врата на спољним зидовима објекта у који се поставља
мерно регулациона станица морају се отварати према
спољној страни, а браве са унутрашње стране морају се
отварати без кључева.
Просторија објекта у којој се врши мерење и/или
регулација притиска не сме имати стаклене површине.
Пролази цеви и електричних водова кроз зидове
непропусне за гас између просторија објекта у којој се
врши мерење и регулација притиска гаса и евентуалних
суседних просторија морају бити непропусни за гас.
Просторија МРС мора имати горње и доње
вентилационе отворе за природно проветравање.
Вентилациони отвори морају бити постављени тако да
спречавају скупљање гаса у просторији, при чему доња
ивица доњег отвора мора бити смештена на висини од
максимално 15 cm изнад пода, а горњи отвори на
највишој тачки просторије.
Величина укупне површине вентилационих отвора
одређује се прорачуном.
Површина доњих отвора мора бити минимално 80% од
површине горњих вентилационих отвора.
Површина горњих вентилационих отвора, без обзира на
прорачун не може бити мања од 1% од површине пода
просторије станице.

Минимална
хоризонатална
растојања
мерно
регулационих станица, мерних станица и регулационих
станица од осталих објеката су:
Максимални
радни
притисак на улазу
Објекат

4 bar 10 bar
≤ 4
<.... ≤ <... .≤
bar
10 bar 16 bar

Железничка пруга

10
m

15 m

15 m

3m

5m

8m

Локални пут

3m

5m

8m

Државни пут, осим аутопута

8m

8m

8m

Аутопут

15
m

15 m

15 m

Интерне саобраћајнице

3m

3m

3m

Јавна шеталишта

3m

5m

8m

Извор опасности станице за
снабдевање горивом превозних
средстава
у
друмском 10
саобраћају, мањих пловила, m
мањих привредних и спортских
ваздухоплова

12 m

15 m

Извор опасности постројења и
објеката
за
складиштење 10
запаљивих и горивих течности m
и запаљивих гасова

12 m

15 m

Трансформаторска станица

10
m

12 m

15 m

Надземни електро водови

0 bar <...≤ 16 bar:

Коловоз
саобраћајница

градских

1 kV ≥ U

Висина
стуба + 3
m*

1 kV < U Висина
≤ 110 kV
стуба + 3
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Вентилациони отвори морају бити опремљени са
заштитном мрежицом са окцима до 1 cm². Површина
отвора је корисна површина без фиксних заштитних
жалузина.

Од минималне дубине укопавања цеви може се
одступити уз навођење оправданих разлога за тај
поступак при чему се морају предвидети повећане мере
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања
не може бити мања од 50 cm.

Гасоводи
од
полиетиленских
цеви
у
смислу
функционалних захтева морају бити у складу са SRPS
EN 12007-1 и SRPS EN 12007-2. Полиетиленске цеви за
гасоводе морају бити у складу са SRPS EN 1555-2, док
цевни елементи морају бити у складу са SRPS EN 1555-3
и SRPS EN 1555-4.

2.1.4. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛИХ НАМЕНА
ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Правила грађења представљају скуп међусобно
зависних правила за изградњу, парцелацију и
регулацију, која су прописана за претежне намене по
целинама и зонама у подручју Плана.
Правила грађења се примењују:
за директно спровођење - издавање ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА;
за израду УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА;
као смерница за израду ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ .

Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем,
он се поставља и полаже без заштитне цеви, са
двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у
дужини од најмање 10 m са обе стране земљишног
појаса.
У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне цеви
мора бити положен у постељицу од ситног песка у слоју
од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом
одговарајућом методом. Дебљина зида цеви испод
путева и пруга мора бити прорачуната тако да се узму у
обзир утицаји свих спољњих сила на гасовод.
Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем,
по правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће
чврстоће.
Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да
омогући несметано провлачење радне цеви.
За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник
заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од
спољашњег пречника гасовода.
Уколико се радна цев поставља бушењем без заштитне
цеви мора се изабрати технологија која обезбеђује да не
дође до оштећења изолације гасовода.

Правила грађења садрже:
врсту и намену, односно компатибилне намене
објеката који се могу градити у појединачним
зонама под условима утврђеним Планом, односно
класу и намену објеката чија је изградња забрањена
у тим зонама;
услове
за
парцелацију,
препарцелацију
и
формирање грађевинске парцеле, као и минималну
површину грађевинске парцеле;
положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле;
највећи
дозвољени
индекс
заузетости
и
изграђености грађевинске парцеле;
највећу дозвољену висину или спратност објеката;
услове за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели;
услове и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила.

На укрштању гасовода са путевима, пругама,
водотоковима, каналима, далеководима називног напона
преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима
мора да износи између 60° и 90°.
На укрштању гасовода са градским саобраћајницама,
државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и
водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао
осе гасовода према тим објектима по правилу мора да
износи 90°, сем на местима где је то технички
оправдано, где је дозвољено смањити угао на
минимално 60°.

Правила грађења и елементи урбанистичке регулације
који нису обухваћени овим правилима грађења,
дефинишу се важећим Правилником о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено
од горње ивице гасовода.
Претежна намена

Минимална
дубина
укопавања
чeличних
и
полиетиленских гасовода, мерена од горње ивице цеви,
код укрштања са другим објектима је:
Минимална дубина
укопавања (cm)

Објекат

А

Б*

до дна одводних канала путева
100
и пруга

60

до дна регулисаних
водених токова

100

50

135

135

150

150

до
горње
ивице
прага
100
индустријске и трамвајске пруге

100

до дна нерегулисаних корита
150
водених токова

100

до горње коте
конструкције пута

корита

коловозне

до
горње
ивице
железничке пруге

прага

Компатибилна намена

*примењује се само за терене на којима је за израду
рова потребан експлозив
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
Могуће је грађење објеката и
уређење простора према
планираној
претежној
намени земљишта која је
дефинисана
Графичким
прилогом
Планирана
претежна
намена
земљишта и подела на
целине.
Посебна правила грађења и
уређења дефинисана су за
сваку осталу намену у делу
Посебна правила уређења и
грађења за површине и
објекте остале намене.
Могуће је грађење објеката
компатибилне намене.
Могуће
компатибилне
намене су дефинисане за
сваку појединачну претежну
намену у делу посебна
правила уређења и грађења
површина и објеката остале
намене.
Компатибилне
намене
могу се градити
само
под
условом
да
парцела, својом величином,
обликом,
конфигурацијом
терена и условима за
прикључење на саобраћајну

23.07.2018.

Забрањена намена

Типологија објекта

Услови за формирање
грађевинске парцеле

Положај објекта
(хоризонтална
регулација)

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
и
комуналну
инфраструктуру,
пружа
могућност
за
функционисање
свих
намена.
Процентуални
однос
претежне и компатибилне
намене на парцели може
бити максимално у односу
50:50; Изузетно могуће је да
компатибилна намена буде
заступљена са више од 50%
површине,
уз
обавезну
израду
Урбанистичког
пројекта.
Забрањено је грађење свих
објеката који би својом
наменом угрозили животну
средину и претежну намену.

ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
парцеле
(према
посебним правилима);
- у односу на друге објекте
на
парцели
(према
посебним правилима).
За грађевинске парцеле које
имају индиректну везу са
јавном
саобраћајном
површином преко приступног
пута, грађевинска линија се
утврђује кроз Локацијске
услове, а према правилима
за
планирану
претежну
намену.
Уколико постојећи објекат
делом
излази
испред
планом
дефинисане
грађевинске
линије
задржава се уколико
не
омета
површину јавне
намене
(регулациону
линију),
саобраћајну
прегледност или суседа на
планираној
грађевинској
линији,
уз
могућу
реконструкцију, надградњу
једне етаже, адаптацију и
санацију, а све интервенције
у
смислу
доградње,
надградње
до
пуне
планиране висине или нове
изградње могуће су само иза
планом
дефинисане
грађевинске линије.
Подземна
грађевинска
линија објекта може да
одступа
од
грађевинске
линије објекта, под условом
да се избором начина и коте
фундирања
објекта,
обезбеде постојећи темељи
суседних објеката.
Постављање
објеката,
унутар грађевинске линије,
врши се на следеће начине:

објекат треба да се
постави тако да не
омета
сигурност
саобраћајног кретања
и
прегледност
раскрсница, објекте на
истој
и
суседним
парцелама.

објекат се поставља
дужом
страном
паралелно
изохипсама,

објекат треба да буде
постављен правилно у
односу на терен (без
промене морфологије
и природних услова тј.
уз
контролисано
усецање и насипање) и
правилно
према
странама
света
(инсолацији),

балкони,
терасе
и
отворена степеништа
не смеју да прелазе
прописану грађевинску
линију,

при рушењу целог
објекта или делова

Могуће је грађење објеката
према Типологији објеката
која
је
дефинисана
положајем објекта према
бочним
границама
грађевинске парцеле:
- слободностојећи објекти
- објекат не додирује ни
једну
границу
грађевинске парцеле;
- објекти у прекинутом
низу(први или последњи
објекат у низу), двојни
објекат – објекат на
парцели додирује једну
бочну
границу
грађевинске парцеле;
- објекти у низу - објекат
на парцели додирује обе
бочне
границе
грађевинске парцеле.
Могуће је формирање једне
или
више
грађевинских
парцела
поступком
препарцелације
и/или
парцелације уз обавезно
задовољење свих услова
дефинисаних
у
делу
Посебна правила уређења и
правила
грађења
на
површинама остале намене.
Свака грађевинска парцела,
мора имати приступ јавној
саобраћајној
површини,
непосредно
или
преко
приступног пута минималне
ширине 3,5m за једносмерни
саобраћај
и
5,5m
за
двосмерни саобраћај.
Код
парцелације
којом
настају
три
и
више
грађевинских парцела по
дубини (преко приступног
пута) обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Положај објекта на парцели
дефинисан је:
- предњом грађевинским
линијом у односу на
регулациону
линију
(дефинисана Графичким
прилогом);
- минималним одстојањем
од граница грађевинске
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Спратност објеката
Висинска регулација

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
објекта
и
њиховој
поновној
изградњи
обавезно је поштовати
планирану грађевинску
линију.

грађевинска
линија
помоћног објекта се
поставља
иза
грађевинске
линије
основног објекта на
парцели.
За објекте у обухвату
постојећих или простора
планираних
за
израду
нових планова детаљне
регулације,
грађевинска
линија дефинише се тим
плановима.
Висина објекта је растојање
од нулте коте објекта (тачка
пресека линије терена и
вертикалне осе објекта) до
коте слемена (за објекте са
косим кровом), односно до
коте венца (за објекте са
равним кровом).

Индекс заузетости
парцеле

Други објекти на грађ.
парцели

Могуће је грађење објеката
до максималне дозвољене
спратности објекта која је
дефинисана
за
сваку
планирану претежну намену
земљишта према посебним
правилима
грађења.
У
постојећим
претежно
изграђеним
грађевинским
блоковима
спратност
објеката се одређује према
постојећој
висинској
регулацији, изједначавањем
висине венаца или слемена
са суседним и претежно
успостављеном висинском
регулацијом уличног низа.
Код појединачних постојећих
објеката више спратности
од планиране могућа је
реконсртукција
у
оквиру
волумена објекта.
Број спратова објекта, чији
су
поједини
делови
различите
спратности,
исказан је бројем спратова
највишег дела објекта.
Број спратова у објекту на
нагнутом терену, исказан је
према оном делу објекта
који
има
највећи
број
спратова.
Могућа
је
изградња
поткровља (Пк) са надзитком
висине до 1,6m, са кровним
прозорима, излазима на
кровну терасу или лођу, и
кровним баџама (мах.висина
од коте пода Пк до преломне
линије баџе је 3,0m).
Мансардни кров не може се
градити са препустима на
венцима и мора се градити
као
традиционални
мансардни кров (уписан у
полукруг).
Могуће
је
грађење

Помоћни објекти
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
подрумске(По)
или
сутеренске(Су)
етаже
уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке
природе
и
уколико
се
задовоље сви урбанистички
услови овог Плана.
Максимални
дозвољени
индекс
заузетости
дефинисан је за сваку
планирану претежну намену
земљишта у делу Посебна
правила грађења.
Површина подземне етаже
објекта не може заузимати
више од 80% површине
парцеле.
У
обрачун
индекса
заузетости или изграђености
улазе
сви
објекти
на
грађевинској парцели.
Могућност изградње више
објеката
на
истој
грађевинској
парцели
дефинисана је за сваку
планирану претежну намену
земљишта у делу Посебних
правила грађења.
Уколико је дефинисана ова
могућност, други објекти на
истој грађевинској парцели
се граде у оквиру претежне и
компатибилних намена.
На
истој
грађевинској
парцели могу се градити
помоћни објекти који су у
функцији главног објекта
(гараже
породичних
стамбених објеката, оставе,
стазе, септичке јаме, бунари,
цистерне за воду, платои,
дечја игралишта, и други
слични објекти).
Спратност је приземље. Овај
објекат не сме угрозити
квалитет
намене
на
суседним парцелама. На
обликовање се примењују
исти услови као за основни
објекат.
Помоћни објекат гради се
иза
основног
објекта.
Удаљеност
од
суседне
парцеле је мин. 1,0 m.
Изузетно, када је природни
терен од регулационе до
грађевинске линије у нагибу
већем од 12%,
помоћни
објекат са наменом - гаража
може се градити између
регулационе и грађевинске
линије уз услов да не омета
саобраћајну
прегледност.
Спратност је приземље са
могућношћу
коришћења
подземне етаже за помоћни
простор, односно надземне
за непокривену терасу. На
овај објекат, обзиром на
експонираност, примењују се
услови обликовања као за
основни објекат.
У центрима свих нивоа није
дозвољена изградња

23.07.2018.

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
помоћних објеката, помоћни
простор се реализује
искључиво у оквиру
основних објеката на
парцели
Правила за изградњу помоћног
објекта (гараже) у оквиру сваке
намене додатно су дефинисана
за сваку намену у делу Посебна
правила грађења.

Одводњавање
површинских вода

Кота приземља објекта

Минимални
степен
комуналне
опремљености

Прикључење објеката
на инфраструктуру

Уређење парцеле
Зелене површине у
оквиру парцеле

Кота приземља објеката на
равном терену не може да
буде нижа од коте приступне
саобраћајне површине.
Кота приземља објеката
може да буде максимум
1,20m, а минимум 0,30m
виша од нулте коте (тачка
пресека линије терена и
вертикалне фасадне равни
објекта).
Кота приземља објекта на
стрмом терену са нагибом
од улице, када је нулта кота
нижа од нивелете јавног
пута,
може
да
буде
максимум 1,20m нижа од
коте приступне саобраћајне
површине.
Обавезан
је
минимални
степен
комуналне
опремљености парцеле и
дефинисан је за сваку
планирану претежну намену
према посебним правилима
грађења.
Прикључење објеката на
саобраћајну
и
другу
комуналну инфраструктуру
врши се на основу правила
овог
плана
и
услова
овлашћених
комуналних
предузећа и организација.
Парцела се уређује у свему
према
намени.
Основно
уређење
обухвата
нивелацију,
зелене
површине,
партер
и
одводњавање.
Обавезано је обезбеђивање
минималне
уређене
површине под зеленилом у
оквиру парцеле.
Зелене површине су они
простори
у
оквиру
грађевинске парцеле који се
обавезно
уређују
вегетацијом у директном
контакту
са
тлом,
(минимални слој земље за
раст
и
развој
биљака
дебљине 0,80m).
У зелене површине не
рачунају се асфалтиране,
бетониране и поплочане
површине,
бехатон
и
бетонске растер подлоге,
засрте површине песком,
шљунком,
туцаником,
дробљени камен и други
тампони, гумене и друге
подлоге на којима није могућ
раст и развој биљака.

Ограђивање
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
Минимални
обавезан
проценат
површина
под
зеленилом дефинисан је за
сваку
претежну
намену
земљишта у делу Посебна
правила грађења.
Обавезно је одводњавање
атмосферских вода са
парцеле.
Атмосферске воде са једне
грађевинске
парцеле
је
забрањено
усмеравати
према парцели суседа.
Атмосферске
воде
се
одводе
са
парцеле
слободним падом, риголама
и каналима за прикупљање
воде према сабирном окну
атмосферске канализације,
најмањим падом од 1,5%.
Уколико постоје услови за
прикључење
на
систем
комуналне инфраструктуре
кишне
канализације
обавезно
је
поштовање
услова прикључења према
условима
овлашћених
комуналних предузећа и
организација.
Могуће
је
ограђивање
грађевинске парцеле тако да
елементи ограде (стубови,
жица, панели, зеленило,
темељни
зид
ограде,
парапет и капије) буду у
оквиру грађевинске парцеле
која се ограђује и да се
врата и капије на уличној
огради не могу отварати ван
регулационе линије.
Могућа врста и висина
ограде дефинисна је за
сваку
претежну
намену
земљишта
посебно.
Грађевинске парцеле могу
се
ограђивати
зиданом
оградом
до
максималне
висине од 0,90m (рачунајући
од коте тротоара) или
транспарентном оградом до
висине од 1,40 m.
Ограда
грађевинских
парцела
привредних
и
комерцијалних
објеката
(радни и пословни објекти
привредно-радних
зона,
складишта, радионице и сл.)
може бити зидана или
транспарентна
до
максималне висине 2,20 m.
Парцеле
чија
је
кота
нивелете виша од 0,90m од
суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до
висине од 1,40 m која се
може постављати на подзид
чију
висину
одређује
надлежна
општинска
служба.
Суседне
грађевинске
парцеле могу се ограђивати
"живом" (зеленом) оградом
која се сади у осовини
границе
грађевинске

23.07.2018.
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ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
парцеле
или
транспарентном оградом до
висине
1,40m
(или
евентуално пуном зиданом
оградом до висине 1,40m уз
сагласност суседа).
Ограђивање
грађевинских
парцела за намене које се
по закону ограђују врши се
на начин који је утврђен
одређеним правилником.
Приликом
ограђивања,
врата и капије на уличној
огради не могу се отварати
ван регулационе линије.

Паркирање

Заштита животне
средине, непокретног
културног добра,
технички, санитарни и
безбедоносни услови

Обавезно је обезбеђивање
довољног паркинг простора
у оквиру парцеле објекта или
у оквиру јавног паркинга ван
површине јавне
саобраћајнице
Обавезан минимални број
паркинг места је за:
- стамбени објекти:

-

-

-

1 ПМ за сваки стан;
(за стамбену јединицу
површине веће од 80м2 :
2 ПМ
угоститељске објекте за
смештај:
1 ПМ за сваких 10
кревета;
угоститељске објекте за
исхрану и пиће:
1 ПМ за сваких 8
столица;
објекти трговине:

1 ПМ за сваких
100,0m2;
- пословне и
административне
објекте:
1 ПМ за
сваких 70,0m2;
- складишта:
1 ПМ за
сваких 200,0 m2;
- индустријски објекти:
1 ПМ за
сваких 200,0m2;
- верски објекти:
1 ПМ за
сваких 70,0m2;
За објекте осталих намена
обавезна
је
примена
важећих правилника
Услови грађења у зони
заштитног појаса
инфраструктурних
коридора

69

ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
Приликом пројектовања и
изградње у зависности од
врсте објекта обавезна је
примена услова и мера из
поглавља:
 Мере заштите животне
средине
(заштита
ваздуха, заштита вода,
заштита
земљишта,
заштита од буке и
вибрација, заштита од
јонизујућег
и
нејонизујућег
зрачења,
заштита од удеса);
 Мере заштита природних
добара;
 Мере
заштите
непокретних
културних
добара;
 Мере
заштите
од
елементарних непогода и
других несрећа (заштита
од
елементарних
непогода, заштита од
поплава, заштита од
клизања тла, заштита од
земљотреса, заштита од
пожара );
 Мере
енергетске
ефикасности;
 Мере приступачности
особама са
инвалидитетом, деци и
старим особама,
Код
увођења
програма
пословања, обавезно се
дефинише
карактер
програма и мере заштите на
локацији,
са
свим
елементима
заштите
у
оквиру објекта, инсталација,
опреме, парцеле и захвата.
са искључењем из програма
реализације свих оних који
по условима коришћења и
заштите, односно намени, не
одговарају
карактеру
целине,
односно
према
потреби
се
ради
документација са аспекта
заштите животне средине.
Основни
безбедносни
услови везани су за примену
сеизмичких
прописа,
противпожарних
прописа,
услова из геолошке подлоге
и услова заштите од ратних
разарања. Код већих радова
потребно
је
извршити
испитивања
стабилности
терена.
Забрањена
је
изградња
објеката
у
зони
инфраструктурних коридора
електроенергетске,
водопривредне, гасоводне и
друге инфраструктуре.
Изузетно
уколико
се
грађевинска парцела налази
у зони заштитног појаса
инфраструктурног коридора
електроенергетске,
гасоводне, водопривредне и
друге
комуналне

23.07.2018.

Услови грађења у зони
заштитићеног
непокретног културног
добра

Услови за грађење
стамбених зграда и
станова

Услови за објеката за
обављање одређене
делатности

Архитектонско
обликовање,
материјализација,
завршна обрада и
колорит

број 9
ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
инфраструктуре грађење је
могуће према техничким
условима и уз сагласност
надлежног
управљача
објекта инфраструктуре.
У случају да се грађевинска
парцела налази у зони
заштићеног
непокретног
културног добра грађење је
могуће према техничким
условима и уз сагласност
надлежног
Завода
за
заштиту споменика културе.
Приликом
грађења
стамбених зграда и станова
обавезно
је
поштовање
правила
из
важећег
Правилника о условима и
нормативима
за
пројектовање
стамбених
зграда и станова;
Приликом грађења објеката
за
обављање
одређене
делатности
обавезно
је
поштовање
важећих
правилника о минималним
техничким
условима
за
обављање одређене врсте
делатности која ће се
обављати у објектима.
Фасада објекта (грађевинска
обрада и елементи) треба
да
испуњава
услов
поштовања
контекста
природног
амбијента
и
претежног
архитектонског
стила.
Искључена
је
примена
неаутентичних
стилских
редова и мотива у обради
фасадне пластике, стубова,
ограда
и
других
архитектонско грађевинских
елемената
објеката
и
партера.
Обрада објеката треба да
буде
високог
квалитета,
савременим материјалима у
складу
са
начелима
унапређења
енергетске
ефикасности која се односе
на смањење потрошње свих
врста
енергије,
уштеду
енергије
и
обезбеђење
одрживе градње применом
техничких мера и стандарда.
Могуће је грађење еркера,
надстрешница без стубова,
балкона, лођа, максимално
1,2m испред грађевинске
линије објекта под условом
да не заузима више од 50%
површине фасадног платна
објекта и налази се на делу
објекта вишем од 4,0m.
За задњу и бочне фасаде
објекта
обавезно
је
задовољење
правила
минималне удаљености свих
грађевинских
елемената
објекта од границе суседне
парцеле.
Уколико
је
гређевинска
линија
повучена
од

Кровне равни и венац
крова

Санитарни услови

Услови грађења у зони
МО

ОПШТА
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА
ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ
регулационе линије мин
3,0m, могуће је грађење
надстрешница и кровних
равни
без
стубова,
максимално 1,2m испред
грађевинске линије објекта.
Могуће
је
формирање
равних кровова, двоводних и
вишеводних класичних косих
кровова,
мансардних
кровова
уз
поштовање
одговарајућих правилника и
стандарда.
Могуће је формирање венца
крова
(препуста
крова,
стрехе) у ширини до 1,0m.
Венац крова (препуст крова,
стреха) не сме прелазити
границу суседне парцеле.
Обавезно је прибављање
санитарних
услова
и
примена прописаних мера
које морају да испуне
објекти,
просторије,
постројења,
уређаји
и
опрема
која
подлежу
санитарном
надзору,
са
циљем заштите здравља
становништва према Закону
о санитарном надзору („Сл.
гласник РС“, бр. 125/2004).
У случају да се грађевинска
парцела налази у зони
заштитног појаса обавезно је
прибављање и примена
услова и правила према
условима
Министарства
одбране (у Анексу плана);

ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И
ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

ПРАВИЛА

СТАНОВАЊЕ
На основу анализе постојеће намене и степена
искоришћености грађевинског земљишта, просторних
могућности према валоризацији простора за ширење
насеља,
очекиваног броја становника, односно
домаћинстава, дугорочни концепт размештаја зона
становања обезбеђује:

да свако домаћинство има стан, одговарајући по
величини и опремљености.

просечну величину стана од 80m²,з а просечну
величину домаћинства од 3,00 члана.
Просторни размештај зоне становања заснива се на
различитим густинама становања што омогућава
рационалније коришћење грађевинског земљишта у
урбанистички организованим
зонама,
зонама
погушћавања, реконструкције и у зонама ниских
густина у ободним деловима подручја ПГР-а.
Зоне највиших густина заступљене су у зони градског
центра у централним месним заједницама.

Густине

опадају према периферним зонама подручја ПГР-а. За
високе густине становања у централним деловима
насеља

становање

заступљеношћу од

око

учествује
70%

са

просечном

површине мешовите

намене (комерцијално-пословне).
Планиране су зоне становања са следећим густинама:
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густина
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(вишепородично

и

породично становање)
А1 - Гс=51-70 станова/ха (151-210 становника/ха)
А2 - Гс=36-50 станова/ха (105-150 становника/ха)
Средње густине становања (вишепородично
породично становање)
Б1 - Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
Б2 - Гс = 23 -30 станова/ха (70-90 становника/ха)

становања

и

непрекинути) прилагођава
се претежном типу
постојећих објеката у блоку-уличном потезу блока. При
изградњи максималних капацитета препоручује се
анализа организације парцеле и утицаја на суседне
парцеле и објекте, уз обезбеђење услова становања у
просторном и функционалном контакту објеката.
А 1.

ТИПОЛОГИЈА СТАМБЕНОГ ТКИВА
Основна подела на породично и вишепородично
становање у оквиру плана допуњена је новим облицима
становања
у
циљу
активирања
простора
и
функционалног обогаћивања у смеру развоја туризма,
рационалног
инфраструктурног
опремања
и
квалитетнијег урбаног развоја у самим стамбеним
зонама и у мешовитим зонама.
Нови облици становања, могу бити и једнопородични и
вишепородични, у зависности од функције и диспозиције
у градском ткиву:
–
становање
у
функцији
туризма
(викенд
куће,
туристичка
насеља,
пансиони,
апартмани, елитни објекти – у зонама становање
око реке Раванице)
–
социјално становање (станови за социјалне
групе становништва, домови за старе, ђачки
дом)
–
мешовити типови становања (становање са
услугама
и
пословањем,
становање
у
периферним и радним зонама).
У односу на морфологију градског ткива становање се
развија у оквиру типологије блокова:
–
становање у компактним блоковима (објекти у
низу и прекинутом низу)
–
становање
у
отвореним
блоковима
(слободностојећи објекти – градске куће и
зграде)
–
становање у мешовитим градским блоковима
(слободностојећи објекти и објекти у прекинутом
и непрекинутом низу)
–
приградско становање (индивидуалне куће са
окућницом и пољопривредним домаћинством)
У односу на густине становања и поделу на просторне
целине и подцелине развијају се и одређене врсте
становања у оквиру предвиђене типологије блока.
Компактни блокови са објектима у низу и прекинутом
низу и то првенствено мешовитог типа становања (са
услугама, јавним функцијама, туристичким садржајима)
јавиће се у просторним целинама 1.1 и 1.2 са
становањем високих густина. Док ће се компактни
блокови са породичним и вишепородичним становањем
наћи у целинама 2.

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=51-70 станова/ха (151-210 становника/ха)

Претежна намена
земљишта

У оквиру планиране претежне
намене земљишта могуће је
грађење објеката следеће
намене:
породични
стамбени
објекти
вишепородични стамбени
објекти

-

Пратећа
(компатибилна)
намена објеката

Могуће је грађење објеката
или дела објекта пратеће
намене уз услов обавезне
израде урбанистичког пројекта
уколико је пратећа намена
заступљена са више од 50%
површине од објекта основне
намене:






Забрањена намена


-

-

Типологија објеката

А 1.

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=51-70 станова/ха (151-210 становника/ха)
Просторнацелина1 - центар
Подцелине1.1и1.2

пословни
и
административни
објекти;
угоститељски објекти;
објекти трговине и др.
комерцијалне и услужне
намене
објекти јавних намена.
објекти саобраћајне и
комуналне
инфраструктуре;
верски објекти.
сервисне станице за
моторна возила
станице за снабдевање
горивом
моторних
возила
тржни центри
резервоари,силоси
и
складишта

Могуће је грађење објеката
следећег положаја на
парцели: слободностојећи
објекти, објекти у прекинутом
низу и објекти у низу, и
прилагођава се претежном
типу постојећих објеката у
блоку-уличном потезу блока.

Дозвољене су намене: становање високих густина,
услуге, пословање, јавне службе, зеленило, спорт и
рекреација.
Дозвољена
је
реверзибилна
промена
намене
објеката и њихових делова у оквиру дозвољених
намена.
Пратећа намена објекта може бити као основна или
претежна намена објекта.
Планирани је ревитализација
заштићених објеката,
доградња и надградња
квалитетних и замену
неквалитетних постојећих објеката и изградњу нових
објеката на слободним парцелама..
Могућа је блоковска изградња, са објектима на
регулацији, уз промену урбане структуре (породично у
вишепородично) укрупњавањем перцела, зависно
од
карактеристика околних објеката и претежне
регулације.
Стамбени објекти могу да буду: породични или
вишепородични Тип објеката (слободностојећи, а
пожељно је формирање низа - прекинути или

Услови за
парцелацију,
препарцелацију и
формирање
грађевинске парцеле

Минимална површина парцеле
за изградњу:
-породичног објекта.
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 350,0m2;
- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 300,0m2;
- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
250,0m2.
-вишепородичног објекта
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- за слободностојећи објекат

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=51-70 станова/ха (151-210 становника/ха)

Хоризонтална
регулација

.................................
....... 700,0m2;
- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 500,0m2;
- за објекат у непрекинутом
низу
.................................
............. 400,0m2.
На постојећим катастарским
парцелама површине мање од
250,0 m2 на којима су легално
изграђени
породични
стамбени објекти, дозвољава
се
изградња
(уважавајући
физичку структуру контактног
окружења)
максималне
спратности
П+1,
индекса
заузетости до 60%, под
условом да паркирање возила
и остали параметри буду
задовољени.
Уколико
су
парцеле пре успостављања
нове
регулације
имале
површину  250m2, а сада
имају површину 200-250m2, на
парцели ће се примењивати
правила грађења дефинисана
за минималну парцелу 250m2,
а под условом да парцела
обликом
и
геометријом
омогућава
изградњу
уз
примену
свих
осталих
правила.

Положај објекта на парцели
дефинисан је:
-породични објекти:
- предњом
грађевинским
линијом у односу на
регулациону линију
- минимално одстојањо од
граница
грађевинске
парцеле је:
1) 2.5m - ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са
парапетом < 1,6m;
2) 1.0m ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са
парапетом  1.6m;
3) код
изградње
објеката на граници
са
суседном
парцелом,
није
дозвољено
формирање
прозорских отвора.
- у односу на друге објекте на
парцели 1/2 висине вишег
објекта али не мање од
3,0m.

- вишепородични објекти:
- предњом
грађевинским
линијом у односу на
регулациону линију
- минимално
одстојање
објекта
од
граница
грађевинске парцеле је
1/4 висине објекта али не
мање од 4,0m за објекте у
низу,
а
2,5м
за
слободностојеће објекте
- у односу на друге објекте
на парцели 1/2 висине
вишег објекта али не
мање од 4,0m и под
условом да се задовоље
минимална
удаљења
фасадних
отвора
појединих
стамбених
просторија оријентисаних
ка истом дворишту који су
прописани одговарајућим
Правилником о условима
и
нормативима
за
пројектовање стамбених
зграда
и
станова
и
обавезно
поштовање
прописа
из
области
противпожарне заштите.

За реализацију програма на
парцелама површине веће од
2000,0m2 обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Минимална ширина фронта
парцеле:
-породичног објекта.
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 10m;
- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 8m;
- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
6m.
-вишепородичног објекта
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 16m;

-објекти других намена
- предњом
грађевинским
линијом у односу на
регулациону линију
минимално одстојањо од
граница
грађевинске
парцеле је:
1) 3.5m - ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са

- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 12m;
- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
8m;
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2)

3)

-

Максимална
спратност и висина

А 1.

парапетом < 1,6m;
1.0m ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са
парапетом  1.6m;
код
изградње
објеката на граници
са
суседном
парцелом,
није
дозвољено
формирање
прозорских отвора.

.
..............................мин 30%
уређене зелене површине
- вишепородични и објекти
других намена :
мах 60% под
објектима (мах 80%
за
подрумску
етажу);
мин 10% уређене,
претежно
компактне, зелене
површине;
- остало: саобраћајне
површине и паркинг
простори,
уз
обавезно
озелењавање
високим зеленилом
и
обезбеђење
пропусности
саобраћајних
површина на мин
10% површине

у односу на друге објекте
на парцели 1/2 висине
вишег објекта али не
мање од 4,0m.

Подземна грађевинска линија
може да одступа од надземне
грађевинске линије у оквиру
парцеле, под условом да се,
избором
начина
и
коте
фундирања новог објекта, на
угрозе
постојећи
темељи
суседних објеката.
Максимална висина објекта не
сме бити већа од 1,25
растојања
наспрамних
грађевинских
линија
на
предметној саобраћајници.
-породични објекти:
-мах П+3 (четири надземне
етаже)
- вишепородични и објекти
других намена:
-мах П+6 (седам надземних
етажа)
Приземље вишепородичних
стамбених објекта уколико је
нестамбено
не може да
има чисту спратну висину
мању од 3 m.

Највећи дозвољени индекси
за угаони објекат износе маx
70% (мах 80% за подрумску
етажу).
паркирање

Код максималне спратности,
ако
услови
везани
за
максималну висину објекта то
дозвољавају,
могућа
је
изградња, додатне последње
етаже
са
обавезним
повлачењем за мин 1/3
ширине објекта, уз примену
општих
урбанистичких
норматива
везаних
за
инсолацију (тако да се осигура
довољна осунчаност околних
објеката преко целе године) и
под условом да се користи
раван кров или кос кров малог
нагиба (без надзитка, скривен
атиком и без могућности
коришћења
простора
под
њим).
Код
формирања
високог
приземља у висини која
омогућава
формирање
галерије, у делу галерије који
није оријентисан ка јавној
површини могућа је стамбена
намена.
Индекс заузетости
грађевинске парцеле

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=51-70 станова/ха (151-210 становника/ха)

Могућност изградње
другог објекта на
истој грађевинској
парцели

Паркирање
возила
за
сопствене потребе власници
вишепородичног
стамбеног
објекта, свих врста изградње,
по правилу обезбеђују на
грађевинској парцели изван
површине јавног пута с тим да
најмање половина возила
буде смештена у гаражама, а
према Општим правилима
уређења и грађења површина
и објеката остале наме.
Површине
гаража
вишепородичних
стамбених
објеката које се планирају
надземно
на
грађевинској
парцели урачунавају се при
утврђивању
индекса
заузетости
грађевинске
парцеле.
Код породичног становања
могућа је изградња другог
објекта
на
парцели
уз
задовољење свих осталих
прописаних параметара. За
објекте у дубини парцеле
обавезно
је
обезбедити
пролаз до јавне саобраћајне
површине минималне ширине
2,5m.
Код
вишепородичних
и
објеката друге намене могућа
је изградња другог објеката на
парцели уз задовољење свих
осталих
прописаних
параметара. За објекте у
дубини парцеле обавезно је
обезбедити пролаз до јавне
саобраћајне
површине
минималне ширине 3.5м уз
обезбеђење противпожарних
услова.

Максимални дозвољени
индекс заузетости грађевинске
парцеле:
-породични
објекти
..........................мах
50%
под објектима;
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Помоћни објекти

А 2.

Сви помоћни објекти и гараже
за смештај возила налазе се у
склопу основног објекта;.

Минимални степен
комуналне
опремљености

Ограђивање и
уређење парцеле

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=36-50 станова/ха (105-150 становника/ха)

Претежна намена
земљишта

Минимални степен комуналне
опремљености подразумева:

У оквиру планиране претежне
намене земљишта могуће је
грађење објеката следеће
намене:
породични
стамбени
објекти
вишепородични стамбени
објекти

-

обавезно:
приступ
јавној
саобраћајној
површини,
водоводни
прикључак,
прикључак
на
фекалну
канализацију,
електроенергетски прикључак,
решено одлагање комуналног
отпада, прикључак на кишну
канализацију, прикључак на
гасовод,
телефонски
прикључак.

-

Пратећа
(компатибилна)
намена објеката

Основно уређење обухвата
нивелацију, партер, зелену
површину
парцеле
и
одводњавање ван простора
суседа;

Могуће је грађење објеката
или дела објекта пратеће
намене уз услов обавезне
израде урбанистичког пројекта
уколико је пратећа намена
заступљена са више од 50%
површине од објекта основне
намене:




Парцеле
вишепородичног
становања по правилу се не
ограђују. Изузетно је могуће
ограђивање транспарентном
или зеленом оградом до
висине 1,4m;




Парцеле породичних објеката
се
могу
оградити
нетранспарентном оградом до
висине
1,0m
и/или
транспарентном или зеленом
оградом до висине од 1,4m
рачунајући од коте терена.

Забрањена намена


-

А 2.

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=36-50 станова/ха (105-150 становника/ха)
Просторнацелина1 - центар
Подцелине1.1и1.2

Типологија објеката

Дозвољене су намене: становање високих густина,
услуге, пословање, јавне службе, зеленило, спорт и
рекреација.
Дозвољена
је
реверзибилна
промена
намене
објеката

и

њихових

делова

у

пословни
и
административни
објекти;
угоститељски објекти;
објекти трговине и др.
комерцијалне и услужне
намене
објекти јавних намена.
објекти саобраћајне и
комуналне
инфраструктуре;
верски објекти.
сервисне станице за
моторна возила
станице за снабдевање
горивом
моторних
возила
тржни центри
резервоари,силоси
и
складишта

Могуће је грађење објеката
следећег положаја на
парцели: слободностојећи
објекти, објекти у прекинутом
низу и објекти у низу, и
прилагођава се претежном
типу постојећих објеката у
блоку-уличном потезу блока.

оквиру дозвољених

намена.
Услови за
парцелацију,
препарцелацију и
формирање
грађевинске парцеле

Пратећа намена објекта може бити као основна или
претежна намена објекта.
Планирани је ревитализација
заштићених објеката,
доградња и надградња
квалитетних и замену
неквалитетних постојећих објеката и изградњу нових
објеката на слободним парцелама..
Могућа

је

блоковска

изградња,

са

објектима

регулацији, уз промену урбане структуре (породично
вишепородично)
од

укрупњавањем

перцела,

Минимална површина парцеле
за изградњу:
-породичног објекта.
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 400,0m2;

на
у

- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 350,0m2;

зависно

карактеристика околних објеката и претежне

- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
250,0m2.

регулације.
Стамбени објекти могу да буду: породични или
вишепородични Тип објеката (слободностојећи, а
пожељно је формирање низа - прекинути или
непрекинути) прилагођава
се претежном типу
постојећих објеката у блоку-уличном потезу блока. При
изградњи максималних капацитета препоручује се
анализа организације парцеле и утицаја на суседне
парцеле и објекте, уз обезбеђење услова становања у
просторном и функционалном контакту објеката.

-вишепородичног објекта
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 700,0m2;
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А 2.

- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 500,0m2;

линијом у односу на
регулациону линију
- минимално одстојањо од
граница
грађевинске
парцеле је:
1) 2.5m - ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са
парапетом < 1,6m;
2) 1.0m ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са
парапетом  1.6m;
3) код
изградње
објеката на граници
са
суседном
парцелом,
није
дозвољено
формирање
прозорских отвора.
- у односу на друге објекте на

- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
400,0m2.
На постојећим катастарским
парцелама површине мање од
250,0 m2 на којима су легално
изграђени
породични
стамбени објекти, дозвољава
се
изградња
(уважавајући
физичку структуру контактног
окружења)
максималне
спратности
П+1,
индекса
заузетости до 60%, под
условом да паркирање возила
и остали параметри буду
задовољени.
Уколико
су
парцеле пре успостављања
нове
регулације
имале
површину  250m2, а сада
имају површину 200-250m2, на
парцели ће се примењивати
правила грађења дефинисана
за минималну парцелу 250m2,
а под условом да парцела
обликом
и
геометријом
омогућава
изградњу
уз
примену
свих
осталих
правила.

парцели 1/2 висине вишег
објекта али не мање од
3,0m.

- вишепородични објекти:
- предњом
грађевинским
линијом у односу на
регулациону линију
- минимално
одстојање
објекта
од
граница
грађевинске парцеле је
1/4 висине објекта али не
мање од 4,0m за објекте у
низу,
а
2,5м
за
слободностојеће објекте
- у односу на друге објекте
на парцели 1/2 висине
вишег објекта али не
мање од 4,0m и под
условом да се задовоље
минимална
удаљења
фасадних
отвора
појединих
стамбених
просторија оријентисаних
ка истом дворишту који су
прописани одговарајућим
Правилником о условима
и
нормативима
за
пројектовање стамбених
зграда
и
станова
и
обавезно
поштовање
прописа
из
области
противпожарне заштите.

За реализацију програма на
парцелама површине веће од
2000,0m2 обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Минимална ширина фронта
парцеле:
-породичног објекта.
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 10m;
- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 8m;
- за објекат у непрекинутом
низу
.............................................
6m.
-вишепородичног објекта
- за слободностојећи објекат
.................................
............. 16m;

-објекти других намена
- предњом
грађевинским
линијом у односу на
регулациону линију
минимално одстојањо од
граница
грађевинске
парцеле је:
1) 3.5m - ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са
парапетом < 1,6m;
2) 1.0m ако се на
фасади
формирају
прозорски отвори са

- за објекат у прекинутом низу
(двојни).......................................
...... 12m;
- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
8m;
Хоризонтална
регулација

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=36-50 станова/ха (105-150 становника/ха)

Положај објекта на парцели
дефинисан је:
-породични објекти:
- предњом
грађевинским
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3)

-

Максимална
спратност и висина

А 2.

парапетом  1.6m;
код
изградње
објеката на граници
са
суседном
парцелом,
није
дозвољено
формирање
прозорских отвора.

..........................мах
под објектима;

- вишепородични и објекти
других намена :
мах 70% под
објектима ( мах 80%
за
подрумску
етажу);
мин 10% уређене,
претежно
компактне, зелене
површине;
- остало: саобраћајне
површине и паркинг
простори,
уз
обавезно
озелењавање
високим зеленилом
и
обезбеђење
пропусности
саобраћајних
површина на мин
10% површине

у односу на друге објекте
на парцели 1/2 висине
вишег објекта али не
мање од 4,0m.

Подземна грађевинска линија
може да одступа од надземне
грађевинске линије у оквиру
парцеле, под условом да се,
избором
начина
и
коте
фундирања новог објекта, на
угрозе
постојећи
темељи
суседних објеката.
Максимална висина објекта не
сме бити већа од 1,25
растојања
наспрамних
грађевинских
линија
на
предметној саобраћајници.
-породични објекти:
-мах П+2 (три надземне
етаже)
- вишепородични и објекти
других намена:
-мах П+5 (пет надземних
етажа)
- За потез грађевинских
парцела уз Улицу Кнеза
Милоша, од Соколског дома
до раскрснице Славија мах
спратност је П+4
Приземље
вишепородичних
стамбених објекта уколико је
нестамбено
не може да
има чисту спратну висину
мању од 3 m.

Највећи дозвољени индекси
за угаони објекат износе маx
80%(мах 80% за подрумску
етажу).
Паркирање

Могућност изградње
другог објекта на
истој грађевинској
парцели

Паркирање
возила
за
сопствене потребе власници
вишепородичног
стамбеног
објекта, свих врста изградње,
по правилу обезбеђују на
грађевинској парцели изван
површине јавног пута с тим да
најмање половина возила
буде смештена у гаражама, а
према Општим правилима
уређења и грађења површина
и објеката остале наме.
.
Површине
гаража
вишепородичних
стамбених
објеката које се планирају
надземно
на
грађевинској
парцели урачунавају се при
утврђивању
индекса
заузетости
грађевинске
парцеле.
Код породичног становања
могућа је изградња другог
објекта
на
парцели
уз
задовољење свих осталих
прописаних параметара. За
објекте у дубини парцеле
обавезно
је
обезбедити
пролаз до јавне саобраћајне
површине минималне ширине
2,5m.
Код
вишепородичних
и
објеката друге намене могућа
је изградња другог објеката на
парцели уз задовољење свих
осталих
прописаних
параметара. За објекте у
дубини парцеле обавезно је
обезбедити пролаз до јавне
саобраћајне
површине
минималне ширине 3.5м уз
обезбеђење противпожарних

Максимални дозвољени
индекс заузетости грађевинске
парцеле:
-породични

50%

.
..............................мин 30%
уређене зелене површине

Код максималне спратности,
ако
услови
везани
за
максималну висину објекта то
дозвољавају,
могућа
је
изградња, додатне последње
етаже
са
обавезним
повлачењем за мин 1/3
ширине објекта, уз примену
општих
урбанистичких
норматива
везаних
за
инсолацију (тако да се осигура
довољна осунчаност околних
објеката преко целе године) и
под условом да се користи
раван кров или кос кров малог
нагиба (без надзитка, скривен
атиком и без могућности
коришћења
простора
под
њим).
Код
формирања
високог
приземља у висини која
омогућава
формирање
галерије, у делу галерије који
није оријентисан ка јавној
површини могућа је стамбена
намена.
Индекс заузетости
грађевинске парцеле

ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
Гс=36-50 станова/ха (105-150 становника/ха)

објекти
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Б.1.

услова

Помоћни објекти

Сви помоћни објекти и гараже
за смештај возила налазе се у
склопу основног објекта;.

Минимални степен
комуналне
опремљености

Минимални степен комуналне
опремљености подразумева:

Ограђивање и
уређење парцеле

Основно уређење обухвата
нивелацију, партер, зелену
површину
парцеле
и
одводњавање ван простора
суседа;

Пратећа
(компатибилна)
намена објеката

угоститељски
објекти;
објекти трговине и
др. комерцијалне и
услужне намене
пословни
и
административни
објекти;
мањи производни
објекти
и
радионице /само у
целини 2
објекти
саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре;
објекти
јавних
намена;
објекти социјалног
становања.
сервисне станице за
моторна возила
станице
за
снабдевање горивом
моторних возила
тржни центри
резервоари и силоси
складишта до 1500 m2
-

Забрањена намена

-

Парцеле породичних објеката
се
могу
оградити
нетранспарентном оградом до
висине
1,0m
и/или
транспарентном или зеленом
оградом до висине од 1,4m
рачунајући од коте терена.

Типологија објеката

Б.1. – СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА

Могуће је грађење објеката
следећег положаја на
парцели:
- породични
објекти:слободностојећи
објекти, објекти у
прекинутом низу
(изузетно објекти у низу
уколико фронт парцеле не
задовољава);

Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
Просторне целине а 1 и 2
Дозвољене су намене: породично и вишепородично
становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно
зеленило.
Пратећа намена објекта може бити као основна или

- вишепородични објекти:
слободностојећи објекти,
објекти у прекинутом низу и
објекти у низу,

претежна намена објекта.
Дозвољена
је
реверзибилна
промена
намене
објеката у оквиру дозвољених намена, уколико се
тиме не угрожава животна средина.
Планиран је процес доградње и надградње квалитетних
и замене постојећих неквалитетних објеката, и изградње
нових објеката на слободним парцелама и блоковска
изградња,
са
објектима
на
регулацији
или
повлачењем унутар блока, уз промену
урбане
структуре
(породично
у
вишепородично)
укрупњавањем
перцела, зависно од карактеристика
околних објеката и претежне регулације.

прилагођава се претежном
типу постојећих објеката у
блоку-уличном потезу блока.
- објекти пратеће намене
(уколико је пратећа намена
заступљена више од 50%
површине објекта основне
намене):
слободностојећи
објекти.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)

Претежна намена
земљишта

Mогуће је грађење објеката
или дела објекта пратеће
намене уз услов обавезне
израде
Урбанистичког
пројекта уколико је пратећа
намена заступљена више од
50%
површине
објекта
основне намене:

обавезно:
приступ
јавној
саобраћајној
површини,
водоводни
прикључак,
прикључак
на
фекалну
канализацију,
електроенергетски прикључак,
решено одлагање комуналног
отпада, прикључак на кишну
канализацију, прикључак на
гасовод,
телефонски
прикључак.

Парцеле
вишепородичног
становања по правилу се не
ограђују. Изузетно је могуће
ограђивање транспарентном
или зеленом оградом до
висине 1,4m;

Б.1.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
породични
стамбени објекти;
вишепородични
стамбени објекти.

У
оквиру
планиране
претежне намене земљишта
могуће је грађење објеката
следеће намене:
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СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)

Услови за
парцелацију,
препарцелацију и
формирање
грађевинске парцеле

Б.1.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
Положај објекта на парцели
Хоризонтална
дефинисан је:
регулација
-породични објекти:
предњом
грађевинским
линијом у односу
на
регулациону
линију
минимално
одстојањо
од
граница
грађевинске
парцеле је:
1) 2.5m - ако се на
фасади
формирају
прозорски
отвори
са
парапетом
<
1,6m;
2) 1.0m - ако се на
фасади
формирају
прозорски
отвори
са
парапетом

1.6m;
3) код
изградње
објеката
на
граници
са
суседном
парцелом, није
дозвољено
формирање
прозорских
отвора.
- у односу на друге

Минимална површина
парцеле за изградњу:
-породичног објекта.
- за слободностојећи објекат
..............................
................ 400,0m2;
- за објекат у прекинутом
низу
(двојни)....................................
......... 350,0m2;
- за објекат у непрекинутом
низу
.....................................
300,0m2.
-вишепородичног објекта
- за слободностојећи објекат
..............................
................ 800,0m2;
- за објекат у прекинутом
низу
(двојни)....................................
......... 600,0m2;
- за објекат у непрекинутом
низу
..............................................
500,0m2.
На постојећим катастарским
парцелама површине мање
од 300,0m2, на којима су
легално
изграђени
породични стамбени објекти,
дозвољава
се
изградња(уважавајући
физичку
структуру
контактног
окружења)
максималне спратности П+1,
индекса заузетости до 60%,
под условом да паркирање
возила и остали параметри
буду задовољени.

објекте на парцели 1/2
висине вишег објекта али
не мање од 3,0m.
- вишепородични објекти:
предњом
грађевинским
линијом у односу
на
регулациону
линију
минимално
одстојање објекта
од
граница
грађевинске
парцеле је 1/4
висине објекта али
не мање од 3,0m;
у односу на друге
објекте на парцели
1/2 висине вишег
објекта, али не
мање од 4,0m, под
условом да се
задовоље
минимална
удаљења
фасадних отвора
појединих
стамбених
просторија
оријентисаних ка
истом
дворишту
који су прописани
одговарајућим
Правилником
о
условима
и

Минимална ширина фронта
парцеле за изградњу
објекта основне намене:
-породични објекти
- за слобондостојећи
породични објекат
10,0 m;
- за породични објекат у
прекинутом низу(двојни)
8,0 m;
- за породични објекат
непрекинутом у низу
6,0 m;
-вишепородичног објекта
- за слободностојећи објекат
20m;
- за објекат у прекинутом
низу
(двојни)
14m;
- за објекат у непрекинутом
низу
10m;
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СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
нормативима
за
пројектовање
стамбених зграда
и
станова
и
обавезно
поштовање
прописа
из
области
противпожарне
заштите.

Б.1.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
пролаз до јавне саобраћајне
површине
минималне
ширине 3.5м уз обезбеђење
противпожарних услова.
Паркирање
возила
за
Паркирање
сопствене потребе власници
вишепородичног стамбеног
објекта,
свих
врста
изградње,
по
правилу
обезбеђују на грађевинској
парцели изван површине
јавног пута, а према Општим
правилима
уређења
и
грађења
површина
и
објеката остале наме.
.
Површине
гаража
вишепородичних стамбених
објеката које се планирају
надземно на грађевинској
парцели урачунавају се при
утврђивању
индекса
заузетости
грађевинске
парцеле.

Подземна
грађевинска
линија може да одступа од
надземне
грађевинске
линије у оквиру парцеле, под
условом да се, избором
начина и коте фундирања
новог објекта, на угрозе
постојећи темељи суседних
објеката.
Максимална спратност

Индекс заузетости
грађевинске парцеле

Максимална висина објекта
не сме бити већа од 1,0
растојања
наспрамних
грађевинских
линија
на
предметној саобраћајници.
За
породичне
и
вишепородичне објекти:
-мах П+2 (три надземне
етаже)
вишепородични објекти:
-мах П+2 (три надземне
етаже)
;

Помоћни објекти

Максимални дозвољени
индекс заузетости
грађевинске парцеле:
-

-

породични
објекти.............................
...................мах 60% под
објектима;

Минимални степен
комуналне
опремљености

вишепородични
објекти.............................
..... ....мах 60% под
објектима.

Остали индекси који се
односе
на
оба
типа
становања;
мин 20% уређене,
претежно
компактне,
зелене површине;
- остало су саобраћајне
површине
и
паркинг
простори, уз обавезно
озелењавање
високим
зеленилом.
Могућност изградње
другог објекта на истој
грађевинској парцели

Сви помоћни објекти и
гараже за смештај возила
налазе се у склопу основног
објекта.
Изузетно,
када
је
од
регулационе до грађевинске
линије терен у нагибу већем
од 12%, помоћни објекат
(гаража, летњиковци) може
се
градити
између
регулационе и грађевинске
линије.
Минимални
степен
комуналне
опремљености
подразумева:
обавезно: приступ јавној
саобраћајној
површини,
водоводни
прикључак,
прикључак
на
фекалну
канализацију (или септичку
јаму),
електроенергетски
прикључак,
решено
одлагање
комуналног
отпада;
препорука: прикључак на
кишну
канализацију,
прикључак
на
гасовод,
телефонски прикључак.

Ограђивање и
уређење парцеле

Код породичног становања
могућа је изградња другог
објекта на парцели уз
задовољење свих осталих
прописаних параметара. За
објекте у дубини парцеле
обавезно
је
обезбедити
пролаз до јавне саобраћајне
површине
минималне
ширине 2,5m.

Основно уређење обухвата
нивелацију, партер, зелену
површину
парцеле
и
одводњавање ван простора
суседа.
Могуће
је
ограђивање
парцеле нетранспарентном
оградом до висине 1,0 m
и/или транспарентном или
зеленом оградом до висине
од 1,4 m рачунајући од коте
терена.
Парцеле
вишепородичног
становања по правилу се не
ограђују. Изузетно је могуће
ограђивање транспарентном
или зеленом оградом до
висине 1,4m.

Код
вишепородичних
и
објеката
друге
намене
могућа је изградња другог
објеката на парцели уз
задовољење свих осталих
прописаних параметара. За
објекте у дубини парцеле
обавезно
је
обезбедити
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Б.2.

Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
Просторне целине 2

Услови за
парцелацију,
препарцелац
ију и
формирање
грађевинске
парцеле

Дозвољене су намене: породично и вишепородично
становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно
зеленило, спорт и рекреација.
Пратећа намена објекта може бити као основна или
претежна намена објекта.
Дозвољена
је
реверзибилна
промена
намене
објеката у оквиру дозвољених намена, уколико се
тиме не угрожава животна средина.
Планиран је процес доградње и надградње квалитетних
и замене постојећих неквалитетних објеката, и изградње
нових објеката на слободним парцелама и блоковска
изградња,
са
објектима
на
регулацији
или
повлачењем унутар блока, уз промену
урбане
структуре
(породично
у
вишепородично)
укрупњавањем
перцела, зависно од карактеристика
околних објеката и претежне регулације.

Б.2.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)

Пратећа
(компатибил
на) намена
објеката

-вишепородичног објекта
- за слободностојећи објекат
..............................................1
000,0m2;
На постојећим катастарским
парцелама површине мање од
300,0m2, на којима су легално
изграђени породични стамбени објекти,
дозвољава се изградња(уважавајући
физичку структуру контактног
окружења) максималне спратности
П+1, индекса заузетости до 60%, под
условом да паркирање возила и остали
параметри буду задовољени.

Забрањена
намена
Типологија
објеката

породични стамбени објекти;
вишепородични
стамбени
објекти.

Mогуће је грађење објеката или дела
објекта пратеће намене уз услов
обавезне
израде
Урбанистичког
пројекта уколико је пратећа намена
заступљена више од 50% површине
објекта основне намене:
-

- за слободностојећи објекат
..............................................
400,0m2;

- за објекат у непрекинутом низу
................................ 300,0m2.

У оквиру планиране претежне намене
земљишта могуће је грађење објеката
следеће намене:
-

-породичног објекта.

- за објекат у прекинутом низу
(двојни).............................................
350,0m2;

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)

Претежна
намена
земљишта

Минимална површина парцеле за
изградњу:

угоститељски објекти;
објекти
трговине
и
др.
комерцијалне
и
услужне
намене
пословни и административни

објекти;
мањи производни објекти и
радионице
објекти
саобраћајне
и
комуналне инфраструктуре;
објекти јавних намена;
објекти
социјалног
становања.
спорт и рекреација
резервоари и силоси
складишта преко1500 m2

Хоризонталн
а регулација

Могуће је грађење објеката следећег
положаја на парцели:
- породични објекти:слободностојећи
објекти, објекти у прекинутом низу
(изузетно објекти у низу уколико фронт
парцеле не задовољава);
- вишепородични објекти:
слободностојећи објекти
- објекти пратеће намене (уколико је
пратећа намена заступљена више од
50%
површине
објекта
основне
намене): слободностојећи објекти.

Минимална ширина фронта парцеле
за изградњу објекта основне намене:
- за вишепородични објекат
20,0 m;
- за слобондостојећи породични
објекат
12,0
m;
- за породични објекат у прекинутом
низу(двојни)
8,0 m;
- за породични објекат у низу
6,0 m;
Положај објекта на парцели дефинисан
је:
-породични објекти:
предњом
грађевинским
линијом
у
односу
на
регулациону линију
минимално одстојањо од
граница грађевинске парцеле
је:
1) 2.5m - ако се на фасади
формирају
прозорски
отвори са парапетом <
1,6m;
2) 1.0m - ако се на фасади
формирају
прозорски
отвори са парапетом 
1.6m;
3) код изградње објеката на
граници
са
суседном
парцелом, није дозвољено
формирање
прозорских
отвора.
- у односу на друге објекте на
парцели 1/2 висине вишег објекта али
не мање од 3,0m.
- вишепородични објекти:
предњом
грађевинским
линијом
у
односу
на
регулациону линију
минимално одстојање објекта
од
граница
грађевинске

80

23.07.2018.
Б.2.

број 9

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
парцеле је 1/4 висине објекта
али не мање од 3,0m;
у односу на друге објекте на
парцели 1/2 висине вишег
објекта, али не мање од
4,0m, под условом да се
задовоље
минимална
удаљења фасадних отвора
појединих
стамбених
просторија оријентисаних ка
истом дворишту који су
прописани
одговарајућим
Правилником о условима и
нормативима
за
пројектовање
стамбених
зграда и станова и обавезно
поштовање
прописа
из
области
противпожарне
заштите.

Б.2.

Помоћни
објекти

Минимални
степен
комуналне
опремљенос
ти

Подземна грађевинска линија може да
одступа од надземне грађевинске
линије у оквиру парцеле, под условом
да се, избором начина и коте
фундирања новог објекта, на угрозе
постојећи темељи суседних објеката.
Максимална
спратност

Индекс
заузетости
грађевинске
парцеле

Максимална висина објекта не сме
бити већа од 1,0 растојања наспрамних
грађевинских линија на предметној
саобраћајници.
породични објекти:
-мах П+2 (три надземне етаже)
вишепородични објекти:
-мах П+2 (три надземне етаже)

-

Ограђивање
и уређење
парцеле

Паркирање

Изузетно, када је од регулационе до
грађевинске линије терен у нагибу
већем од 12%, помоћни објекат
(гаража, летњиковци) може се градити
између регулационе и грађевинске
линије.
Минимални
степен
комуналне
опремљености подразумева:
обавезно: приступ јавној саобраћајној
површини,
водоводни
прикључак,
прикључак на фекалну канализацију
(или септичку јаму), електроенергетски
прикључак,
решено
одлагање
комуналног отпада;

Основно уређење обухвата нивелацију,
партер, зелену површину парцеле и
одводњавање ван простора суседа.
Могуће
је
ограђивање
парцеле
нетранспарентном оградом до висине
1,0 m и/или транспарентном или
зеленом оградом до висине од 1,4 m
рачунајући од коте терена.

породични
објекти..............................................
..мах 50% под објектима;

Парцеле вишепородичног становања
по правилу се не ограђују. Изузетно је
могуће ограђивање транспарентном
или зеленом оградом до висине 1,4m.

вишепородични
објекти.................................. ....мах
50% под објектима.

ЦЕНТРИ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ (УСЛУГЕ, ТРГОВИНА,
ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ)

Остали индекси који се односе на оба
типа становања;
мин 30% уређене, претежно
компактне, зелене површине;
- остало су саобраћајне површине и
паркинг простори, уз обавезно
озелењавање високим зеленилом.
Могућност
изградње
другог
објекта на
истој
грађевинској
парцели

Сви помоћни објекти и гараже за
смештај возила налазе се у склопу
основног објекта.

препорука:
прикључак
на
кишну
канализацију, прикључак на гасовод,
телефонски прикључак.

Максимални дозвољени индекс
заузетости грађевинске парцеле:
-

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гс = 31-35 станова/ха (94-104 становника/ха)
правилима
уређења
и
грађења
површина и објеката остале наме.
.
Површине гаража вишепородичних
стамбених објеката које се планирају
надземно на грађевинској парцели
урачунавају се при утврђивању индекса
заузетости грађевинске парцеле.

Садржаји пословања и услуга планирају се на укупном
простору плана. Концентрација услуга изражена је у
Градском центру, а јављају се и на појединачним
локацијама, као објекти и локације намењене трговини,
угоститељству,
разним сервисима и туристичким
услугама и сл. и као пратећа делатност у оквиру свих
јавних и осталих намена
Врсте услужних делатности треба прилагодити
карактеру зоне и тржишним потребама, имајући у виду
услове и мере заштите животне средине.

Код породичног становања могућа је
изградња другог објекта на парцели уз
задовољење свих осталих прописаних
параметара. За објекте у дубини
парцеле обавезно је обезбедити
пролаз до јавне саобраћајне површине
минималне ширине 2,5m.

Зоне становања, као и систем центара, планирани су
као зоне мешовитих намена. Зоне становања проткане
су садржајима јавних и комерцијалних намена, чак и
мањим радним комплексима.
Односи
функције
становања и осталих садржаја у зонама становања
су приближно 70%:30%, у насељском центру 50%:50% и
у реонском центру 30%:70%. Посебне зоне услуга, из
области трговине, занаства, личних и интелектуалних
услуга и пословања
планирати
са
функцијом
становања, тако да однос становања и осталих
садржаја буде
приближно
30%:70%.
Наиме,
мултифункционална структура насеља је један од
темељних принципа одрживог развоја. Не само у
градским четвртима, већ и у мањим оперативним
једницама, биће интегрисани становање, рад, одмор,
рекреација, снабдевање, услуге и јавне службе.
Две велике зоне привређивања планирати без функција
становања.

Код вишепородичних и објеката друге
намене могућа је изградња другог
објеката на парцели уз задовољење
свих осталих прописаних параметара.
За објекте у дубини парцеле обавезно
је обезбедити пролаз до јавне
саобраћајне површине минималне
ширине
3.5м
уз
обезбеђење
противпожарних услова.
Паркирање возила за сопствене
потребе власници вишепородичног
стамбеног
објекта,
свих
врста
изградње, по правилу обезбеђују на
грађевинској парцели изван површине
јавног
пута,
а
према
Општим
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трговина
и
комунални
објекти
(мала
пијаца)
.....................око 31,0%
угоститељство ..................................................око 10,0%
занатство и услуге .........................................око 11,0%
финансијско-техничке услуге ........................ око 2,0%
култура, здравство, верски објекти ................ око 14,0%
администрација и управа ......................око 2,0%

У насљеском центру, у планираном реонском центру,
као и у ЦМЗ, биће размештени објекти здравства,
управе, културе, трговине, угоститељства, занатства и
осталих услуга од јавног интереса. Пратиће их
комерцијалне услуге из приватног сектора на овим
локацијама, али и у насељском ткиву, на парцелама које
испуњавају услове за одговарајућу делатност, а не
угрожавају функцију становања и животну средину.
Такође, комерцијалне услуге је пожељно развијати у
приземним
етажама
дуж
важнијих
насељских
саобраћајницама,
а
већем
обиму
у
зонама
привређивања.

Центри месних заједница
Територија ПГР-e организована је у три месне заједнице.
Њихови постојећи објекти се задржавају, а њихове
недостајуће садржаје преузеће насељски и реонски
центар. Треба планирати потребну реконструкцију,
евентуалну доградњу или надградњу постојећих објеката
месних заједница.

СИСТЕМ ЦЕНТАРА
Систем опремања насеља објектима терцијарних, а
нарочито квартарних делатности, обезбеђује насељу
остваривање функције општинског и регионалног центра.
Систем центара планиран је у три нивоа:

Правила грађења за мешовите намене
Мешовите намене

Градски– насељски центар
Насељски центар Ћуприје заузима простор од око 155
hа. Његово данашње урбанистичко обликовање
наслеђује помало необичну матрицу за савремено
планирање: две зоне, које се управно укрштају у
самом срцу насеља.
Уздужна
зона
насељског
центра (око
95,0ha)
наслоњена је на велики парк уз обалу Мораве,
украшена благим меандрима Раванице и градитељским
наслеђем. У њој се преплићу становање, објекти од
јавног интереса, комерцијални садржаји, саобраћај,
зеленило, инфраструктура.
Попречна зона (око 60,0ha) спаја источне делове насеља
са Раваницом и
Моравом преко малог парка на
укрштању осовина, наслоњеног на Раваницу. У њој су
зоне становања високих густина, градски стадион,
школа за музичке таленте, мањи комплекси привреде и
услуга, али и аутобуска станица, мотел и веза са
аутопутем.
Квалитативно прерастање ових зона у део регионалног
центра, подразумева њихово даље планско опремање.
Поред постојећих објеката од јавног интереса, јавне
намене и комерцијалних садржаја, на овом простору је
планирано повећање густина у зонама становања,
нарочито уз улицу Цара Лазара, оживљавање
амбијенталних
целина њиховом ревитализацијом,
реконструкција паркова и градског стадиона, али и
изградња
нових
објеката
културе,
туризма
и
комерцијалних делатности.
Гравитационо подручје насељског центра излази из
оквира подручја ПГР-е. Оно обухвата најмање целу
општину Ћуприја, а затим и део Поморавског округа.
Зато je планирањепретежних намена извршено према
следећим оријентационим односима у структури намена:
- гравитационо подручје - око 42.000 становника општине
+ око 80.000 из гравитационог подручја регионалног
центра трограђа (норма за укупан капацитет садржаја:
становање око .......................................... 50,0%
трговина око ........ ............................... 20,0%
угоститељство о к о ................................. 5,0%.
занатство и услуге око ......................................... 7,5%
култура, наука, здравство, информисање око..........11,0%
финанс.-техничке и услуге општинских и републичких
институција . . . . око 4,0%
управа и администрација око............... ............. 2,5%

Претежна намена
земљишта

У оквиру планиране
претежне
намене
земљишта могуће је је
грађење
објеката
следеће намене:
-

-

Пратећа (компатибилна)
намена објеката

пословни
и
административни
објекти;
угоститељски
објекти;
објекти трговине и
др. комерцијалне и
услужне намене
објекти
јавних
намена.
туризам

могуће
је
грађење
објеката
или
дела
објекта пратеће намене
уз
услов
обавезне
израде
урбанистичког
пројекта
уколико
је
пратећа
намена
заступљена са више од
50% површине од објекта
основне намене:
-

вишепородично
становање
средњих
густина(изнад
друге
етаже)

Ван целине 1 и :
-

-

Типологија објеката

Реонски центар
Реонски центар је планиран на новој локацији, у новој
зони становања, на површини од 3,0-5,0ha. Планом
детаљне регулације биће дефинисано формирање блока
за овај ниво цантра. У реонском центру планирана је
изградња нове здравствене станице, дома културе,
верског објекта, објекта за потребе управе и
администрације, комунални објекти, али и објекти
трговине, угоститељства, услуга и комерцијалних
делатности. У реонском центру, планирани су односи у
структури намена према следећим оријентационим
параметрима:
становање ....................................................око 30,0%

Услови за парцелацију,
препарцелацију и
формирање грађевинске
парцеле
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мањи
производни
објекти и радионице;
објекти саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре;
објекти
за
снабдевање горивом
моторних возила.

Могуће
је
грађење
слободностојећих
објеката
Минимална површина за
формирање грађевинске
парцеле за изградњу
објеката
претежне
намене је: 500,0 m2.
За
формирање
грађевинских
парцела
површине веће од 2000,0
m2 обавезна је израда
урбанистичког пројекта.
Минимална
ширина
уличног
фронта
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Мешовите намене

Мешовите намене
грађевинске
парцеле
је:12,0 m.
Код
парцелације
и
препарцелације
по
дубини
минимална
ширина
пролаза
дефинише
се
према
противпожарним
условима

Положај објекта у односу
на границу суседне
парцеле

Положај
објекта
на
парцели дефинисан је:
- предњом
грађевинским линијом
у
односу
на
регулациону линију
- минимално одстојањо
од
граница
грађевинске парцеле
је:
1) 4,0m - ако се на
фасади формирају
прозорски отвори
са парапетом <
1,6m
и
под
условом да су
испоштовани
противпожарни
услови
2) 3.0m ако се на
фасади формирају
прозорски отвори
са парапетом 
1.6m;
и
под
условом да су
испоштовани
противпожарни
услови.
-

Спратност објекта

Индекс заузетости
грађевинске парцеле

паркирање

у односу на друге
објекте на парцели
1/2
висине
вишег
објекта али не мање
од 5,0m.

Максимална
дозвољена
спратност
објеката:
- мах
П+3
(четири
надземних етажа)
спратност у блоку
пренамене Дома војске
биће дефинисана кроз
израду
ПДРа
уз
сагледавање
свих
урбанистичких
услова
локације и окружења

површине и паркинг
простори, уз обавезно
озелењавање високим
зеленилом
и
обезбеђење
пропусности
саобраћајних
површина на мин 10%
површине грађевинске
парцеле.
Код већих интервенција у
реконструкцији/изградњи
блока,
изградња
подземних гаража у блоку
могућа је у функцији
гараже
за
кориснике
околних
објеката
и
парцела, под условом да
је доминантна
намена
блока пословање и да је
приступ
могућ
из
споредне улице. Могуће
је да гаража у средишту
блока буде подземна а
изузетно до 2,5 m изнад
земље. На ивици блока и
на
регулацији
блока
гараже
по
правилу
треба
да
буду
вишеспратне.
Кровне
површине
подземних
гаража морају се уредити
као пешачке површине са
значајним
учешћем
специјалног
кровног
зеленила. Више етажне
надземне гараже треба
градити
као
ивичне
објекте који се не могу
градити у унутрашњости
компактних блокова, осим
када је блок јединствена
организациона целина.
За
новоизграђене
објекте

потребно

је

обезбедити

паркинг

места

општим

према

правилима.
Могућност грађења
других објеката на истој
грађевинској парцели

Максимални
дозвољени
индекс
заузетости грађевинске
парцеле:
- мах 50%; за парцеле
површине до 600,0м2
- мах 40%; за парцеле
површине преко 600,0м2
- мах 80% при
формирању чисто
услужних блокова

Помоћни објекти

- мин 25% уређене,
претежно
компактне,
зелене површине /за
целе
услужне блокове
мин 5%
- остало: саобраћајне

Минимални степен
комуналне
опремљености
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Могућа је изградња више
објеката на парцели под
условом да се задовоље
сви прописани
параметри.
За објекте у дубини
парцеле
обавезно
је
обезбедити пролаз до
јавне
саобраћне
површине
минималне
ширине 3,5 m.
Минимално
одстојање
објеката
на
истој
грађевинској парцели је
1/2 висине вишег објекта
али не може бити мање
од 4,0 m.
Помоћни објекат може се
градити као саставни део
главног објекта.
Минимални
степен
комуналне
опремљености
подразумева:
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Правила грађења за радне зоне
Радна зона

Мешовите намене
обавезно: приступ јавној
саобраћајној површини,
водоводни
прикључак,
прикључак на фекалну
канализацију,
електроенергетски
прикључак,
решено
одлагање
комуналног
отпада;
препорука: прикључак на
кишну
канализацију,
прикључак на гасовод,
телефонски прикључак.
Ограђивање и уређење
парцеле

Намена објеката

Компатибилна
намена

За пратеће намене ван
целине 1 обавезно је
формирање
заштитног
појаса зеленила од 1,0m
према
суседним
парцелама.
Могуће је ограђивање
парцеле
нетранспарентном
оградом до висине 1,0m
и/или
транспарентном
оградом до висине од
1,4m рачунајући од коте
терена.

Мешовите намене (комерцијалне, занатске, услужне и
друге терцијалне делатности и јавне делатности као
комерцијални вид пословања, нижи нивои производње и
др.) развијају се као пратећа намена осталих намена
према потребама окружења, уз услов да не смеју
угрозити основну намену у оквиру које се развијају тј. уз:
еколошку проверу за потенцијалне загађиваче за програме пословања, обавезно се дефинише
карактер програма и мере заштите на локацији,
односно по потреби ради процена утицаја објекта
на животну средину, са свим елементима
заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме,
парцеле и захвата.
саобраћајне услове који не ометају функцију
основне намене са паркирањем искључиво у
оквиру парцеле без ометања јавних површина (у
зонама становања и центара није дозвољено
депоновање кабастих возила за обављање
делатности на парцели или јавној површини)
комуналне услове ( захтеви за комуналним
опремањем не смеју угрозити опремање основне
намене зоне)
услове обликовања који се усклађују са условима
обликовања градског простора, целине, потеза и
амбијента у коме су лоцирани.

Забрањена намена
Типологија објеката
Услови за
парцелацију,
препарцелацију и
формирање
грађевинске
парцеле

Положај објекта у
односу на границу
суседне парцеле

Препоручује се анализа урбане форме мешовите
намене (као специфичне концентрисане урбане зоне)
које нису предвиђене за даљу планску разраду
(плановима детаљне регулације и урбанистичким
пројектима), са циљем да се испитају врсте
интервенције, капацитети локације, уклапање у амбијент
и др. Анализа парцеле, низа, потеза, дела блока, блока
или ширег захвата, се врши у складу са програмом
изградње, наменом објеката и уређењем земљишта.
Спратност и
висина објекта

РАДНЕ ЗОНЕ
Могуће је увођење производних и услужних програма,
просторно и производно декомпоновање постојећих
комплекса према захтевима тржишта, уз примену
технологије која не ремети еколошке услове окружења.
Фазна реализација може се одвијати само након
сагледаних програма за целе комплексе.

Индекс заузетости
грађевинске
парцеле
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У оквиру планиране претежне
намене земљишта могуће је
је грађење објеката следеће
намене:
- индустријски објекти;
- сложени
индустријски
објекти;
- рибњак
- пословни
и
административни објекти;
- зграде за трговину.
На парцелама већим од
2500,0m2 могуће је грађење
објеката и површина пратеће
намене уз услов обавезне
израде урбанистичког пројекта
уколико је пратећа намена
заступљена са више од 50%
површине од објекта основне
намене:
- угоститељски објекти и др.
комерцијални и услужни обј.
- саобраћајни објекти
- станице за снабдевање
горивом моторних возила;
- складишта,
хладњаче,
резервоари и силоси;
- објекти
саобраћајне
и
комуналне инфраструктуре;
- карго центар;
- јавне намене.
-Стамбени објекти
Могуће је грађење
слободностојећих објеката на
парцели;
Минимална површина
грађевинске парцеле је:1500,0
m2;
Минимална ширина уличног
фронта грађевинске парцеле
је:20,0m;
Код парцелације и
препарцелације по дубини
минимална ширина пролаза
се одређује према
противпожарним условима;
Минимално
одстојање
слободностојећих објеката од
границе суседне парцеле /под
условом да су испоштовани
противпожаени услови/ је:
-½ висине објекта
- од границе суседних парцела
са наменом становања је мин
8,0 m са заштитним зеленим
појасом
Минимално удаљење објеката
на истој парцели је мин ½
висине вишег објекта, уз
задовољење
технолошких,
противпожарних и осталих
услова
Спратност се прилагођава
делатности, а маx П+2 на
анексном
делу
објекта
(објекту) до улице. Висина
хала је уобичајено Пв до Пв+1
Висина објекта:
Максимални
дозвољени индекс заузетости
грађевинске парцеле:
- max 60 %;мах 70% заузетост
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комплекса према захтевима тржишта, уз примену
технологије која не ремети еколошке услове окружења.
Фазна реализација може се одвијати само након
сагледаних програма за целе комплексе.
За све интервенције (изградња, реконструкција,
доградња, промена намене...) обавезна је разрада кроз
Урбанистички пројекат. При декомпоновању постојећих
комплекса, на основу анализе, по потреби се ради План
детаљне регулације.

Радна зона

Могућност грађења
других објеката на
истој грађевинској
парцели:

Помоћни објекти

Паркирање

Минимални степен
комуналне
опремљености

Ограђивање

подрумске етаже
- мин 20% зелене површине
Могућа је изградња више
објеката основне и пратеће
намене на парцели под
условом да се задовоље сви
прописани параметри;
За објекте у дубини парцеле
обавезно
је
обезбедити
пролаз до јавне саобраћне
површине минималне ширине
5,5 m;
Минимално одстојање
објеката на истој грађевинској
парцели је 1/2 висине вишег
објекта али не може бити
мање од 4,0 m уз задовољење
технолошких, противпожарних
и осталих услова
Помоћни објекат може се
градити као саставни део
главног објекта и као посебан
објекат на парцели;
Смештај возила (теретних и
путничких) на парцели уз
обезбеђење манипулативног
простора.
Могућност
формирања
заједничког
паркинга за више комплекса.
Број паркинг места одређује се
према нормативу за сваку
делатност на начин утврђен
одговарајућим Правилником

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
На подручју ПГР-e постоје два верска објекта: храм Св.
Ђорђа у улици Раде Кончара, евидентиран као
непокретно културно добро и Адвентистичка црква у
Сремској улици, на укупној површини од 0,32ha.
Планирана је изградња нове цркве са комплексом од око
0,5ha, у новој зони становања, у склопу реонског центра.
Изградња верских објеката могућа је у свим постојећим и
планираним зонама центара и становања различитих
густина, зеленила, радних зона, уз поштовање
прописаних норматива за ову намену.
Нове локације се могу дефинисати на основу следећих
функционалних, локационих и амбијенталних услова:
генерална подобност места (број и концентрација
верника, гравитационо подручје, веза са
садржајима центара, саобраћајна приступачност),
карактер функционалног окружења (места где се
сустичу кретање и интерес становника, у близини
садржаја који им по традицији, функцији и
обележју припадају),
повезаност са амбијенталним и природним
целинама,
визуре и сагледивост у слици краја.
У саставу црквене парцеле, поред храма, а зависно од
услова локације, може се обезбедити простор за
изградњу пратећих садржаја (управно-административни,
културно-образовни, резиденцијални, комерцијални и
сл.), као и за слободне површине (зеленило, одмор и
рекреација, паркирање). Паркирање се обезбеђује у
оквиру комплекса.

- приступни пут,
- водоснабдевање,
прикупљање
и
пречишћавање
отпадних
вода,
прикључак
на
електроенергетску
и
телекомуникациону мрежу
- уређење манипулативног
простора,
паркинга
за
различите врсте возила,
-уређење посебне просторије
или ограђеног простора са
посудама за прикупљање
отпада;
- предузимање предвиђених
мера
заштите
животне
средине.
обезбеђење
заштитног
растојања
од
суседних
парцела са другом наменом
подизањем
заштитног
зеленог појаса у границама
грађевинске
парцеле;
Обавезан је заштитни зелени
појас
уз
водотокове
минималне ширине 10,0 m, у
коме није дозвољена градња.

Верски објекти
Намена објеката

Пратећа намена
Компатибилна намена

Обавезно
је
формирање
заштитног зеленила приликом
ограђивања;
Ограђивање
парцеле
транспарентном оградом до
висине од 2,2 m рачунајући од
коте
терена
и/или
етранспарентном оградом до
висине 1,0 m

Типологија објеката
Услови за парцелацију,
препарцелацију и
формирање
грађевинске парцеле

Могуће је увођење производних и услужних програма,
просторно и производно декомпоновање постојећих
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У
оквиру
планиране
претежне
намене
земљишта могуће је је
грађење објеката следеће
намене:
- верски објекти.
На парцелама већим од
1000,0m2
могуће
је
грађење
објеката
и
површина
компатибилне
намене уз услов обавезне
израде
урбанистичког
пројекта
уколико
је
компатибилна
намена
заступљена са више од
50% површине од објекта
претежне намене:
- породични стамбени
објекти;
- административни
објекти;
- културно-образовни;
- комерцијални,
за
компатибилне услуге.
Могуће
је
грађење
слободностојећих објеката
на парцели.
Минимална
површина
грађевинске парцеле за
изградњу објеката основне
намене је:800,0m2.
Минимална
површина
грађевинске парцеле за
изградњу објеката пратеће
намене је: 1000,0 m2.
Минимална
ширина
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Верски објекти

Положај објекта у
односу на границу
суседне парцеле

Спратност објекта

Индекс заузетости
грађевинске парцеле

Индекс изграђености
грађевинске парцеле

Могућност грађења
других објеката на истој
грађевинској парцели:

Помоћни објекти
Минимални степен
комуналне
опремљености

Ограђивање

надградњу
етажа

уличног
фронта
грађевинске парцеле је:
15,0 m.
Минимално
одстојање
слободностојећих објеката
од
границе
суседне
парцеле:
- са прозорским парапетом
нижим од 1,6 m
2,5 m
- са прозорским парапетом
вишим од 1,6 m
1,0 m
Максимална
дозвољена
спратност
објеката:
max спратност: П+2
(три надземне етаже).
Максимални
дозвољени
индекс
заузетости
грађевинске
парцеле:
- max 60 %
Максимални
дозвољени
индекс
изграђености грађевинске
парцеле:
- max 1,2
Могућа је изградња више
објеката на парцели под
условом да се задовоље
сви прописани параметри.
За објекте у дубини
парцеле
обавезно
је
обезбедити пролаз до
површине јавне намене
минималне ширине 3,5 m.
Минимално
одстојање
објеката
на
истој
грађевинској парцели је
1/2 висине вишег објекта
али не може бити мање од
4,0 m.
Помоћни објекат гради се
ка као саставни део
објекта.
Минимални
степен
комуналне опремљености
подразумева:
обавезно: приступ јавној
саобраћајној
површини,
водоводни
прикључак,
прикључак на фекалну
канализацију (или септичку
јаму), електроенергетски
прикључак,
решено
одлагање
комуналног
отпада;
препорука: прикључак на
кишну
канализацију,
прикључак на гасовод,
телефонски прикључак.
Могуће
је
ограђивање
парцеле
нетранспарентном
оградом до висине 1,0 m
и/или
транспарентном
оградом до висине од 1,4
m рачунајући од коте
терена.

нових

доградњу објекта

НА

надградње
објекта

и

доградња

може

се

извести до максималних
урбанистичких
параметара
надградњу крова
изнад равне терасе
објекта
реконструкцију крова
са променом
геометрије у циљу
формирања новог
корисног простора

прописаних

овим планом
ради санације равног
крова;без нарушавања
венца; са скривеним
олуцима; макс. нагиб до
30 степени
без повећања висине
објекта
и
промене
геометрије
крова
уколико
се
прелазе
параметри
реконструкцију
или
доградњу крова извести
са надзитком максималне
висине 1,5 m мерено од
коте пода до прелома
косине крова
могућа су два нивоа под
условима као за нове

реконструкцију

објекте
баџе - под условима као
за нове објекте
дозвољава се

фасаде објекта у
циљу побољшања
термо и звучне
изолације
реконструкцију
фасаде објекта у
смислу затварања

дозвољено је само на
нивоу целог објекта,
једнобразно

балкона и лођа
доградњу

дозвољава се

вертикалних
комуникација
(степениште, лифт)
претварање

дозвољава се

стамбених у
пословни простор
претварање
помоћног простора
(таван, вешернице,
оставе и сл.)
у стамбени простор
претварање

дозвољава се, осим
код подземних етажа
које немају отвор на
фасади висине веће од
80цм.
дозвољава се

помоћног простора
(таван, вешернице,
оставе и сл.) у
пословни простор
реконструкција
објеката (санација,

МОГУЋЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ОБЈЕКТИМА

до дозвољене
максималне висине;
до преовлађујуће висине
блока, амбијента;

фасаде,

ПОСТОЈЕЋИМ

конструкције,
инсталација,
функционална
реорганизација)

На постојећим објектима могуће је извршити следеће
интервенције:
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коришћење шума и унапређење статуса шума и шумског
земљишта. Очувањем шумских комплекса доприноси се
очувању биодиверзитета и предеоних карактеристика
подручја.

Све интервенције на објекту могу се извести под
следећим условима:

случају када се у постојећем стању на
парцели
испуњени
сви
параметри
не
дозвољава се доградња или надградња објеката

за новоформирани корисни простор обездедити
паркинг простор преме правилима из овог плана

све интервенције на објектима и изградња
нових објеката не смеју да угрозе стабилност
и функционалност других објеката.
није
дозвољено
формирање
отвореног
степеништа за савладавање спратних висина на
фасади објекта већ дограђена степеништа морају
бити заштићена од спољних утицаја и саставни
део објекта;

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења
и растојања од граница парцеле мања од
вредности утврђених овим правилима, у случају
реконструкције, на странама ка суседу није
дозвољено постављати отворе ниског парапета.

Могућа је реконструкција или усаглашавање
постојећих објеката који у мањој мери одступају
од планиране или претежне грађевинске линије
потеза, уколико нису на регулационој линији и
уколико не постоје сметње техничке или
функционалне
природе
(саобраћајна
прегледност, угрожавање суседа на основној
грађевинској линији и сл.)

Код постојећих објеката када прелазе дозвољене
параметре, задржава се постојеће стање, и не
дозвољава се повећање капацитета постојећег
објекта.

Код замене постојећег објекта новим, примењују
се параметри и услови за новоизграђене објекте

Интервенције на објектима извести у складу
са законима који третирају изградњу објеката,
одржавање објеката, заштиту споменика културе,
заштиту објеката и ауторство.

Све активности треба да буду у складу са Законом о
шумама који забрањује:

трајно смањивање површина под шумама;
отуђивање шума у државној својини, осим у
случајевима предвиђеним овим Законом;
пустошење и крчење шума;
чиста сеча шума која није планирана као редован
вид обнављања шума;
сеча која није у складу с плановима газдовања
шумама;
сеча стабала заштићених и строго заштићених
врста дрвећа;
скупљање осталих шумских производа (гљива,
плодова, лековитог биља, пужева и другог);
коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље
и тресета;
самовољно заузимање шума, уништавање или
оштећивање шумских засада, ознака и граничних
знакова, као и изградња објеката који нису у
функцији газдовања шумама;
одлагање смећа и штетних и опасних материја и
отпадака, као и загађивање шума на било који
начин;
предузимање других радњи којима се слаби
приносна снага шуме, на удаљености мањој од
200,0m од руба шуме;
одлагање смећа, отровних супстанци и осталог
опасног отпада у шуми, на шумском земљишту и на
удаљености мањој од 200,0m од руба шуме, као и
изградња објеката за складиштење, прераду или
уништавање смећа, отровних супстанци и осталог
опасног отпада;
одводњавање и извођење других радова којима се
водни режим у шуми мења тако да се угрожава
опстанак или виталност шуме;
постављање привремених објеката, шатора и
оснивање кампова;
постављање табли и ознака на начин којим се
оштећују стабла;
постављање ограда;
на удаљености мањој од 200,0м од руба шуме не
могу да се граде ћумуране, кречане, циглане и
други објекти са отвореном ватром.
Све активности у предметном простору треба планирати
тако да се очувају шуме и шумско земљиште као добро
од општег интереса.

2.2. ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
Земљиште ван граница грађевинског подручја обухвата
пољопривредно, шумско и водно земљиште.
Пољопривредно земљиште
Пољопривредно
земљиште
се
користи
за
пољопривредну производњу, осим у случајевима
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 41/2009).
У складу са захтевом за очување пољопривредног
земљишта (као природног ресурса у рубним зонама
подручја ГУП-а), у циљу повезивања са окружењем,
потребно је:

искључити градњу и претварање пољопривредног
земљишта у грађевинско осим објеката искључиво у
функцији пољопривредне производње као и
инфраструктурних објеката;

ревитализовати пољопривредне површине и избор
гајених врста заснивати на производњи биолошки
вредне хране;

микролокацијски, на теренима изнад 12% нагиба
подизати специфичне културе или вршити класично
пошумљавање.

Воде и водно земљиште
Водно земљиште је простор на коме стално или
повремено има воде, због чега се формирају посебни
хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи, који се
одражавају на акватични и приобални екосистем.
Водно земљиште и водне површине се користе на начин
којим се штетно не утиче на воде и приобални
екосистем, и не ограничавају права других за:

изградњу водних објеката и постављање уређаја
намењених уређењу водотока и других вода;

одржавање корита водотока и водних објеката;

спровођење мера заштите вода;

спровођење заштите од штетног дејства вода;

обављање осталих функција, према Закону о
водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и
93/2012).

Шуме и шумско земљиште
Шумско земљиште се користи искључиво у функцији
шумарства и ловства, осим у случајевима утврђеним
Законом о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010
и 93/2012, 89/2015). Сопственик/корисник шума дужан је
да спроводи мере заштите шума, да штити шуме и
шумска земљишта од деградације и ерозије, да
извршава планове газдовања шумама, као и да
спроводи остале мере прописане Законом о шумама и
прописима донетим на основу овог закона.
Шуме на подручју Плана припадају шумским
комплексима са приоритетном функцијом заштите.
Општи принцип заштите шума односи се на одрживо
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2.3.
ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ ПРЕТЕЖНЕ
НАМЕНЕ

спорта

Планирано

Зеленило Паркови

2025
земљи
ште
НАМЕНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Предшколско
васпитање и
образовање
Oсновно
образовање
Средње
образовање
Специјално
образовање
Високо
образовање
Основна
здравствена
заштита
Секундарна
здравствена
заштита
Социјална
заштита - Дом
ученика
Социјална
заштита Социјално
становање
Култура
Државна управа,
администрација и
удружења
Комуналне
делатности пијаца
Комуналне
делатности Дистрибутивни
центар
Комуналне
делатности Ветеринарска
станица
Комуналне
делатности Комунално
предузеће
Комуналне
делатности ватрогасна
станица

ha

% у односу
на обухват

1.88

0.10

2.20

0.11

1.92

0.10

2.49
1.81

0.13
0.09

0.80

0.04

11.01

0.57

0.05

Зеленило Скверови
Зеленило Заштитно
зеленило

0.08

0.33

0.02

11.14

0.58

0.64

0.03

4.61

16.78

0.88

19.19

1.00

Паркинг површине

2.67

0.14

Железница

46.60

2.43

Железничка
станица

1.78

0.09

Водопривредни
објекти

15.00

0.78

Гасоводни објекти

0.40

0.02

Електроенергетски
објекти

1.53

0.08

Саобраћајне
површине

441.14

23.03

Водно земљиште

98.32

5.13

831.84

43.43

Становање - А.1
Високих густина

4.88

0.25

Становање - А.2
Високих густина

20.51

1.07

Становање - Б.1
Средњих густина

77.54

4.05

Становање - Б.2
Средњих густина

130.82

6.83

Услуге и центри мешовита намена

9.35

0.49

331.62

17.31

0.48

0.03

Пољопривредно
земљиште

508.42

26.54

УКУПНО ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ

1083.62

56.57

УКУПНО ЈАВНЕ И
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

1915.46

100.00

Црква

0.09

0.26
∑ (1.1-1.9)
+ (2.1 - 2.4)

2.30

0.04

88.25

УКУПНО ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

∑ (2.1 -2.4)
4.98

0.79

Посебна намена
Саобраћајни
објекти

Производња
1.71

0.36

∑ (1.1-1.9)

0.00

1.49

6.82

0.12
3.

0.29

0.02

Комуналне
делатности Гробље

13.34

0.70

Спорт - Градски
спортски центар

8.33

0.43

Спорт - Соколски
дом

0.51

0.03

Спорт - Зеленило
са садржајима

25.35

1.32

УСЛОВИ И
СРЕДИНЕ

МЕРЕ

ЗАШТИТЕ

ЖИВОТНЕ

Концепт заштите и унапређења животне
средине, заснован је на успостављању одрживог
управљања природним вредностима, превенцији,
смањењу и контроли свих облика загађивања.
Праћење
стања
животне
средине,
евидентирање извора загађивања, контролу квалитета
медијума животне средине у циљу предузимања мера за
минимизирање или свођење негативног утицаја у
границе прихватљивости, обавеза
је локалне
самоуправе као и израда и доношење Акционог плана
заштите животне средине.
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Заштита ваздуха
Опште мере заштите ваздуха које је неопходно
спровести су:
 поштовање Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник
РС“, бр. 36/09, 10/13), као и подзаконска акта;
 предвидети одговарајућу опрему, техничка и
технолошка решења, којима се обезбеђује да
емисија
загађујућих
материја
у
ваздуху
задовољава прописане граничне вредности;
 смањење концентрације загађујућих материја на
изворима загађења, посебно у оквиру радних зона,
(применом техничко технолошких мера - нових
чистих технологија, уградњом постројења за
апсорпцију штетних гасова и реконструкцијом у
случају дотрајалости и сл);
 повећање удела зеленила на парцелама у оквиру
зона и локација са евидентираним утицајем
аерозагађења (у зони утицаја производних
комплекса и фреквентних саобраћајница), као и
адекватним избором зеленог фонда како би се
апсорбовали штетни полутанти из ваздуха;
 ширење гасоводне и топловодне мреже, односно
замена
котларница
на
чврста
горива,
котларницама на гас;
 увођење принципа енергетске ефикасности,
коришћењем
обновљивих
извора
енергије
(соларна, енергија воде, биомасе),
 едукација становништва о значају очувања
квалитета ваздуха и мерама које то доприносе;
Контролу квалитета и степен загађености ваздуха на
подручју плана (што је у надлежности општине), пратити
систематски и спроводити мере :

кроз израду катастра аерозагађења;

успостављањем
мониторинга
за
континуирано праћење квалитета ваздуха
са редовним извештајима о загађењу;

посебне
контроле
загађености
на
угроженим местима (индустријски комплекс
– у обавези оператера постројења);

Акциони план – ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН
(ЛЕАП), се може донети за подручје целе општине и за
подручје ПГР-а.
Акциони планови се доноси како би се унапредио
квалитет животне средине једне локалне заједнице,
односно како би се обезбедила:

заштита ваздуха;

заштита вода;

заштита земљишта;

заштита шума;

заштита од буке и вибрација;

заштита од јонизујућег и нејонизујућег
зрачења;

заштита од удеса;

управљање отпадом;
Општи услови заштите животне средине:
 при пројектовању и реализацији планираних намена
неопходно је урачунавање трошкова заштите животне
средине у складу са законом;
 отпадни материјал који настане приликом изградње
(материјал из ископа, грађевински материјал, метални
отпад, пластика, комунални отпад) одвозити на унапред
одређену локацију;
 поштовање услова надлежних органа и институција при
реализацији планираних намена, објеката, функција,
садржаја, инфраструктурних система и радова;
 свака активност при реализацији плана мора бити
спроведена на начин да проузрокује најмањи ризик по
животну средину и здравље људи, смањи оптерећење
простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи и
производњи, укључи могућност рециклаже и спречи или
ограничи утицај на животну средину на самом извору
загађивања;
 комунално и инфраструктурно опремање зона и
локација, у циљу спречавања потенцијално негативних
утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и
ефеката на здравље становништва;
 подстицање коришћења еколошки прихватљивих
енергената и технологија за производњу енергије, уз
рационално
коришћење
енергије,
стимулацију
коришћења обновљивих извора енергије и повећање
енергетске ефикасности;
 смањење броја индивидуалних котларница и ложишта
ширењем
система
централизованог
снабдевања
енергијом, ширење гасификационог система;
 озелењавање и пејзажно уређење површина јавног
зеленила, сагласно локацијским условима и еколошким
захтевима, уз стриктно поштовање принципа
аутохтоности у зонама заштите од извора загађивања;
 озелењавање саобраћајница свих рангова (обострано
или једнострано);
 спроводити мере еколошке компензације у простору;
 унапређење и обнављање природних ресурса шума,
водотокова, земљишта, ваздуха, биљног и животињског
света;
 утврдити еколошки капацитет подручја, степен
угрожености
подручја
(утврдити
катастар
загађивача ваздуха, земљишта и воде) пре
реализације планираних намена,
 управљање отпадом према Плану управљања отпадом;
 управљање отпадним водама – обавезан предтретман
свих технолошких отпадних вода до захтеваног нивоа
пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или
водоток), као и третман зауљених атмосферских вода и
пречишћавање комуналних вода;
 тамо где нема фекалне канализације и где се она
не
планира,
предвидети
изградњу
водонепропусних
септичких
резервоара
за
прикупљање санитарних отпадних вода и њихово
одвожење у јавну канализацију града;
 обавезан поступак Процене утицаја за све пројекте
- објекте, радове – изворе могућих негативних
утицаја, према Закону о процени утицаја на
животну средину («Сл. гласник РС» бр. 135/04 и
36/09) и на основу Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које се може захтевати процена на
животну средину («Сл.гласник РС» бр. 114/08)

Заштита вода
У складу са Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10
и 93/12) неопходно је обезбедити адекватно управљање
водом и водним ресурсима, као и адекватну заштиту
вода и заштиту од вода.
Опште мере заштите и одрживо коришћење вода
заснива се на:

спречавању свих облика загађења вода
директног и индиректног;

одржавању и обезбеђењу оптималног
еколошког протока у функцији очувања и
заштите водених заједница и квалитета
воде, као и несметано коришћење воде за
различите намене;

заштити и очување водног земљишта и
приобалних екосистема (травнатих и
шумских);
Заштита изворишта водоснабдевања
На свим извориштима, као и око објеката система за
водоснабдевање, треба спровести мере санитарне
заштите дефинисане Правилником о начину одређивања
и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (Сл. Гласник РС бр. 92/2008).
Заштита површинских вода
Заштита површинских вода обухвата заштиту од
загађења река: Велика Морава и Раваница.
Заштиту спроводити:
 забраном
депоновања
отпада
или
другог
материјала, упуштања отпадних вода или било
каквих активности које би биле потенцијални
извори загађивања река;
 изградњом/доградњом канализационе мреже и
колектора чиме се спречава изливање отпадних
вода у водоток;
 изградњом градског система за пречишћавање
индустријских и фекалних отпадних вода;
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 сви објекти који у свом технолошком поступку имају
отпадне воде, морају имати изграђен предтретман
за прераду отпадних вода до задовољавајућег
нивоа за испуштање у водоток;
 обавезан је контролисани прихват потенцијално
зауљених
отпадних
вода
са
интерних
саобраћајница, манипулативних површина и
паркинга, као и третман у таложнику /сепаратору
масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет
пречишћених вода задовољава критеријуме
прописане за испуштање у јавну канализацију или
реципијент;
 обавезна је редовна контрола испуштања отпадних
вода у скалду са Законом о заштити вода
(„Сл.гл.РС“ бр. 30/10 и 93/12);
 уређивањем корита осталих водотокова са мерама
забране угрожавања и загађивања;
 спровођењем мониторинга река (квалитет воде,
катастар загађивача са планом мера за заштиту).

земљишта већ и производњу квалитетне органске хране.
Са друге стране, ради локализације примене хемије у
пољопривреди могу се дефинисати следеће зоне:
Утврђује се заштитно одстојање између култура које се
интензивно третирају и:
зоне становања од 500 m;
зоне водотокова од 50 m;
За сточне фарме дефинише се заштитна зона од 200 m
од зона становања, државних путева и водотокова,
односно 510 m од изворишта водоснабдевања.
Заштита од буке и вибрација
У циљу заштите од буке и вибрација а у складу са
Законом о заштити од буке у животној средини потребно
је:

урадити зонирање насеља према
угрожености од буке:

тихе
зоне:
зоне
индивидуалног
становања, зоне и локације спорта и рекреације и
зеленила, локације вртића и школских објеката,
туристичке зоне и локације, локације објеката
здравства;

остале
зоне:
индустријске
зоне,
комплекси и локације, зоне вишепородичног и
индивидуалног становања са привређивањем,
појасеви
државних
путева
и
градских
саобраћајница;
успоставити
одговорно поступање за
емитере буке (учешће у трошковима праћења
стања, обезбеђивању заштитних мера и сл.),
спровести мере заштите у зонама са
буком преко дозвољеног нивоа,
вршити редовни мониторинг буке у
зонама у којима је евидентирана повећана појава
буке и у зонама где се то очекује,
поштовати савремене стандарде заштите
од буке при пројектовању инфраструктуре (пре
свега саобраћајница), објеката и постројења у
којима се очекује настајање буке.

Заштита подземних вода заснива се на одрживом
коришћењу
резерви
подземних
вода,
процени
капацитета у циљу одрживог коришћења и спровођењу
истражних радова у циљу процене резерви. Заштита
подземних вода односи се и на заштиту подземних вода
од загађења, што ће се спроводити кроз мере:

забране
неконтролисаног
испуштања
отпадних вода;

забране
изградње
водопропусних
септичких јама;

изградњом канализационе мреже, односно
фекалних колектора који су повезани са
системом за пречишћавање отпадних вода;

обавезе предтретмана за све загађујуће
технолошке процесе пре упуштања отпадне
воде у реципијент/канализацију;
Такође је неопходно ограничити и потпуно елиминисати
индиректан утицај загађења подземних вода, посебно
неконтролисаном применом хемиских препарата у
пољопривреди.
За све активности у простору које могу бити
потенцијални извори загађивања вода, обавезна је
процедура процене утицаја на животну средину, према
Закону о процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС» бр. 135/04 и 36/09) и на основу Уредбе о
утврђивању Листе пројеката за које се може захтевати
процена на животну средину («Сл.гласник РС» бр.
114/08), и примена прописаних мера и услова из тог
документа.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Заштита од нејонизујућег зрачења заснива се на спровођењу
Закона о заштити од нејонизујућих зрачења и нуклеарној
сигурности (Сл.гласник РС., бр.36/09). То подразумева:
увођење нових, виших стандарда у спровођењу
мера заштите од јонизујућих зрачења, нуклеарне и
радијационе сигурности,
успостављање комплексније регулативе али и
омогућавање ефикасније примене закона,
успостављање стриктног и целовитог надзора над
изворима нејонизујућих зрачења и нуклеарним
објектима,
радијационим
делатностима
и
нуклеарним активностима, као и над управљањем
радиоактивним отпадом;
У одредбама Закона о заштити од нејонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности су уграђени највиши стандарди које
прописују водеће светске организације у овој области.
Услови и мере заштите здравља људи и заштите животне
средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у
коришћењу извора нејонизујућих зрачења, представљају
обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу
простора.
У циљу заштите од нејонизујућих зрачења обавезне мере су:
 прописивање и поштовање граница излагања
нејонизујућим зрачењима;
 откривање присуства и одређивање нивоа излагања
нејонизујућим зрачењима;
 примена средстава и опреме за заштиту од
нејонизујућих зрачења;
 контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у
животној средини и контрола спроведених мера
заштите од нејонизујућих зрачења;
 обезбеђивање материјалних, техничких и других
услова за систематско испитивање и праћење нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини;
 образовање и стручно усавршавање кадрова у области
заштите од нејонизујућих зрачења у животној
средини;
 информисање становништва о здравственим ефектима

Заштита земљишта
Заштита земљишта подразумева одрживо коришћење
земљишта као ресурса, унапређење постојећег стања
квалитета земљишног бонитета, заштите од загађења и
деструкције, као и санцију (чишћење) и рекултивацију
девастираних локација. Заштита земљишта спроводити
кроз мере:
 забрана неконтролисаног депоновања свих врста
отпада, ван за то предвиђених локација;
 ограничавање неконтролисаног и непотребног
отварања вегетацијског склопа;
 унапређење
(рекултивацију
и
санацију)
деградираних терена – еродираних терена,
клизишта, терена по завршеној експлоатацији,
локације дивљих депонија и свих других терена
који су контаминирани хемијским или другим
загађујућим супстанцама;
 контролу употребе хемијских препарата у
пољопривреди и спровођење принципа добре
пољопривредне праксе;
Одрживо коришћење и заштита земљишта односи се и
на систем контроле квалитета земљишта.
Мере заштите земљишта од утицаја пољопривреде:
Ради заштите земљишта од загађења применом
претеране хемизације органског и неорганског порекла
потребно је институционално и кроз едукацију
становништва увести «добру пољопривредну праксу».
Она би требало да обезбеди не само очување квалитета

90

23.07.2018.


број 9
 превенција и смањење стварања и настајања
отпада минимизирањем укупних количина
отпада;
 постепено увођење шема раздвојеног сакупљања
отпада;
 разврставање и одвајање отпада на извору пластике, стакла, папира и картона;
 одвојено прикупљање и сортирање отпада;
 повећање типова и врста отпада сакупљених у
циљу рециклаже и поновне употребе;
 побољшање
организације
сакупљања
и
транспорта;
 замена контејнера модерним судовима за одвојено
сакупљање отпада и увођење савремене
специјализоване опреме за транспорт;
 оптимизација учесталости сакупљања и рута у
зависности од основне намене простора, густине
становања и броја становника;
 увођење распореда и динамике за сакупљање
кабастог комуналног отпада;
 санација и фазна рекултивација депоније и
неконтролисаних сметлишта на подручју плана и
непосредног окружења;
 успостављање мониторинга и система контроле
стања у области управљања отпадом.

излагања нејонизујућим зрачењима;
информисање становништва о мерама заштите и
обавештавање о степену изложености нејонизујућим
зрачењима у животној средини.

Заштита шума
Шуме
на
подручју
ПГР-а
припадају
шумским
комплексима са приоритетном функцијом заштите.
Општи принцип заштите шума односи се на одрживо
коришћење шума и унапређење статуса шума и шумског
земљишта. Очувањем шумских комплекса доприноси се
очувању биодиверзитета и предеоних карактеристика
подручја. При планирању намена и активности у
границама обухвата плана, све активности треба да буду
у складу са Законом о шумама („Сл.гласник РС., бр.
30/10 и 93/12), и Закона о изменама и допунама Закона
шумама („Сл.гласник РС“.бр.89/15), односно све
активности морају бити засноване на очувању шума и
шумског земљишта као добро од општег интереса.
Заштита од удеса
Заштита од удеса обухвата:
 планирање,
организовање
и
предузимање
превентивних и других мера управљања опасним
материјама на основу анализе опасности од удеса;
 поступање са опасним материјама у производњи,
употреби, транспорту, промету, складиштењу и
одлагању вршити на безбедан начин, да се не
доведе у опасност живот и здравље становништва
и не загади животна средина;
 сви оператери Севесо постројења (постројење у
којем се обављају активности у којима је присутна
или може бити присутна опасна материја у
једнаким или већим количинама од прописаних)
дужни су да предузму све неопходне мере за
спречавање хемијског удеса и ограничавања
утицаја тог удеса на живот и здравље људи и
животну средину у циљу стварања услова за
управљање ризиком.
 Правилником о листи опасних материја и њиховим
количинама и критеријумима за одређивање врсте
документа које израђује оператер Севесо
постројења, односно комплекса („Сл. гласник РС“
бр. 41/2010) и Упутством за одређивање врсте
документа које израђује оператер Севесо
постројења (Министарство животне средине и
просторног планирања, август 2010.). дефинишу се
оператери који не припадају Севесо постројењима,
односно комплексима, затим Севесо постројења
нижег реда и вишег реда.
 Севесо постројења вишег реда су у обавези да
израде Извештај о безбедности и План заштите од
удеса.
 Оператер Севесо постројења, односно комплекса
дужан је да изради Политику превенције удеса или
Извештај о безбедности и План заштите од удеса,
у зависности од количина опасних материја којима
врши активности и да предузме мере за
спречавање хемијског удеса и ограничавање
утицаја удеса на живот и здравље људи и животну
средину, утврђене у тим документима.
 Садржина и методологија израде докумената
ближе је прописана Павилником о садржини
Политике превенције удеса и садржини и
методологији израде Извештаја о безбедности и
Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“ бр.
41/2010).
 Политику превенције израђују Севесо оператери
нижег реда, док Извештај о безбедности и План
заштите од удеса израђују Севесо оператери
вишег реда.

На микролокацијама отпад се прикупља путем корпи за
отпатке које се постављају на местима фреквентнијег
кретања и окупљања. Одвожење отпада обавља се
преко надлежног предузећа. Стандард за сакупљање
комуналног отпада, су:
 за колективно становање - контејнери запремине
1100 литара, и то 1,1 контејнер на 1000 m2 бруто
површине пословног простора, односно 1 контејнер
на 15 – 20 стамбених јединица,
 за индивидуално становање – 1 канта запремине
140л на једно домаћинство, односно, 1 контејнер
запремине 1100л, на 15 домаћинстава.
Неопходно је обезбедити на свим локацијама директан и
неометан прилаз за комунална возила, при чему ручно
гурање контејнера не сме бити дуже од 15 m, по равној
подлози (без степеника).
Сакупљање и одвожење комуналног отпада на подручју
Ћуприје, поверено је фирми PWW. Отпад се одвози на
санитарну депонију Гигош у Јагодини, (што је у складу са
Националном стратегијом управљања отпадом за
период 2010-2019)
За стару депонију која се налази ван граница ПГРа, на
путу Ћуприја – Деспотовац, у кориту реке Ђорђев поток,
на око 6км од Ћуприје, потребно је урадити ревизију
Пројекта за санацију и ремедијацију, који је 2005.год
урадио Институт Јарослав Черни.
Управљање опасним отпадом до реализације
националног постројења за физичко-хемијски третман
опасног отпада и регионалног складишта опасног
отпада, управљање опасним отпадом вршиће се у
складу са важећим Законом и подзаконским актима.
Услови за складиштење опасног отпада на локацији
морају бити засновани на позитивној законској
регулативи (Правилник о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмна отпада који се
користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл.гласник РС“, бр. 98/10), Правилник о
начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Сл.гласник РС“, бр.92/10), Правилник о
условима, начину и пиступку управљања отпадним
уљима („Сл.гласник РС“, бр. 71/10)), а на основу врсте
отпада и пројектоване количине отпада. Ова врста
отпада може бити само привремено складиштена на
локацији уз обавезу Инвеститора да овај отпад трајно
складишти ван локације преко овлашћеног Оператера
који поседује одговарајућу дозволу за транспорт и
третман опасног отпада.
Управљање отпадом животињског порекла – гробље
за угинуле животиње и кућне љубимце (угинуле
животиње и кућни љубимци, кланични отпад, отпад из
постројења за прераду меса, објеката за узгој
животиња), до успостављања система за управљање
овом
врстом
отпада
на
националном
нивоу,

Управљање отпадом
Концепт очувања и заштите природе и животне средине
захтева одрживо управљање отпадом. У складу са Законом о
управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) и
Стратегијом управљања отпадом (за период 2010-2019.
године, „Сл. гласник РС“, бр. 29/10) основни концепт
управљања отпадом за дато подручје је:
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организовати преко постојећих постројења за третман
отпада животињског порекла (постојећих кафилерија) и
формирањем откупно сабирних станица, према
критеријумима и условима заштите животне средине.
Проблем животињских лешева и отпада од животиња се
може решавати и директно на нивоу произвођач отпада
– преко уговора о преузимању и сарадњи и куће која
врши трајни третман ове врсте отпада - ‘’ФАБИМ –
Напредак’’ из Ћуприје.
Амбалажни отпад је неопходно третирати у свему пема
Закону о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл.гласник
РС, бр.36/09).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
На основу услова (Решења) Завода за заштиту природе
Србије бр.020 –398/3 од 1.04.2016.год. у обухвату плана
нема заштићених подручја за које је спроведен или
покренут поступак заштите, еколошки значајних подручја
еколошке мреже РС, нити је евидентирано природно
добро, или добро за које је покртенута иницијатива
заштите. Велика Морава са приобалним појасом у
природном и блиско природном стању је Уредбом о
еколошкој мрежи (Сл.гл.РС бр 102/2010) утврђена као
еколошки коридор од међународног значаја. Раваница
са приобалним појасом у природном и блиско природном
стању и предеони елементи унутар културног предела
(групе стабала, рубна станишта, међе, живице,
кошaнице, и сл.) имају улогу еколошких коридора од
локалног значаја.
Уколико се у току реализације плана наиђе на геолошко
– палеонтолошке или минеролошко – петролошке
објекте, за које се предпоставља да имају својство
природног добра, сходно Закону о заштити природе,
извођач је дужан да обавести Министарство надлежно
за послове заштите природе, односно предузме све
мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.

1.

Зграде

2.

(сецесија,терасе и капија од кованог гвожђа),
38, 40, 63 (Гимназија), 74, 76 ("Коларчева
задужбина) 94, 98 и 100
Зграда Социјалног осигурања у Карађорђевој

у

Карађорђевој

Зграде у Улици Живке Дамјановић, број 10 и 26
Зграда касарне ВЈ

IV

УРБАНИСТИЧКЕ И АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

Урбанистичке целине са амбијенталним вредностима су:
1.

Улица Живке Дамјановић од броја 6 закључно са

2.

Улица Карађорђева од Улице Кнеза Лазара до

бројем 16 и број 27
раскрснице код моста на Морави
3.

Улица Курсулина од школе до моста на Раваници -

4.
5.

десна страна
Обе стране Улице 13. октобар
У улици Кнеза Милоша, у зони од Раванице до
Дома здравља, дефинисати очување делова
заштићених

на

у

којима

нема

евидентираних споменика

V СПОМЕНИЦИ НОБ - а И РАНИЈИХ РАТОВА
Утврђени споменици из ове категорије заштите су:
1.
Споменик НОБ - а у парку

музеја
ушћа Раванице у Мораву
Парк између школе "Ђура Јакшић" и Дома ВЈ,
Раванице и улице Карађеве

целина
и

културе.

обали Раванице са управном зградом

3.

36

12.
13.

I УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
За утврђена непокретна културна добра проглашени су:

Остаци античког моста на Морави, на десној обали

број

11.

9.
10.

урбанистичких

2.

улици,

улици
Зграда СО Ћуприја у Улици 13. октобра, број 7
Зграде у Улици 13. октобра, број 21, 25 и 28
Зграда у Улици Милице Ценић, број 9
Комплекс зграда у кругу болнице (ушно)
Зграда Елдиса у Курсулиној улици, број 10
Стара Милошева црква у Улици Раде Кончара,
број 10
Зграда у Улици Капетана Коче, број 62
Зграда биоскопа у Улици Раде Симоновић
(модерна архитектура)
Стражарска кућа у парку поред Мораве (павиљон)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Марги"

Зграде у Улици 13. октобра, број 17-19 и 18-20
Зграда у Улици М. Новаковића "Xиxе", број 17
Споменик палим ратницима 1918. године у парку

следећи објекти:

IV Амбијенталне целине градитељског наслеђа
V
Споменици, спомен бисте и спомен плоче НОБ-а и
ранијих ратова.

"Хореум

Јакшић",

III ЕВИДЕНТИРАНА КУЛТУРНА ДОБРА
Као евидентирана културна добра валоризовани су

својствима

локалитет

"Ђура

културе.

културе
Непокретности, које су у поступку за утврђивање за
споменик културе
Евидентиране непокретности са споменичким

левој

школе

које је покренут поступак о утврђивању за споменик

ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Ускладу са Законом о непокретним културним
добрима ("Службени гласник РС", број 71/1994
и
48/1995)
и
методологијом
службе
заштите,
непокретна културна добра су класификована на
четири споменичке категорије:
I
Утврђена непокретна културна добра - споменици

Археолошки

основне

Карађорђева улица број 40
Зграде у Карађорђевој улици, број 21 и 96
Зграда у Улици Кнеза Лазара, број 31
Зграда библиотеке у Улици Милице Ценић, број
18
Зграда у Улици Милице Ценић, број 16

НЕПОКРЕТНОСТИ, КОЈЕ СУ У ПОСТУПКУ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ
На подручју ГП-а Ћуприја 2020. нема непокретности за

ЗАШТИТА
НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
У оквиру припремних радова за израду ГП-а Ћуприја
2020, надлежни Завод за заштиту споменика културе из
Крагујевца, извршио је, августа 2001. у сарадњи са
Дирекцијом за урбанизам из Ћуприје, ревизију
градитељског наслеђа на подручју ГП-а Ћуприја,
урађену 1996. године.

1.

Зграда

II

3.2.

III

администрације",

"Савремене

Карађорђева улица, број 18

3.1.

II

Зграда

2.
3.
4.
5.
6.
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УСЛОВИ
ЗАШТИТЕ
И
УНАПРЕЂИВАЊА
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
На утврђеним културним добрима, евидентираним
добрима и амбијенталним целинама примењиваће се
услови заштите, унапређивања и презентације, утврђени
ревизијом градитељског наслеђа на подручју ГП-а
Ћуприја из 2001. године, имајући у виду следеће
–
утврђени споменици културе, заједно са
припадајућом
катастарском
парцелом
и
покретностима,
у
складу
са
Одлуком
о
утврђивању, којом су дефинисани и конкретнији
услови заштите, уживају сва права и обавезе према
Закону о културним добрима. О њиховом спровођењу
стара се надлежна служба СО Ћуприја, заједно са
надлежном службом заштите, која утврђује услове и
мере техничке заштите за објекат и његову непосредну
заштићену околину, као и корисници објеката;
–
поред Законом утврђених мера заштите, које
дефинишу потпуно очување интегритета споменика,
са наменом која не деградира његова архитектонска и
културна својства, обезбедити редовно одржавање уз
потребне конзерваторске интервенције у складу са
валоризованим својствима споменика;
–
адаптације због промене намене, функције или
увођења нових
делатности, примерених значају и
склопу објекта, могуће је изводити под условом да не
буде нарушен статички и архитектонски интегритет
објекта, екстеријера и делова валоризованог ентеријера,
уз обавезне услове надлежног Завода за заштиту
споменика културе;
–
у амбијенталној целини, није дозвољена
доградња и надградња невалоризованих објеката до
њихове потпуне презентације (израда одговарајућег УП
и техничке документације са условима надлежног
Завода
за
заштиту), која обухвата побољшање
комуналне инфраструктуре, конзервацију споменика,
ограда и капија, као и хортикултурно решење, ради
очувања интегритета и остварења ревитализације. До
доношења УП могуће је само редовно одржавање
наведених објеката;

4. појас заштите цевовода.
У циљу очувања квалитета воде на изворишту,
неопходно је предузети мере заштите изворишта од
потенцијалног загађења. Најбољи начин очувања
квалитета вода је да се онемогући уношење загађења у
издани, а уколико и дође до ексцесних загађења, да се
може правовремено реаговати, па стога треба предузети
превентивне мере заштите подземних вода на
изворишту.
Поред примене мера општег карактера, као и мера
хидрогеолошке контроле, одређивање заштитних зона у
области једног изворишта представља основни начин
превентивне заштите. Зона санитарне заштите
представља површину терена заједно са подземљем
које окружује извориште и кроз коју загађења могу
допети до изворишта.
Одређивање I и IV зоне санитарне заштите, углавном се
односи на физичку заштиту инфраструктурних објеката
(бунара, система/објеката за третман воде, цевовода и
др.), док посебан проблем представља одређивање II
и III зоне заштите. Ово се пре свега огледа у погледу
избора методе одређивања зона санитарне заштите,
као и критеријума за њихово издвајање. Стога ће бити
приликом дефинисања зона санитарне заштите, посебна
пажња просвећена одређивању II и III зоне санитарне
заштите.

Општи услови за целокупни простор Плана
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошко
налазиште или археолоске предмете, извођач је дужан
да одмах без одлагања прекине радове и обавести
надлежан 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 (члан
109 Закона о заштити културних добара „Сл.гласник бр.
71/1994).

Зона уже санитарне заштите изворишта
Уже зоне заштите чине површине земљишта под
санитарним надзором на којој није дозвољена изградња
објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу
да било који начин загадити воду и мора бити видно
означена.
Површина уже зоне заштите мора бити толика да
обезбеди заштиту од микробиолошког, хемијског,
радиолошког и других врста загађивања.
Одређивање зоне санитарне заштите захтева примену
хидродинамичке анализе хидрогеолошког саистема.
Хидродинамичко одређивање зона санитарне заштите
може бити базирано на неколико критеријума:

Депресија, снижење подземне воде које настаје
услед рада изворишта – зона утицаја изворишта –
развој депресионог левка. Овај критеријум не уважава
чињеницу да загађење може доспети у зону изворишта и
из дела који се налази ван утицаја депресионог левка.

Време транспорта подземне воде (адвективни
процес) – одређује се за које време честица подземне
воде доспе до бунара на изворишту. Уколико је зона
утицаја изворишта велика, као што је случај код
изворишта са нивом под притиском, ово је најчешће
коришћени критеријум.

Сливно
подручје
издани
представља
максималну заштиту, али га је практично немогуће
инплементирати у пракси, јер захтева енормне
материјалне трошкове.

Асимилативни критеријум, узима у обзир и
незасићену зону као и ретардацију загађења а тиме
дозвољава и смањење зоне санитарне заштите. Овај
критеријум се ретко користи, с обзиром да за његову
примену је потребно познавати велики број параметара.
Овај приступ се најчешће користи код анализе
угрожености изворишта од једне или две врсте
загађења.
На основу овако дефинисаних зона санитарне
заштите, неопходно је израдити катастар потенцијалних

3.4

Зона непосредне санитарне заштите изворишта
Зона непосредне заштите изворишта – (зона строгог
режима), према позитивним законским прописима
обухвата непосредну околину постојећих и планираних
објеката на изворишту. То су експлоатациони бунари,
постројење за црпење, транспортни цевоводи и
постројење за припрему и пречишћавање подземне
воде. Зона непосредне заштите обухвата најмање 10
метара од објеката и мора бити ограђена и под кључем.
Приступ у ову зону имају само овлашћена лица. Зона
непосредне заштите може се користити само као
сенокос, без употребе ђубрива и средстава за заштиту
биља.

3.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ФОРМИРАЊЕ ЗОНА
САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
Заштита изворишта воде за пиће је обавеза која
проистиче из законске регулативе и Правилника о
начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите и изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“
бр. 92/2008).
Квалитетна заштита изворишта од хемијског и
бактериолошког загађења треба да осигура извориште
у неколико основних случајева:
заштита од загађења издани подземне воде преко

или поред самих објеката,
заштита од загађења које настаје од фиксних или

расутих загађивача,
заштита од загађења која могу настати на

местима понирања површинских и атмосферских вода,

заштита од загађења проузрокованог хаваријом
или неким другим непредвиђеним случајем.
Предлог мера садржи просторну заштиту и режим
понашања унутар заштићене зоне. Осим напред
наведених мера, које је неопходно предузети у циљу
заштите изворишта "Стрелиште", дефинисане су, на
бази истражних и студијских радова, мере, услови и зоне
санитарне заштите изворишта, и то:
1.
зона непосредне заштите изворишта (зона строгог
режима);
2. зона уже заштите (зона ограничења);
3. зона шире заштите (зона надзора)
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загађивача, на основу чега ће се и дати процена
угрожености од потенцијалног загађивача.
Употреба вештачког ђубрива не сме у овој зони прећи
количине ђубрива које се данас користе. Поред
наведеног, за обезбеђење уже зоне неопходно је
легализовати следеће активности:

онемогућити замену уља, ремонт машина и
сличне активности које би могле узроковати деградацију
квалитета воде на изворишту,

не дозволити оформљење депонија смећа и
других депонија чије би постојање могло утицати на
деградацију квалитета вода,

забранити изградњу инвестиционих објеката у
гранама индустрије као што
су хемијска, текстилна
индустрија, металургија, итд.,

забранити транспортовање и ускладиштење
отпадних и штетних материја и амбалаже на путевима
који пролазе кроз ово подручје,

забранити копање канала, извођење земљаних
радова и пробијање горњег заштитног слоја земљишта и
забранити изливање канализације у овој зони,
забранити интензивно гајење стоке,

забранити скупљање стоке у каналима; на овом

подручју отпадне воде се морају на адекватан начин
извести изван подручја,

нужно је не дозволити битнију урбанизацију овог
подручја;
за објекте који се ипак буду радили неопходно

је обезбедити евакуисање отпадних вода изван
подручја према условима надлежног комуналног
предузећа и строгу контролу наведених активности (нпр.
непропусне
септичке
јаме
са
повременом
евакуацијом садржаја).

за све објекте који се граде пре добијања
грађевинске дозволе неопходно је обезбеддити
сагласност надлежног комуналног предузећа.

Безбедност и заштита изворишта у широј зони морају
се обезбедити следећим мерама:

забранити изградњу инвестиционих објеката у
гранама индустрије чије су отпадне воде (примарне и
секундарне) опасне, као што су хемијска индустрија,
индустрија целулозе и папира, индустрија коже,
текстилна индустрија и металургија и др.

изградњу
других
инвестиционих
објеката
дозволити само ако
изградњу прате реализована
решења пречишћавања отпадних вода према посебним
техничким прописима,

ратарску и сточарску производњу морају
пратити посебне мере контроле коришћења вештачких
ђубрива, хербицида и пестицида, као и посебне мере
пречишћавања отпадних вода и одлагања стајњака,

у зони забранити транспортовање, складиштење
и неадекватну употребу отровних и штетних материја и
њихове амбалаже.
У случају појаве инцидетног загађења на подручју које
припада широј зони заштите неопходно је у зависности
од
природе
опасности
предузети
одговарајуће
интервентне мере за локализовање извора загађења,
односно техничке мере за спречавање даљег ширења
загађења (нпр.искључење бунара, евентуална израда
интервентних бунара, итд.) у правцу водозахватних
објеката. Ако карактер проблема то захтева потребно је
дефинисати, тј. пројектовати одговарајуће трајне мере
заштите изворишта.
Због осталих објеката на подручју, због могућности
тешког угрожавања квалитета воде нафтним дериватима
и сл. неопходно је извршити потпуну превентивну
заштиту.
Шира зона санитарне заштите се не ограђује, већ се
само видно обележава. Земљиште се може користити у
пољопривредне сврхе, али се ограничава употреба
пестицида и хербицида, уз вођење рачуна о хемијском
плодореду и складиштењу тих материја.
Такође, на овом простору треба забрањивати
изградњу индустријских и других објеката, чије отпадне
воде и друге материје из технолошког процеса
производње могу загадити извориште.
Уколико такви објекти постаје неопходна је
изградња предтретмана отпадних вода и строга
контрола њиховог испуштања.
Зоне санитарне заштите изворишта "Стрелиште"
морају бити унети у катастарске планове, као и
просторне и урбанистичке планове. Надлежне службе
Скупштине општине Ћуприја дужне су да донесу одлуку
о успостављању зона санитарне заштите и обавесте
становништво о њиховим границама и о режиму који ће
се у оквиру тих граница спроводити.
У претходном тексу дефинисане су, за све зоне
санитарне заштите, море које се морају примењивати
ради постизања зацртаног циља - санитарне заштите
изворишта.
Поред напред наведених мера, за све три зоне
санитарне заштите потребно је ефикасно примењивање
и следећих мера:

Прикупљање
површинских
вода,
њихово
каналисање и одвођење са површина ефинисаних зона
санитарне заштите.

Обавезно прикупљање свих отпадних вода
затвореним системима и њихово евакуисање ван зона
утицаја на извориште.

Строга контрола септичких јама у зони могућег
утицаја на извориште. На местима где је то могуће све
септичке јаме треба прикључити на канализациони
систем и спречити инфилтрацију загађених вода и
водоносни слој. Уколико та могућност не постоји
септичке јаме треба изградити од водонепропусног
бетона, запремине потребне за месец дана и празнити
их када ниво воде достигне критични.

Спречити одлагање стајског ђубрива у већим
количинама на мањој површини.

Обезбедити континуално осматрање квалитета
подземне воде на правцу струјања ради благовременее
интервенције у случају потребе.

Зона шире санитарне заштите изворишта
Сагласно Правилнику, шира зона заштите одређује се
око изворишта и обухвата територију или део
територије сливног подручја или територију која служи
за напајање изворишта. Критеријум за образовање
границе ове зоне заштите је да пут подземне воде до
бунара износи 10 година. Овако одређена зона
омогућава основу за контролу квалитета воде, као и
захвата од интереса за квалитет воде у изворишту у
дугорочном периоду.
Овај, најшири, ниво заштите изворишта обухвата зону
осматрања активности. Она обухвата читаву површину
која одговара зони прихрањивања издани у условима
експлоатације изворишта.
У широј зони осматрања развијају се све активности,
уз извесна ограничења употребе вештачких ђубрива.
Од осталих објеката у широј зони, као што су
путеви и остало, збор могућности тешког угрожавања
квалитета воде нафтним дериватима и сл. неопходно
је извршити потпуну превентивну заштиту. Уз деоницу
пута које су захваћене другом или трећом зоном
заштите изворишта изграђују се одводни канали за
сакупљање и одвођење кишних вода са ових површина,
ван зоне прихрањивања издани.
Надлежни здравствени органи обавезни су да врше
хигијенко епиодемилошки надзор над подручјем
потрошача воде са изворишта, нарочито у погледу
кретања цревних зараза и других масовних обољења.
Мере предострожности трају све док се опасност
не отклони, о чему решење доноси орган управе.
Изградњу индустријских објеката на овом подручју
треба избегавати. Међутим, сваки изграђени објекат
индустрије мора имати доказницу (елаборат) којим
доказује да производним процесом, отпадним водама,
депонијама или на неки други начин не угрожава
квалитет воде.
Неопходно је захтевати да индустрија обезбеди
заштиту подземних вода тако да изван круга
одређеног индустријског погона нигде не буде
"пробијен" квалитет подземне воде који одговара II
класи вода.
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У свим предложеним зонама заштите треба стриктно
примењивати мере које су предвиђене законом, а
нарочито водити рачуна да се спрече акције и радње
које закон забрањује.

За потребе израде планова детаљне регулације
потребно је извршити додатна геолошка истраживања.
Код већих инвестиционих радова неопходно је извршити
детаљнија истраживања са аспекта микросеизмике и
инжењерске геологије.
Приликом изградње, доградње и реконструкције објеката
обавезно је придржавање услова дефинисаних
наведеним елаборатом.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ
ВЕЋИХ НЕПОГОДА
Заштита од елементарних непогода
На основу Закона о ванредним ситуацијама јединица
локалне самоуправе на основу Процене ризика доноси
План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
Заштита од поплава
Интегрално уређење плавних површина у обухвату
Плана
у
будућности
се
постиже
адекватном
комбинацијом
неинвестиционих
и
инвестиционих
(хидрограђевинских) радова/мера.
Превентивне и оперативне мере су усмерене на
сузбијање опасности од поплава и смањење штетних
последица у свим фазама одбране од поплава.
Назначајнију превентивну меру представља доношење и
спровођење Правилника за одбрану од поплава. На
основу законских одредби (Закон о водама „Службени
гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012), надлежни орган
јединице локалне самоуправе израђује План заштите
и спапсавања од поплава, који регулише надлежности и
институције у ванредним ситуацијама.
У циљу заштите од поплава изведена је регулација
корита Велике Мораве са одбрамбеним бедемима за
велике воде. Такође је изведена регулација дела корита
Раванице у дужини од око 2000 m, а планирана је
регулација читавог њеног тока кроз подручје плана.
3.5.

Заштита од земљотреса – сеизмичност и
сеизмички параметри
Према карти сеизмичке рејонизације територије Србије,
урађеној у Сеизмолошком Заводу Србије, 1974. године,
подручје ГП-аЋуприје се налази у зони основног степена
сеизмичког интензитета од 8° МЦС скале. Ћуприја је
такође под утицајем друге, треће и четврте групе
епицентара, који леже у одређеним подручјима. Друга
група обухвата потез Параћин-Ћуприја, у коме се
јављају земљотреси магнитуде 4,1-4,8° МЦС.Трећа
група "јагодинских земљотреса" показује да је
сеизмогеност блокова развијених у том појасу велика и
да они генеришу снажне земљотресе и до магнитуде од
6,4° МЦС. Четврта група је "свилајначки епицентар" који
генерише земљотресе магнитуде веће од 6,4° МЦС.
При планирању даље организације насеља у простору,
поштовани су резултати геолошке карте, рађене за
потребе ГП-а, са упутствима о степену повољности,
односно неповољности терена за градњу, што чини
један од предуслова за део заштите од земљотреса.
Оваква могућа појава земљотреса обавезује на:
–
обезбеђење потребних слободних површина,
положаја
комуналне
инфраструктуре,
дефинисање
система
изградње,
положаја
габарита, спратности и фундирању објеката у
току израде урбанистичке документације;
–
неопходна испитивања за рачунску корекцију
основног степена, да би се кроз пројекте
обезбедила сигурност објеката на очекивану
јачину земљотреса;
–
примену важећих сеизмичких прописа при
реконструкцији постојећих и изградњи нових
објеката.
Приликом изграње објеката обавезна је примена
одговарајућих правилника о сеизмичним дејствима на
конструкције:
Правилник о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима
(Сл. лист СФРЈ бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983,
52/1990);
Правилник
о
техничким
нормативима
за
пројектовање и прорачун инжињерских објеката у
сеизмичким подручјима (1986.- нема законску
снагу);

Заштита од клизања тла
Природне особине тла, поремећаји настали природним
процесима и дејством инжењерских радова, а на основу
тога и погодност терена за даље планирање и уређење
простора,
утврђени
су
на
основу
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ
ПОДЛОГЕ
СA
ХИДРОГЕОЛОШКИМ
КAРAКТЕРИСТИКAМA, која је
урађена за потребе ПГР-а у "Геопројекту"- Ниш, 2001.
године и која је саставни део документационе основе
ПГР-а. На основу наведених истраживања, извршено је
зонирање подручја на:
 терене повољне за изградњу без ограничења
у погледу коришћења, уз уважавање локалних
инжењерскогеолошких карактеристика терена.
Ови терени се углавном налазе између
железничке пруге, меандра Мораве и аутопута,
управо на простору, на коме је до данас
изграђивано насеље Ћуприја;
 условно повољне терене за чије коришћење
је потребно извршити превентивне геотехничке
мере ради заштите објеката од високог нивоа
подземне воде (хидроизолација), побољшања
својстава тла у зони насутог тла, као и
обезбеђења стабилности терена и објеката. Ови
терени обухватају шири простор тока Раванице и
појединачне мање и веће зоне у подручју ПГРа;
 терене неповољне за изградњу, који захтевају
примену опсежних мелиоративних мера у смислу
одстрањивања негативног утицаја подземних
вода и вода токова Велике Мораве и Раванице. У
циљу обезбеђења стабилности обала Раванице
потребно је извршити регулацију дуж читавог
тока, а посебно од моста до ушћа у Мораву. У
терене неповољне за изградњу спадају и
неконтролисано формиране депоније комуналног
и индустријског отпада. Ове терене, у циљу
заштите животне средине, треба уредити
у
складу са мерама дефинисаним Законом о
заштити
животне
средине
и пратећим
Правилницима.
 терене апсолутно неповољне за изградњу, у
ове терене спадају неконтролисано формиране
депоније комуналног и индустријског отпада. Ове
терене, у циљу заштите животне средине, треба
уредити у складу са мерама дефинисаним
Законом о заштити животне средине и пратећим
Правилницима (реон "Д" на графичком прилогу).

Заштита од пожара
Пожар је честа техничка непогода, а настаје
свакодневним коришћењем објеката, али и као
последица других елементарних непогода и несрећа
(земљотрес, експлозија и сл.). Заштита од пожара
регулисана је Законом о заштити од пожара ("Сл.
гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015). Законом је
прописано да јединица локалне самоуправе својом
одлуком доноси План заштите од пожара. Заштита од
пожара подразумева превентивне мере у циљу
спречавања настанка пожара, као и мере за сузбијање
пожара, које се примењују у случајевима када пожар
настане.
Превентивне мере су: спровођење законских прописа
којима је обезбеђено учешће службе противпожарне
заштите
у
изради
урбанистичке
и
пројектне
документације, кроз давање услова и сагласности;
израда одговарајуће документације - Плана заштите од
пожара.
Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и
квалитетну интервенцију, а то се постиже кроз ефикасно
деловање ватрогасне службе, организоване од стране
надлежног сектора МУП, што подразумева: повољан
положај ватрогасног дома, број возила, проходност
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саобраћајница и приступ локацији, изградњу, одржавање
и осавремењавање хидрантске мреже и др. У оквиру
мера заштите од пожара на планском подручју потребно
је обезбедити следеће:

објекти морају бити изведени у складу са Закона о
заштити од пожара ("Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и
20/2015) и одредбама СРПС ТП 21 и СРПС ТП19;

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 ("Сл.
лист СРЈ“, бр. 8/1995);

електроенергетска постројења и водове извести у
складу са Правилником о техничким нормативима
за погон и одржавање електроенергетских
постројења и водова ("Сл. лист СРЈ“, бр. 41/1993);

хидрантску мрежу извести у складу са Правилником
о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/1990);

у процесу гасификације насеља, неопходно је
урадити План заштите од пожара за зоне
обухваћене гасификацијом;

приликом пројектовања саобраћајница треба
поштовати планиране регулационе ширине, а кроз
пројекте уређења партера поштовати услове
противпожарне заштите;

дефинисане су у Правилнику о енергетској
ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр.
61/2011;

Минимални захтеви енергетске ефикасности
(енергетског учинка) за стамбене зграде, по
методи поређења са најбољим праксама
(Правилник о енергетској ефикасности зграда „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011);

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 - „Сл. гласник РС“, бр.
61/2011,
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
Постојећи објекти
5. Смањење инсталисаних капацитета система грејања,
тј. потрошње енергије за грејање и хлађење заптивањем
прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и
спољних врата и топлотним изоловањем стамбених
зграда.
6.
Смањење
потрошње
електричне
енергије
промовисањем и подржавањем замене класичних
сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама.
7. Смањење потрошње електричне енергије заменом
старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима.
8. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које
се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски
санирају, осим зграда које су правилником изузете од
обавезе енергетске сертификације. (Правилник о
условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда - „Сл. гласник РС“, бр.
69/2012).

Акцидентални удеси
Потенцијалну могућност за изазивање акцидената
представља присуство опасних и штетних материја у
процесу
производње,
складиштења,
утовара,
транспорта, претовара, у облику сировина, компоненти,
погонских горива или готових приозвода. Превентивне
мере,
мере
сталног
надзора
и
контроле,
представљају услов за спречавање потенцијалних
удесних загађења. Обавеза је израда мапе хазарда за
подручје насеља са везама у окружењу.
Због разноврсности индустрије и стања у коме се налази
њена инфраструктура и објекти (могућа застарела
технологија,
непрописно
складиштење,
утовар,
транспорт и претовар штетних и опасних материја),
спроводити заштиту кроз превентивне мере строгог
надзора и контроле. За нове технологије и код
реконструкције постојећих, обавезна је израда Анализе
утицаја на животну средину.
3.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД РАТНИХ
ДЕЈСТАВА
(Поверљиво- Део посебног елабората према
условима МО)
Обавезна је примена мера заштите и спасавања
становништва и материјалних добара од ратних
дејстава.
Зонирање
територије
по
степенима
угрожености и заштите, врши се у складу са местом и
улогом које поједини делови подручја имају, као и у
складу са Проценом угрожености и могућности за
заштиту и спасавање. Изградња објеката и уличне
мреже (у циљу обезбеђења прилаза објектима у
ванредним ситуацијама и несметаног функционисања
цивилне заштите у случају опасности од ратних
разарања), као и заштита становништва и материјалних
добара, спроводи се у складу са одредбама Закона о
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09,
92/11 и 93/12).

МЕРЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ,
ДЕЦИ
И СТАРИМ
ОСОБАМА
Приликом пројектовања и реализације нових и
реконструкције постојећих објеката и површина јавне
намене, стамбених и стамбено пословних објеката са
десет и више станова и објеката услуга, обавезна је
примена техничких стандарда Правилника о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама ("Службени гласник РС", бр.22/2015).
3.8.

3.7.
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Планирани објекти
1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања,
вентилације и климатизације и повећање енергетске
ефикасности ситема грејања.

За спољашње пројектне температуре ваздуха и
максималну
температуру
ваздуха
грејаног
простора користити Правилник о енергетској
ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр.
61/2011;

Захтеване вредности коефицијента пролажења
топлоте и топлотне отпорности простора

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај
план
представља
основ
за
издавање
информације о локацији, локацијских услова, као и за
израду пројекта препарцелације и парцелације и
урбанистичког пројекта, у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09
- испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14) Спровођење се врши у складу са
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правилима грађења прописаним овим планом, за све
локације у његовом оквиру, осим делова плана за које
је предвиђена обавезна израда планова детаљне
регулације и урбанистичких пројеката.
Поред правила прописаних овим планом и важеђим
плановима нижег реда обавезујућа су планска решења
из планова вишег реда:

Правила уређења и грађења Просторног плана
подручја посебне намене система Продуктовода
кроз
Републику
Србију
(Сомбор-НовиСад-Панчево-Београд-СмедеревоЈагодина–Ниш);

Правила уређења и грађења Просторног плана
подручја инфраструктурног коридора аутопута Е75, деоница Београд-Ниш ("Службени гласник
РС", број 69/2003);

овим планом, као и за увођење нових саобраћајница,
ради се План детаљне регулације;
Приликом израде планова детаљне регулације
неопходно је испуњавање свих обавеза и критеријума
који су дефинисани позитивном законском регулативом
из области управљања и заштите животне средине.
Урбанистичка разрада се може радити и фазно по
деловима површина планираних за израду ПДРа .
2.2 Урбанистичко-техничким документима:
Обавезна је израда урбанистичког пројекта за:
–
објекте вишепородичног становања у зони 2
–
за вишепородичне и пословне објекте на
грађевинским парцелама уз Улицу Карађорђеву,
Улицу Кнеза Милоша и Улицу Цара Лазара
–
за
појединачни
производни
објекат
ван
производних и ндустријских зона
–
у рубним деловима зона становања за
изградњу
објеката
друге
намене,
по
урбанистичким параметрима за ту намену
–
мешовито пословање, за изградњу објеката који
својим капацитетом и наменом могу да утичу на
суседне намене и објекте.
–
за парковску површину и мешовиту намену на
простору између регулације Велике Мораве и
Улице Данила Димитријевића

површине и објекте јавне намене (без линијске
инфраструктуре)

пренамену зона у компатибилне намене

све намене за које се установи обавеза израде
одговарајућих елабората заштите

за одређене зоне и намене за које је кроз правила
уређења и грађења
прописана израда УПа

Спровођење овог Плана генералне регулације врши
се:
1.
ДИРЕКТНО на основу Правила уређења,
услова и мера заштите и Правила грађења,
дефинисаних овим Планом
Директно спровођење Плана генералне регулације врши
се издавањем Локацијских услова, у складу са Законом,
на основу правила уређења, правила и мера заштите и
правила грађења овог Плана. Спровођење Плана
генералне регулације могуће је вршити директно уколико
је одређена локација уређена и регулисана, тј. има
обезбеђен минимални степен комуналне опремљености
дефинисан Планом.
За изградњу на површинама изван грађевинског
подручја изградња је могућа само у складу са важећим
Законом за одређену намену земљишта (водно, шумско
и пољопривредно земљиште) и правила датих у складу
са њима у Плану генералне регулације.
2.
НОВИМ ПЛАНСКИМ И УРБАНИСТИЧКОТЕХНИЧКИМ ДОКУМЕНТИМА
2.1. Израда ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Обавезна је израда Плана детаљне регулације :

за простор Индустријског парка Добричево (према
граници обухвата дефинисаној у графичком
прилогу бр.9 Карта спровођења и ограничења Р
1:10 000) за који је донета Одлука о изради Плана
детаљне
регулације
''Индустријски
парк
Добричево'' (Службени гласник општине Ћуприја
број 3/16, 23/17 и 6/18)
–
.
У Плану је приказана оквирна намена, док ће
детањна разрада намене површина бити
дефинисана
Планом
детаљне
регулације
''Индустријски парк Добричево''.
–
за пренамену комплекса посебне намене (Клуб
ВСЦГ) у одговарајуће функције (јавне и пратеће
комерцијалне намене према потребама града и
према табели компатибилности намена), а након
испуњења услова (из посебног елабората)
Препоручује се израда Плана детаљне регулације за:
–
железничко
земљиште
које
након
реконструкције пруге неће бити у функцији
железничког саобраћаја са пренаменом у путно
земљиште. Овај простор ће се спроводити према
правилима дефинисаним овим ПГР-ом до
потпуне
реконструције
пруге
и
обуставе
железничког саобраћаја сада постојећом пругом.
Након тога је потребна израда Плана детаљне
регулације и планирање градских саобраћајница у
оквиру овог простора.
Решења ПГР-а су смерница за израду Планова детаљне
регулације
Рок за израду ПДРа као и забрана градње нових објеката
и реконструкција постојећих у обухвату ПДРа усклађује
са Законом о планирању и изградњи.
Израда планова детаљне регулације је могућа у свим
зонама у којима се за то укаже потреба у смислу
увођења/дефинисања нових и редефинисања постојећих
или планираних површина јавне намене. За промену
регулације постојећих саобраћајница које су дефинисане

Препоручује се разрада кроз урбанистички пројекат:
–
подручја са наменом ‘’Зеленило са спортом и
рекреацијом’’ уз Велику Мораву и простор
између гробља и реке Раванице. На нивоу
парцеле се на овим подручјима директно
примењују правила дефинисана ПГР-ом. Уколико
се ови простори решавају као целина, потребна је
израда урбанистичког пројекта.
–
подручје
реке
Раванице
са
заштитним
зеленилом. Обзиром да је ово подручје
дефинисано као површина јавне намене
спроводи се у свему према правилима
прописаним
овим
ПГР-ом.
Урбанистички
пројекат
се
препоручује за детаљније
дефинисање простора са садржајима уз реку
(зеленило
уз
Раваницу)
и
одређивања
евентуалних веза са самом реком Раваницом
приликом
уређења
дужих
потеза
који
представљају јединствену целину.
Израда урбанистичких пројеката могућа је за изградњу и
других објеката уколико надлежни орган оцени да је
неопходно због сложености локације, сложених програма
пословања и услуга.
Приликом израде урбанистичких пројеката
неопходно је испуњавање свих обавеза и критеријума
који су дефинисани позитивном законском регулативом
из области управљања и заштите животне средине.
Урбанистичким пројектом се може предвидети фазна
реализација уз обезбеђење минималног степена
комуналне опремљености, капацитета паркирања и
услова и мера заштите у првој фази.
Пројекти парцелације и препарцелације
и
Елаборати геодетских радова за исправку граница
суседних парцела или спајањања две суседне парцеле
истог власника, радиће се по потреби у складу са
важећом законском регулативом и овим Планом.
3. РАЗРАДОМ КРОЗ ЈАВНИ АРХИТЕКТОНСКОУРБАНИСТИЧКИ КОНКУРС
За простор између река Велике Мораве и Раванице и
улице Данила Димитријевића, препоручује се разрада
кроз урбанистичко-архитектонски конкурс. До разраде
кроз одговарајућу
урбанистички документ на овом
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На основу члана 137. и 138. Закона о спорту
(«Службени гласник РС», број 10/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број
14/2008, 22/2008, 28/2008, 13/2011 и 23/2013), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 19.07.2018.
године, донела је

потезу дозвољено је само инвестиционо одржавање
објеката.
4.

ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ СПРОВОДЕ НА ОСНОВУ

ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


План детаљне регулације "Систем за пречишћ.
отпадних вода у Ћуприји", (Одлука о усвајању бр.
06-67/2007-02 од 12.12. 2007.год, Службени гласник
општине Ћуприја број 21 од 14.12.2007. год.)

План детаљне регулације "Бензинскик станица
Супска I+II" у Ћуприји, (Одлука о усвајању бр. 067/2005-02, Службени гласник општине Ћуприја број I
од 08.02.2005. год.)

План детаљне регулације "Реконструкција и
модернизација
железничке
пруге Београд-Ниш,
деоница Гиље - Ћуприја – Параћин", (Одлука о
усвајању бр. 06-12/2007-02 од 16.03.2007.год,
Службени гласник општине Ћуприја број 3 од
20.03.2007. год.

ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у складу са законом и подзаконским
актима, ближе се уређују услови, критеријуми, начин и
поступак доделе средстава из буџета општине Ћуприја,
односно одобравања програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта на територији општине
Ћуприја (у даљем тексту: општина) и начин јавног
објављивања података о предложеним програмима за
финансирање, одобреним програмима и реализацији
одобрених програма, као и друга питања у области спорта.

Сви остали планови детаљне регулације у границама
предметног плана генералне регулације предстају да
важе и не примењују се усвајањем овог Плана.

Члан 2.
У буџету општине обезбеђују се средства за
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у
општини, у складу са Законом о спорту, (у даљем тексту:
закон) и то за:

Израда детаљних геолошких истраживања је
обавезна на подручјима у оквиру ПДР ‘’Тереково
насеље’’ у циљу упознавања геолошке грађе терена
инжењерско-геолошких карактеристика и геодинамичких
својстава терена. Ова подручја су у непосредној
контактној зони са деловима терена који су апсолутно
неповољни у погледу урбанизације Приликом израде
ПДР „Тереково насеље“ утврдити обавезу израде
детаљних геолошких истраживања или јединствених за
цело означено подручје или појединачних за сваку
парцелу, односно пројекат.

1)

2)

Динамика развоја у простору утврђује се на основу
средњорочних и годишњих планова и програма уређења
простора и земљишта. Овом динамиком утврђују се и
приоритети даље разраде, као и приоритети у
реализацији појединачних урбанистичких целина.
Све постојеће градске одлуке треба усагласити са овим
Планом, а нове доносити према условима из овог Плана.

3)
4)

5)

При спровођењу Плана, све конфликтне ситуације
настале као последица неслагања између подлоге на
којој је рађен План и ситуације на терену, решавати у
складу са позитивном законском регулативом.
Могућа је промена расподелe елемената саобраћајнице
и инфраструктуре у оквиру регулационог профила
дефинисаног планом.
За све локације са стеченим обавезама по претходним
урбанистичким плановима, носиоци правоснажних
дозвола могу захтевати њихову измену код Органа који
их је издао, по законом прописаном поступку. На тим
локацијама се примењују правила овог Плана, која важе
у зони у којој се наведена локација налази.
Спровођење Плана обухвата и:
трајно праћење проблема заштите, уређења и
развоја планског простора и редовно извештавање
локалне самоуправе;
дефинисање развојних пројеката ради конкурисања
код домаћих и европских фондова;
покретање иницијативе за измену и допуну Плана
генералне регулације, према потреби;
покретање поступка урбане комасације и израду
пројекта урбане комасације према правилима и
мерама овог плана.

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

Измена и допуна Плана генералне регулације градског
насеља Ћуприја ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Ћуприја“.

13)

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Број 06-113-3/2018-02 од 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р.

14)
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подстицање и стварање услова за унапређење спорта
за све, односно бављења грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
изградњу, одржавање и опремање спортских објеката
на територији општине, а посебно јавних спортских
терена у стамбеним насељима или у њиховој близини
и школских спортских објеката и набавку спортске
опреме и реквизита;
организацију спортских такмичења од посебног
значаја за општину;
обезбеђење услова и организовање спортских
кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
учешће спортских организација са територије
општине Ћуприја у домаћим и европским клупским
такмичењима;
физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, општинска,
градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
делатност организација у области спорта чији је
оснивач општина;
делатност организација у области спорта са седиштем
на територији општине које су од посебног значаја за
општину Ћуприја;
унапређење
заштите
здравља
спортиста
и
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и
антидопинг образовање;
стипендирање
за
спортско
усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
спречавање негативних појава у спорту (допинг ,
насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.);
едукацију, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење
спортским активностима и делатностима;
периодична тестирања, сакупљање, анализу и
дистрибуцију релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта у
општини, истраживачко-развојне пројекте и издавање
спортских публикација;
унапређивање стручног рада учесника у систему
спорта са територије општине Ћуприја и подстицање
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запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката у јавној својини Републике Србије
чији је корисник општина и спортских објеката у
својини општине кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина
за тренирање учесницима у систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске резултате
и допринос развоју спорта.

II УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И ПОСТУПАК
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Поступак
подношења
програма,
оцене
и
одобравања програма, доделе средстава за остваривање
потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и
контроле реализације одобрених програма, водиће се у складу
са Законом, Правилником о одобравању и финансирању
програма којима се остварује општи интерес у области спорта
и другим подзаконским актима министарства надлежног за
послове спорта и овом Одлуком.
Правилником о поступку одобравања програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Ћуприја, који доноси Општинско веће
општине Ћуприја (у даљем тексту: Правилник), детаљније се
разрађују ближа мерила, критеријуми и начин одобравања
програма и доделе средстава; изглед и садржина предлога
програма и документације која се уз предлог подноси;
садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли
реализације одобрених програма и друга питања којима се
ближе уређује поступак одобравања програма и доделе
средстава из буџета општине Ћуприја.
Члан 6.
Програми којима се обезбеђује остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта на територији општине
Ћуприја могу бити одобрени уколико испуњавају услове у
погледу:

Потребе грађана из става 1. тачке 1), 2) и 6) овог
члана имају приоритет при избору програма којим се
задовољавају потребе грађана у области спорта у општини
Ћуприја односно други програми могу бити одобрени тек
након што се задовоље потребе грађана из става 1. тачке 1), 2)
и 6) овог члана.
Предлагачи програма којим се обезбеђује
остваривање општег интереса у области спорта не може
предлогом програма да обухвати активности које се већ
финансирају средствима буџета другог нивоа власти у
Републици Србији.
Општина Ћуприја утврђује које су организације у
области спорта из члана 2. став 1. тачка 8) ове Одлуке од
посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, сходном
применом критеријума прописаних чланом 120. став 3. Закона
и на основу категоризације организација у области спорта у
општини Ћуприја и Програма развоја спорта у општини
Ћуприја.
Члан 3.
За финансирање потреба и интереса грађана из
члана 2. став 1.ове Одлуке, општина обезбеђује у свом буџету
одговарајућа средства, уз поштовање приоритета одређених
законом и овом одлуком.

1)
2)
3)
4)

предлагача програма
носиоца програма
садржине и квалитета програма
финансирања програма.

Програм из става 1. овог члана обавезно садржи:

Висина средстава за финансирање потреба и
интереса грађана из члана 2. став 1. ове Одлуке утврђује се
сваке године Одлуком о буџету општине Ћуприја.

-детаљан опис свих активности у години за коју се
програм доноси;
-јасно дефинисане циљеве и
-прецизно исказане трошкове за сваку активност.

Средства за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у општини Ћуприја која се
одобравају у складу са овом Одлуком морају се наменски
користити.

Члан 7.
Носилац програма мора да:
1) буде уписан у одговарајући регистар у складу са
Законом;
2) буде уписан у националну евиденцију у складу са
Законом;
3) искључиво или претежно послује на недобитној
основи, ако Законом није другачије одређено;
4) да има седиште на територији општине Ћуприја;
5) да је директно одговоран за реализацију програма;
6) да је претходно обављао делатност у области спорта
најмање годину дана;
7) да је са успехом реализовао претходно одобрене
програме, осим у случају да програм подноси први
пут;
8) да испуњава услове за обављање спортских
активности и делатности које су у вези са
предлогом програма у складу са Законом
9) да располаже капацитетима за реализацију
програма
10) да је члан Спортског савеза Ћуприје.

Члан 4.
Средства из чл. 3. ове Одлуке користе се у складу са
законом и то за финансирање:
1.годишњих програма
2. посебних програма
Годишњи програми у смислу одредаба ове Одлуке
су програми који се финансирају на годишњем нивоу.
Посебни програми у смислу одредаба ове Одлуке су
програми који се финансирају по јавном позиву.
Потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Ћуприја из члана 2. став 1. ове одлуке остварују се
кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката и
то:
1) за тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и
16) на годишњем нивоу (у даљем тексту:
годишњи програм);
2) за тачке 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у
даљем тексту: посебни програм).
Предлог свог годишњег програма и годишњих
програма организација у области спорта са седиштем на
територији општине Ћуприја (носилац програма) из члана 2.
став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) ове
одлуке, подноси Спортски савез Ћуприје (подносилац
програма), Одељењу за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој Општинске управе општине
Ћуприја, а предлог посебних програма из члана 2. став 1. тач.
4), 9), 11) и 15) ове Одлуке, подносе Спортски савез и друге
организације у области спорта са седиштем на територији
општине Ћуприја по јавном позиву.
Предлози годишњих програма подносе се према
програмском календару у складу са Законом.
Предлози посебних програма подносе се по јавном
позиву.
Носиоци програма, који поднесу годишњи програм
којим су обухваћени и посебни програми, не могу за исте
активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву.

Носилац програма не може да:
1)
2)

3)
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буде у поступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности;
има блокаду пословног рачуна у тренутку
закључења уговора о реализацији програма и
пребацивања буџетских средстава на пословни
рачун, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;
буде у последње две године правноснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем,
коришћењем имовине, раду са децом и
спречавањем негативних појава у спорту.
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Члан 8.

Ћуприја, ради утврђивања коначних предлога који би се
финансирали из буџета општине Ћуприја;

Носицу програма неће се одобрити програм у
поступку доделе средстава ако је:
1) био у сукобу интереса;
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао
податке тражене у обрасцима за подношење
програма или ако је пропустио да да све потребне
информације;
3) покушао да дође до поверљивих информација или
да утиче на Комисију за оцену предлога програма
или на огране општине током периода оцене
програма или неког претходног поступка доделе
средстава.
Члан 9.

- 1.јун-предлагачи односно носиоци програма
достављају своје предлоге програма Општинској управи
општине Ћуприја - Одељењу за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој;
- 1.јул-Општинско веће општине Ћуприја образује
Комисију која оцењује поднете предлоге годишњих програма;
15.јул-Комисија
утврђује
прелиминарни
обједињени предлог за реализацију годишњих програма за
наредну буџетску годину;
- 15.децембар-Комисија ревидира прелиминарни
обједињени предлог годишњих програма, усклађује га са
средствима утврђеним у буџету општине Ћуприја за наредну
годину и доставља Општинском већу на одлучивање;
- 30.децембар-Општинско веће одлучује (доноси
решење) о одобравању програма и обавештава носиоце
програма о висини одобрених средстава по програмима.

Предлог програма мора да задовољава следеће опште
критеријуме:
1) да доприноси остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта утврђених Законом;
2) да је у складу са Законом, подзаконским актима,
Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и
aктима општине;
3) да је у складу са условима, критеријумима и
циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних
програма;
4) да се реализује на територији општине, осим
програма припрема и учешћа на такмичењима;
5) да ће се реализовати у текућој години, ако овом
Одлуком није другачије одређено;
6) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта
у општини Ћуприја;
7) да је обезбеђено најмање 20% од укупних трошкова
програма из сопствених средстава или неког другог
извора;
8)
да је, по правилу, предвиђено фазно (у ратама)
финансирање програма.

Члан 13.
Носиоци посебних програма своје предлоге
сачињавају и достављају према упутствима и у року, који су
одређени јавним позивом у складу са Правилником.
Јавни позив за предлагање посебних програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на територији општине расписује Општинско веће.
У јавном позиву наводе се битни услови и
критеријуми које треба да испуне предложени програми, а
посебно: предмет јавног позива, висина средстава која су на
располагању за предмет јавног позива, ко има право учешћа
на јавни позив, документација која се подноси уз пријаву,
критеријуми за одабир програма, рок до кога морају бити
поднети предлози програма и орган коме се подносе, место,
време и лице код кога се може добити документација у вези
јавног позива, датум обавештавања носиоца програма о
одобреним програмима, крајњи рок до кога морају бити
употребљена добијена средства и друга питања у вези са
јавним позивом.
Јавни позиви и јавна обавештења у смислу ове
Одлуке објављују се на званичном сајту општине, средствима
јавног информисања и огласној табли општине Ћуприја.

Члан 10.
Једној организацији у области спорта не може се
одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава
буџета општине Ћуприја предвиђених за финансирање
програма из области спорта, с тим да се трошкови програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини
Ћуприја морају односити, по правилу, најмање 15% на
активности повезане са спортом деце.
Програми се финансирају под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета
општине постигну намеравани резултати.
Члан 11.

Члан 14.
Предлог програма садржи детаљне податке:
1) о носиоцу програма;
2) о области у којој се остварује програм;
3) о учесницима у реализацији програма и својству у
коме се ангажују;
4) о циљевима и очекиваним резултатима укључујући
које ће проблеме програм решити и којим групама популације
и на који начин ће програм користити;
5) о врсти и садржини активности и времену и месту
реализације програма, односно обављања активности;
6) о буџету програма, односно потребним новчаним
средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђаним
обрачуном;
7) о временском плану употребе средстава (временски
период у коме су средства потребна и рокови у којима су
потребна);
8) о начину праћења реализације програма и процене
резултата.

Буџет програма предвиђен предлогом програма треба да
буде:
1)

2)

3)

4)

остварив – у смислу реалних износа који се
планирају по свакој буџетској ставци (стварне цене
и стандардне тарифе) и у смислу капацитета
организације носиоца програма;
обухватан – треба да укључи и покрије све
трошкове програма и прикаже учешће свих извора
финансирања;
структуриран – да је тако формулисан да у
потпуности прати захтеве прописаног обрасца за
израду програма;
избалансиран – посебно у односу на допуштене
трошкове и прецизан.

Члан 15.
Члан 12.

Уз предлог програма подноси се документација
којом се доказује испуњеност услова за одобрење средстава за
реализацију програма по одредбама ове Одлуке и изјава
носиоца програма да:

Предлози годишњих програма достављају се
Општинској управи општине Ћуприја-Одељењу за друштвене
делатности, привреду и локални економски развој у складу са
динамиком утврђеном законом.
Програмским календаром за годишње програме
утврђују се рокови у поступку одобравања годишњих
програма.
Програмски календар за годишње програме садржи
следеће рокове:
- 15.мај-организације у области спорта достављају
своје предлоге годишњих програма
Спортском савезу

1) није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом
забраном обављања делатности;
2) нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења
уговора о реализацији програма и пребацивања
буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове
или дугове према
организацијама социјалног
осигурања;
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3) није у у последње две године правноснажном одлуком
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са
својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних
појава у спорту.
Члан 16.
За оцену годишњих и посебних програма у области
спорта, Општинско веће образује Стручну комисију (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија има председника и шест чланова и
именује се из реда стручњака у области спорта.
О раду Комисије води се записник.
Административно-техничке послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине ЋупријаОдељење за друштвене делатности, привреду и локални
економски развој.
Члан 17.
Комисија, на основу закона, ове одлуке и услова и
критеријума утврђених Правилником о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Ћуприја и наведених у јавном
позиву:
1. врши стручни преглед поднетих предлога
2. даје оцену поднетих предлога
3. доставља Општинском већу предлог за
одобравање програма.
Комисија може, за предлоге програма код којих
постоји потреба за додатним информацијама или
интервенцијама, да тражи додатно објашњење од носиоца
програма.
Комисија може о одређеном питању да прибави
стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или
одговарајућих организација.

погледу подношења извештаја о реализацији програма,
доказивање реализације програма, наменског коришћења
средстава, повраћај неутрошених средстава, медијског
представљања програма и учешћа општине у његовом
финансирању.
Члан 23.
Одобрени износ средстава за реализацију програма
преноси се носиоцу програма у складу са Уговором и
одобреним квотама буџета општине Ћуприја, а према
ликвидној могућности буџета.
III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 24.
Надзор над реализацијом годишњих и посебних
програма у области спорта врши Спортски савез Ћуприје и
Служба буџетске инспекције.
Члан 25.
Носилац одобреног програма је у обавези да у року
који је предвиђен Уговором о реализовању програма, а
најмање једном годишње, достави извештај са потребном
документацијом о остваривању програма или делова програма
и коришћењу средстава буџета општине Ћуприја.
Периодични извештај са потребном комплетном
документацијом о остваривању програма или делова програма и
коришћењу средстава буџета општине Ћуприја се подноси у
року од 7 дана по истеку сваког квартала у току реализације
програма Спортском савезу Ћуприје и Служби буџетске
инспекције.
Председник општине, на предлог Спортског савеза
или Службе буџетске инспекције, може обуставити даље
финансирање програма, односно једнострано раскинути
Уговор о реализовању програма, са носиоцем програма који
не достави периодични извештај из става 2. овог члана.

Члан 18.
При одобравању програма, приоритет имају
програми који су структурне и развојне природе, а између
програма приоритет имају програми који се односе на
школски спорт и који доприносе промоцији бављења спортом
свих грађана на територији општине Ћуприја.

Носилац програма је у обавези да, у року од 15 дана
од завршетка реализације програма, достави Општинском
већу, завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са
фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава,
оверене сопственим печатом и проценом постигнутих
резултата
са
становишта
постављених
циљева
(самоевалуација).

Члан 19.
На основу стручног прегледа и оцене поднетих
предлога програма, Комисија доставља Општинском већу
предлог за одобравање програма и одређивање висине
средстава за реализацију програма.

Носиоцу одобреног програма не могу бити
одобрена средства за реализацију новог програма пре него
што поднесе завршни извештај за претходну годину.

Члан 20.
О одобрењу годишњих и посебних програма и
висини износа средстава која се додељују носиоцима
програма Општинско веће, одлучује решењем.
Носиоцу годишњег програма доноси се Решење о
одобрењу годишњег програма.
Решење из става 2. овог члана садржи и одобрене
посебне програме уколико су поднети уз годишњи програм.
Решење о одобрењу посебних програма доноси се
свим носиоцима предлога програма.

Члан 26.
Спортски савез Ћуприје врши, на средини циклуса
реализације програма, процену обављених активности и до
тада постигнутих резултата, а по завршетку програма анализу
реализације програма и постизања планираних ефеката, са
циљем да се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и
ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли су
постављени циљеви били релевантни; да ли су постигнути
очекивани резултати; да ли је остварен очекивани утицај; да
ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава и да
ли је обезбеђена одрживост.

Члан 21.
Решења Општинског већа о одобравању програма
су коначна и против њих се може водити управни спор,
Предмет управног спора не може бити износ
добијених средстава по основу одобреног програма.

Спортски савез Ћуприје, прати реализацију
одобрених годишњих програма и на крају реализације
програма подноси Извештај о остваривању циљева и ефеката
програма Општинском већу, а ако се уоче озбиљни проблеми
и недостаци у реализацији програма и пре тога.

Члан 22.

Спортске организације су у обавези да Спортском
савезу, као подносиоцу програма, пруже све потребне
информације и омогуће увид у сва документа и све активности
везане за реализацију програма.

На основу Решења о одобрењу годишњих и
посебних програма, Председник општине закључује Уговор о
реализовању програма са носиоцем програма.
Уговор о реализацији одобрених програма обавезно
мора да садржи: назив и седиште носиоца програма; врсту и
садржину програма, време реализације програма, односно
обављања активности, висину додељених средстава, начин
обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за
случај ненаменског утрошка средстава за реализацију
програма односно за случај неизвршавања уговорне обавезе,
динамику исплате средстава, обавезе носиоца програма у

Члан 27.
Носилац програма који не утроши одобрена
буџетска средства по некој од уплата, дужан је да у
периодичном извештају наведе разлоге због којих та средства
нису утрошена и да образложи на који начин ће та иста
средства бити утрошена у наредном периоду у складу са
Уговором.
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Уколико се ради о неутрошеним средствима на
годишњем нивоу, носилац програма је обавезан да по
подношењу завршног извештаја изврши повраћај средстава у
буџет општине Ћуприја.

Организовањем спортских приредби могу се бавити
спортске организације, савези и друга лица под условима
утврђеним Законом и спортским правилима.
Члан 33.
Спортска организација са седиштем на територији
општине Ћуприја, којој је национални струковни савез
поверио техничку или другу врсту организације званичне
републичке и међународне спортске приредбе, може да
оствари право на суфинансирање њене организације уколико
је општина прихватила покровитељство и дала гаранције
надлежној спортској федерацији да ће испунити све потребне
услове за одржавање такмичења.

Члан 28.
Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од
дана усвајања завршног извештаја о реализавцији програма
чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и
начину стицања и коришћења средстава и тај ивештај
достављају Општинском већу.
Извештај из става 1.овог члана објављује се на
интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан
јавности током целе године.
На свим документима и медијским промоцијама
везаним за реализовање програма мора бити истакнуто да се
програм финансира средствима из буџета општине Ћуприја.

VI КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 34.
Спортске организације са седиштем у Ћуприји и
грађани могу да користе спортске објекте и просторе
намењене за спорт и физичку културу, поверене на управљање
Установи за спорт Спортски центар "АДА" Ћуприја (у даљем
тексту: Спортски центар), као индиректном кориснику буџета
општине.
Спортске објекте из става 1. овог члана спортске
организације – чланови Спортског савеза Ћуприје могу
користити без накнаде, а у складу са распоредом коришћења
спортских објеката који сачињава Спортски центар.
Спортске објекте из става 1. овог члана други
субјекти могу користити уз накнаду, према ценовнику
Установе уз сагласност оснивача и у складу са распоредом
коришћења који сачињава Спортски центар.

IV КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ
ПРОГРАМА
Члан 29.
Носилац одобреног програма води све потребне
евиденције које омогућавају надлежном органу, спровођење
контроле реализовања програма и утрошка средстава.
Носилац одобреног програма је у обавези да
овлашћеним лицима општине Ћуприја омогући увид у
целокупну документацију и сва места везана за реализацију
уговореног програма и податке које воде трећа лица, а у вези
су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом
програма и у поступку контроле пружи им сва потребна
обавештења.
Носилац одобреног програма дужан је да чува
евиденцију, односно документацију која се односи на
реализовање тог програма десет година од дана када је тај
програм завршен.

Члан 35.
Део школе, односно високошколске установе
намењен за остваривање наставног плана и програма физичког
васпитања ученика, односно студената (школска спортска
сала, школски спортски терен и сл.) има положај спортског
објекта, у смислу ове Одлуке.
Школски спортски објекти могу се, у складу са
законом и овом Одлуком, давати на коришћење другим
лицима само када су задовољене потребе наставних и
ваннаставних спортских школских активности, у складу са
годишњим програмом рада школе и важећим прописима.

Члан 30.
Носилац одобреног програма дужан је да наменски
користи средства добијена из буџета општине Ћуприја.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку
добара или услуга у оквиру одобрених средстава врши у
складу са Законом о јавним набавкама.
Средства добијена из буџета општине за
реализовање програма којима се остварују интереси и потребе
грађана у области спорта у општини Ћуприја, морају се
вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно
са затезном каматом од момента пријема, у случајевима:
1) нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о
битним околностима везаним за одобрење и
реализовање програма, односно пројекта;
2) својим пропустом не изврши програм, односно
пројекат или га изврши у небитном делу или са
битним закашњењем;
3) употреби средства ненаменски, у потпуности или
делимично;
4) не придржава се прописаних или уговорених мера
које су утврђене ради осигурања реализације
програма, односно пројекта;
5) не достави у предвиђеним роковима потребне
извештаје и доказе, иако га је давалац средстава
претходно упозорио на неправилности и последице и
6) другим случајевима прописаним законом.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, број 35/2016).
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-113-4/2018-02 од 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.
На основу чланова 3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 23, 25 и 32.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ ,
бр. 88/2011 и 104/16), члана 20. ст. 1. тачка 5. и члан 32. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014
– др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 15. ст. 1. тачка 6. и 38.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина
општине
Ћуприја,
на
седници
одржаној
дана
19.07.2018.године, донела је:

Члан 31.
Општина Ћуприја, на свом интернет сајту, најмање
једном годишње чини доступним јавности: извештај о
поднетим предлозима програма са траженим износом
средстава, извештај о одобреним програмима са износом
одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих
одобрених програма за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у општини Ћуприја.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

V ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ
ПРИРЕДБИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о јавним
паркиралиштима („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 6/2018)
у даљем тексту: Одлука.

Члан 32.
Спортске приредбе организују се у облику
спортских манифестација (фестивали, сусрети, смотре, игре и
сл.) и спортских такмичења.
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члан 2.
У члану 15. став 3. мења се и гласи:
„Возила хитне медицинске помоћи, Дома здравља
Ћуприја, полиције, Казнено-поправног завода Ћуприја, војске
Србије, ватрогасних возила и возила локалне самоуправе, не
плаћају услугу паркирања.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
13. ОКТОБАР БРОЈ 7
35230 ЋУПРИЈА
Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
Бр. К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број 06-113-5/2018-02 од 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.
На основу члана 20. ст. 1. тачка 5) и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 2. став 3.
тачка 5) и члана 9. став 3. Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 11.став 1.
тачка 6) и члана 22., чл. 33. став 1. и чл. 35. Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 15. ст. 1.
тачка 6) и члана 38. Статута општине Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 19.07.2018.године, донела је:

1.

КОНТАКТ ПОДАЦИ: Општина Ћуприја
ул. 13. Октобар број 7 , 3 5 2 3 0 Ћ у п р и ј а

2.

ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ: Поверавање обављања
комуналне делатности градског и приградског превоза
путника на територији општине Ћуприја на период од 5
година на основу Концесионог акта за поверавање
обављања делатности градског и приградског превоза
путника на територији општине Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 8/2018) (у даљем тексту:
Концесиони акт).

3.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПОНУДЕ је 60 дана од дана
објављивања Јавног позива у ''Службеном гласнику
РС'', закључно са 60-тим даном до 12,00 часова на
адресу Општине Ћуприја, ул. 13. Октобар број 7 ,
35230
Ћ у п р и ј а - Стручном тиму за процену
економске исплативости за давање концесије за
обављање делатности јавног превоза путника на
територији општине Ћуприја. Понуде се достављају
лично или путем поште у затвореним ковертама са
назнаком: ''ПОНУДА ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини обавезно
написати: назив понуђача, адресу понуђача, број
телефона, особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском језику, писане
ћириличким писмом.
Заинтересовани
превозници
могу
преузети
конкурсну документацију у Општинској управи Општине
Ћуприја, 13. Октобра број 7., канцеларија број 22, радним
данима у времену од 7:30 до 15:30 часова.
Конкурсна докуметација се може преузети након
достављања доказа о уплати износа од 5.000,00 динара на
текући рачун 840-745151843-03 позив на број: 97-96033 на
име трошкова израде конкурсне документације.
Сва додатна обавештења у вези с а Јавним
позивом могу се добити на e-mail: milos.stojkovic@cuprija.rs ,
контакт особа Милош Стојковић телефон: 035/8470-568.
Јавно отварање понуда Стручни тим ће извршити
истог дана по истек у рока за достављање пон уда у
12,15 часова у просторијама сале за састанке Општине
Ћуприја, 13. Октобра број 7. Одговорно лице понуђача
може присуствовати јавном отварању понуда или
представник понуђача који мора имати овлашћење оверено
и потписано од стране јавног бележника. Представници
понуђача који не буду поднели писмено Овлашћење
представника понуђача могу само присуствовати поступку
отварања понуде али не могу износити примедбе.

ОДЛУКУ
о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за
поверавање обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја
Члан 1.
Објављује се Јавни позив на српском језику и на
енглеском језику бр. K1/2018 – отворени поступак – за
прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника на
територији општине Ћуприја, у „Службеном гласнику
Републике Србије“, као и у средству јавног информисања које
се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на
интернет – страници општине Ћуприја и на порталу јавних
набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Јавни позив бр.
K1/2018 – отворени поступак – за прикупљање понуда за
поверавање обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприје“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-6/2018-02 ОД 19.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр.,с.р.

4.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ПОНУЂАЧИ
Понуђач је у обавези да испуњава обавезне услове :
Да је регистрован у одговарајућем регистру правних
лица
или
предузетника-Доказ:
извод
из
одговарајућег регистра;
Да поседује решење Министарства надлежног за
послове саобраћаја о испуњености услова за
отпочињање и обављање јавног превоза путника у
друмском саобраћају. Доказ: решење;
Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку
доделе јавног уговора дозвољено је, уз напомену да
се: 1) ограничава број чланова конзорцијума на 2
члана; 2) забрањују промене у структури
конзорцијума, као што је замена чланова, припајање
понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума
или распуштање конзорцијума;
Да понуђач, односно законски заступник није

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-6/2018-02
ДАТУМ: 19.07.2018. године
ЋУПРИЈА
На основу чл. 9. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), чл.
22. и чл. 35. до 41. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и
104/2016)
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осуђиван за неко од кривичних дела. Доказ: извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда и полицијске управе. Уколико понуђач има
више законских заступника, доказ се доставља за
сваког од њих;
Да поседује најмање 5 (пет) аутобуса који
задовољавају услове у погледу границе издувне
емисије прописане минималном нормом „ЕУРО 4“.
Доказ један од следећих: оверена листа или извод
из пописних листи основних средстава на дан
31.12.2017., оверене фотокопије уговора о лизингу,
закупу или другом правном основу за коришћење
возила, полисе осигурања, штампани прикази
саобраћајних дозвола – из читача;
Да нема дуговања по основу јавних прихода. Доказ
потврда надлежног пореског органа или стране
државе у којој има седиште;
да се не води поступак стечаја, ликвидације или
принудног поравњања. Доказ: потврда надлежног
привредног суда;
да је остварио пословни приход од најмање
36.000.000 динара у претходне три године. Доказ:
Фотокопија биланса успеха за 2015.,2016. и 2017.;
да није био у блокади дуже од 30 дана у
последњих годину дана од дана отварања понуда.
Доказ: потврда Народне банке Србије;
да је обезбедио оригиналну банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у износу од 3.000.000,00 динара,
са роком важења до 30 дана дуже од дана отварања
понуде. Гаранција мора
бити
безусловна,
неопозива, наплатива на први позив без права на
приговор и мора имати исправно попуњен рок,
износ и месну надлежност одређену за решавање
спорова у моделу уговора. Не сме да садржи
додатне услове нити услове везане за пословну
политику банака;

(Coat of Arms)
THE REPUBLIC OF SERBIA
THE MUNICIPALITY OF CUPRIJA
THE MUNICIPAL ASSEMBLY OF CUPRIJA
NUMBER: 06-113-6/2018-02
DATE: 19 July 2018
CUPRIЈА
On the basis of Article 9 of the Law on Public Utilities
(“Official Gazette of RS” No. 88/2011 and 104/2016), Article 22
and Articles 35 to 41 of the Law on Public-Private Partnership and
Concessions (“Official Gazette of RS” No. 88/2011, 15/2016 and
104/2016)
THE MUNICIPAL ASSEMBLY OF CUPRIJA
13TH ОCТОBER NUMBER 7
35230 CUPRIJA
Announces
P U B L I C

I N V I T A T I O N

No. К1/2018 –open procedure for collecting tenders

1.

CONTACT DETAILS: The Municipality of Cuprija
St. 13thОctober number 7,35230 Cuprija

2.

SUBJECT OF THE CONCESSION: Entrusting the
performance of utility services of urban and suburban
passenger transportation on the territory of the Municipality
of Cuprijaduring the period of 5 years based on the
Concession Act of Entrustingthe Performance of Activities
of urban and suburban passenger transportation in the
Municipality of Cuprija ( "Official Gazette of the
Municipality of Ćuprija" no. 8/2018) ( hereinafter referred
to as: Concession Act).

3.

BID DEADLINEis 60 days from the date of announcing
public invitationin “Official Gazette of RS”, ending with the
60th day at 12:00, at the address of the Municipality of
Cuprija, St. 13th October 7, 35230 Cuprija – attn. the Expert
Team for assessment of economic viability for granting a
concession for performing activities of public passenger
transport on the territory of
the Municipality of
Cuprija.Bids shall be submitted in person or by post in
asealed envelope marked: “BID FOR TENDER FOR
PASSENGER TRANSPORT - DO NOT OPEN”. On the
back, be sure to write: the name of the bidder, the bidder’s
address, telephone number, contact person.
Bids must be in Serbian, written in Cyrillic script.
Interested carriers can obtain the tender documents at
the Local Administration of the Municipality of Cuprija, 13th
October, number 7, the office number 22, on weekdays from 7:30
to 15:30.
Tender documentation can be taken after the submission of
evidence of payment of 5,000.00 RSDat the current account 840745151843-03 reference number: 97-96033 on behalf of the costs
of issuing tender documentation.
All additional information regarding the Public
Invitation can be obtained at e-mail:
milos.stojkovic@cuprija.rs, contact person Milos Stojkovic,
telephone: 035/8470-568.
The public opening of bids will be carried out by the
Expert Team on the same day after the deadline for submission of
bids at 12.15 pm in the premises of the Meeting Room of the
Municipality of Cuprija, 13th October, 7. The bidders’ person in
charge may attend the public opening of bids or bidders’
representative who shall have the authority verified and signed by
a notary public. The bidders' representatives who do not file a
written Authorization of the bidders’ representatives can only
attend the procedure of opening bids but cannot make remarks.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ:
- цена трошкова превоза по километру максимално - 80
бодова;
- цена карте превоза по километру за путнике
максимално – 20 бодова

6.

ДАТУМ ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О
ИСХОДУ ПОСТУПКА: Рок за доношење одлуке о избору
најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка
давања концесије, износи 25 дана, а почиње да тече даном
истека рока за достављање понуда, која ће након доношења,
без одлагања бити достављена сваком понуђачу.

7.

НАЗИВ ТЕЛА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: Свако лице које је
заинтересовано за учешће или које учествује у
поступку доделе јавног уговора може Републичкој
комисији поднети захтев за заштиту права против
одлука јавног тела које спроводи поступак које се могу
одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица
донете незаконито, а рок за подношење предметног
захтева је 15 дана од дана достављања одлуке јавног
тела.
Адреса Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки је: Влада Републике
Србије, Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки,Немањина 22-26, Београд.
Правна заштита у поступку доделе јавног уговора
обезбеђује се у складу са законом којим се уређују јавне
набавке.

4.

THE CONDITIONS WHICH MUST BE MET
BY BIDDERS
The bidder is obliged to fulfill the mandatory
requirements:

- To be registered in the appropriate register of legal
entities or entrepreneursEvidence: excerpt from the relevant register;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.

- To have the Decision of the Ministry in charge of traffic
activities on the fulfillment of conditions for starting and
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operating a public passenger transport by road. Evidence:
Decision;

Legal protection in the procedure of awarding a public contract
shall be provided in accordance with the law governing public
procurements.

- The formation of a consortium for the sake of
participation in the process of awarding public contracts, is
allowed, taking into acount: 1) restricting the number of
members of the consortium to 2 members; 2) prohibiting a
change in the structure of the consortium, such as the
replacement of the members, merge of bidders into the
consortium or linking consortiums or dissolution of a
consortium;

PRESIDENT OF THE MUNICIPAL ASSEMBLY
BranimirTazic, BSc (Hons) in Occupational Safety
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 52. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.13/2016, 16/2016
и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018.године, донела је

- A bidder or a legal representative must not be convicted
for any criminal offense. Evidence: a copy of the criminal
record, i.e. a certificate of the competent court and police
administration. If a bidder has more legal representatives, an
evidence shall be submitted for each of them;

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност Установи културе ''Ћуприја''Ћуприја за издавање делова простора објекта на кп.бр. 1295/1
у КО Ћуприја град, на адреси Карађорђева 19, у одређеним
терминима удружењима грађана из области културе.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

-

To own at least 5 (five) buses that meet the
requirements in terms of exhaust emission limits of the
prescribed minimum standard "EURO 4". Evidence of one of the
following: a certified copy of a list or an excerpt from inventory
lists of fixed assets as of 31st December 2017, certified
photocopies of the leasing contract,rent or other legal basis for
the use of vehicles, insurance policies, printed displays of
vehicle registration licences - from the card reader;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-7/2018-02 ОД 19.07.2018. године

- Not to have debts to public revenue. Evidence:
confirmation of the competent tax authority, or of the foreign
state in whichits seat is located;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон
и 47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

- not to be involved in the legal proceeding of
bankruptcy, liquidation or forced settlement. Evidence:
certificate of the competent commercial court;
- to have achieved operating revenues of at least 36
million RSD in the previous three years. Evidence: Photocopy of
the profit and loss statement for 2015, 2016 and in 2017;
- notto have been suspended for more than 30 days in the
past year from the date of opening of bids. Evidence: certificate
of the National Bank of Serbia;

РЕШЕЊЕ

- to have provided the original bank guarantee for the
sake of the gravity of its bid in the amount of 3,000,000.00 RSD,
which is valid for up to 30 days after the date of opening of bids.
The guarantee must be unconditional, irrevocable, payable on
the first demand without any right to object and have correctly
completed term, amount and local competent jurisdiction for the
resolution of disputes in the model contract. It shall not contain
additional terms or conditions relating to the business policy of
the banks;
5.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању
Установе културе ''Ћуприја''-Ћуприја са финансијским
извештајем за 2017.годину, број: 121-1/18 од 16.03.2018.
године, усвојен Одлуком Управног одбора број: 131/18 од
21.03.2018. године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

CRITERIA FOR THE SELECTION OF THE BEST

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-8/2018-02 ОД 19.07.2018.године

-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.

BID:
price cost of transport per kilometer maximum - 80
points;

-

ticket price of transport per kilometer for passengers
maximum - 20 points

6.

DATE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON THE
OUTCOME OF PROCEDURE: The deadline for making
the decision on the selection of the best bid, namely, the
decision on annulling the procedure for granting a concession,
is 25 days, and begins on the day of expiring the deadline for
submission of bids, which will be, after its adoption, delivered
without delay to each bidder.

7.

THE NAME OF THE BODY RESPONSIBLE FOR
RESOLVING REQUESTS FOR THE PROTECTION
OF RIGHTS:Any person who is interested in participating
or participates in the procedure of awarding a public contract
may submit, to the Republic Commission, a request for
protection of rights against the decision of the public body
that carries out the procedure, which can be separately
denied, and which, in the opinion of that person were made
illegally, and the deadline for submission of the request is 15
days from receipt of the decision of the public body. The
address of the Republic Commission for Protection of Rights
in Public Procurement Proceedings is: the Government of
the Republic of Serbia, Republic Commission for Protection
of Rights in Public Procurement Proceedings, Nemanjina
22-26, Belgrade.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08 ,13/11
и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана за
2018. годину Установе културе ''Ћуприја''- Ћуприја, број:
277/18 од 11.06.2018. године, коју је донео Управни одбор
Установе културе ''Ћуприја'', Одлуком број: 276/18 од
11.06.2018. године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-9/2018-02 ОД 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
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47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Туристичке организације општине Ћуприја за 2018. годину,
број: 212/2018 од 14.06.2018. године, коју је донео Управни
одбор Туристичке организације општине Ћуприја Одлуком
број: 214/2018 од 14.06.2018. године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-13/2018-02 ОД 19.07.2018.године

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским
извештајем Народне библиотеке ''Душан Матић'' Ћуприја за
2017. годину број: 134/18 од 26.03.2018. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора број: 143/18 од 28.03.2018. године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-10/2018-02 ОД 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон
и 47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и
допуни Финансијског плана за 2018.годину Установе за спорт
Спортски центар ''АДА'' Ћуприја, број: 261/18 од 28.06.2018.
године, коју је донео Управни одбор Установе за спорт
Спортски центар ''АДА'' Ћуприја.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај о
раду Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја за 2017.годину,
број: 32/18 од 29.03.2018. године, усвојен Одлуком Управног
одбора број: 42/18 од 05.04.2018. године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-14/2018-02 ОД 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-11/2018-02 ОД 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора
Установе за спорт СЦ ''Ада'' Ћуприја, о усвајању ценовника
услуга Установе за спорт СЦ ''Ада'', број: 173/2018 од
07.05.2018. године.
Решење и Одлуку Управног одбора о усвајању
ценовника услуга Установе за спорт СЦ ''Ада'' из става 1. овог
решења објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског
плана Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја за 2018. годину,
број: 86/18 од 13.06.2018. године, коју је донео Управни одбор
Музеја ''Хореум Марги-Равно'' Ћуприја.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-15/2018-02 ОД 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 29. Статута Установе за спорт СЦ
„АДА“ Ћуприја, Управни одбор, на седници одржаној дана
07.05.2018. године, донео je следећу :

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-12/2018-02 од 19.07.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
Чланови Управног одбора Установе за спорт СЦ,,АДА ,,
једногласно су усвојили Ценовник услуга Установе за
спорт СЦ ,,АДА“ Ћуприја:
,,ХАЛА СПОРТОВА АДА“
-закуп терена по једном (1) сату од 01. 09. до 31. 05.
..................... 2.000,00 динара
- закуп терена по једном (1) сату од 01.06. до 31. 08.
....................... 1.500,00 динара
-закуп терена викендом до 15:00 часова.
............................................ 1.000,00 динара
-закуп монтажне бине. ............................... 20.000,00 динара

РЕШЕЊЕ
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-закуп стола за стони тенис по једном (1) сату. ...... 150,00
динара
-ванспортске активности по једном (1) сату........ 3.000,00
динара
-закуп терена спортских активности закупаца ван Општине
Ћуприје по једном (1) сату. ........... 4.000,00 динара
-дневни закуп терена од 08:00 до 22:00 часова......... 20.000,00
динара,
,,СОКОЛСКИ ДОМ“
- закуп терена у спортској сали по једном (1) сату од 01.09. до
31.05. ............... 1.200,00 динара
-закуп терена у спортској сали по једном (1) сату од 01.06. до
31.08. ................... 900,00 динара
-закуп терена у спортској сали, викендом до 15:00
сати......................................... 600,00 динара
-закуп спољног терена, по кошу уз расвету, по једном (1) сату.
........................... 350,00 динара
- закуп спољног терена са головима, уз расвету, по једном (1)
сату. .................. 800,00 динара
-закуп спољног терена за тенис, уз расвету, по једном (1) сату.
............................ 350,00 динара
- закуп спољног терена за тенис, без расвете, по једном (1)
сату. ......................... 250,00 динара
- закуп стола за стони тенис по једном (1) сату. .......... 150,00
динара
- дневни закуп спортске сале од 08:00 до 22:00 часова.
..................................... 12.000,00 динара

Na eks kola 0,5 l

60

Na eks egzotik 0,5 l

60

Na eks limunada 0,5 l

70

Na eks multi šumsko 0,5 l

70

Na eks klaker 0,5 l

60

Ultra energy 0,25 l

100

Red Bull 0,25 l
Exces 0,33

220
80

Guarana 0,25 l

110

After party 0,25 l

80

Next narandža 0,2 l

100

Next jabuka 0,2 l

100

Next breskva 0.2 l

100

Next borovnica 0.2 l

100

Next jagoda 0.2 l

100

Gusto narandža 0,2 l

100

Gusto jabuka 0,2 l

100

Gusto breskva 0.2 l

100

Gusto borovnica 0.2 l

100

Gusto jagoda 0.2 l

100

,,БАЗЕНИ СЛАВИЈА – СА ТЕНИСКИМ ТЕРЕНИМА“

Akva viva 0,5l

80

-закуп тениског терена по једном (1) сату.......... 350,00 динара
- закуп тениског терена уз расвету по једном (1) сату.
................ 450,00 динара
-дневни закуп тениског терена од 08:00 до 22:00 часова.
.................... 4.000,00 динара
- закуп тениског терена уз расвету за 10 сати. ....... 3.500,00
динара
-цена улазне карте на базен од 10:00 до 18:00 часова. ..............
200,00 динара
-цена улазне карте на базен радним данима од 15:00 до 18:00
часова. ............ 100,00 динара
- цена сезонске карте за базен ................. 4.000,00 динара
- цена појединачне месечне карте на базене ......... 2.000,00
динара
- цена улазне карте на базен викендом од 10:00 до 18:00
часова. ..................... 200,00 динара
- закуп ресторана са инвентаром по једном (1) сату. ........
2.000,00 динара
- дневни закуп пара дрвених лежаљки са тршчаним
сунцобраном. ............... 200,00 динара

Voda Voda 0,5

80

Rosa 0,5 l

80

Knjaz Miloš, gazirana 0,5 l

80

- цене пића и хране према приложеној табели:
НАЗИВИ АРТИКАЛА
Појединачне цене

Akva viva 0,5 l

80

Hidro aktiv 0,5

100

Fyzetea breskva 0,5 l

100

Fyzetea limun 0,5 l

100

Loza crnogorska 0,03 l

100

Gorki list 0,03 l

120

Viljamovka takovo 0,03 l

120

Dunja takovo 0,03 l

100

Smirnoff vodka 0,03 l

120

Jack Daniels 0,03 l

200

Ballantines 0,03 l

140

Johnnie Walker 0,03 l

140

Tequila 0,03

130

Vermouth bianco, Martini 0,03 l

100

Jagermeister 0,03 l

140

Coca cola 0,5 l

100

Finlandia vodka 0,03 l

120

Fanta 0,5 l

100

Vranac Rubin 0,2 l

120

Sprite 0,5 l
Schweppes bitter lemon, tonic
water, lemonade 0,5 l

100

Baileys 0,03 l

150

Espresso sa mlekom

100

Cedevita go 0,5 l

100

Cappuccino

100

Cockta 0,27 l

100
120

Coca cola zero 0,5 l

100

Pepsi cola, Pepsi twist 0,5l

100

Mirinda orange 0,5

100

7 UP

100

Sorbeto

150

Chino

200

Remix oranz 0,25

90

Remix kruska 0,25

90

Na eks multi narandža 0,5 l
Na eks multi jabuka 0,5 l

70
70
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Espresso

80

Nes kafa

120

Ice coffe

120

Čaj

80

Hot Chocolate

100

Kafa domaća

70

Strongbow

160

Somersby

150

Lav 0,33

120

Corona extra 0,35 l

150

Amstel bier 0,33 l

150
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Stella Artois 0,33 l

180

Tuborg 0,33 l

150

Tuborg 0,5 l

140

Laško 0,33 l

120

Kruševice 0,33 l

150

Heineken 0,25

180

Carlsberg 0,33l

150

Beck’s 0,33l

150

Staropramen 0,33l

150

Staropramen 0,5
Lav svetlo 0,5l

140
120

Zaječarsko svetlo 0.5l

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-2/2018-02 ОД 19.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17), чл.38.
Статута
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина
општине
Ћуприја
на
седници
одржаној
дана
19.07.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' У ЋУПРИЈИ

120

Zaječarsko tamno 0.5 l

120

Jelen svetlo 0.5 l

120

Nikšićko svetlo 0,5l

120

Nikšićko tamno 0,5l

120

Zaječarsko 0.3 l

100

Jelen 0.3 l

100

Kvas 0,25 l

100

Na eks zivotinjice 0,25 l

70

Cedjena narandža 0,25 l

150

Cedjena limunada 0,25 l

120

Pizza parče

120

Palačinka

100

Pomfrit

120

Sendvič šunka

120

Sendvič pečenica

140

Sendvič suvi vrat

140

Sladoled kugla

40

Караџић''
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИМЕНУЈЕ СЕ
школски одбор ОШ ''Вук
у Ћуприји, на период од 4 (четири) године, у
Јасна Милојковић, представник запослених
Биљана Антонијевић, представник запослених
Младен Јевремовић, представник запослених
Горан Михајловић, представник родитеља
Тања Дишић, представник родитеља
Дејан Војиновић, представник родитеља
Марија Маловић, представник локалне самоуправе
Тања Антић, представник локалне самоуправе
Слађана Јевтић, представник локалне самоуправе
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине

Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-3/2018-02 ОД 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број
88/17), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

Krofna

60
Давањем сагласности од стране оснивача
Скупштине општине Ћуприје, и ступањем на снагу овог
Ценовника – престаје да важи Ценовник Установе за спорт
СЦ,,АДА,, бр. 342/14 од 12.08.2014 године .
Записничар
Установе за спорт СЦ ..АДА“
Милена Дудић
Проф. Властимир Стојиљковић

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧЈА РАДОСТ'' У
ЋУПРИЈИ

На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17),
чл.38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.07.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' У ЋУПРИЈИ

РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Предшколске
установе ''Дечја радост'' у Ћуприји
Зорана Јурињак ,
представник родитеља, на лични захтев.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-4/2018-02 од 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/17), члана
38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 19.07.2018. године, донела је

РАЗРЕШАВА СЕ школски одбор ОШ ''Вук
Караџић'' у Ћуприји,
у саставу:
1. Биљана Антонијевић, представник запослених
2. Вера Ђорђевић, представник запослених
3. Јасна Милојковић, представник запослених
4. Горан Михајловић, представник родитеља
5. Слађана Томић, представник родитеља
6. Ненад Накић, представник родитеља
7. Марија Маловић, представник локалне самоуправе
8. Тања Антић, представник локалне самоуправе
9. Слађана Јевтић, представник локалне самоуправе
због истека мандата.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧЈА РАДОСТ'' У
ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ СЕ Дамњан Аћимовић за члана Управног
одбора Предшколске установе ''Дечја радост'' у Ћуприји,
представник родитеља.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Ћуприја.

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/18), чл. 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 19.07.2018. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-5/2018-02 од 19.07.2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. став 1. тач. 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11
и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016, 16/2016 и
25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
19.07.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
У решењу о именовању Управног одбора
Туристичке организације општине Ћуприја, (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр. 33/16, 25/17 и 27/17) врши се следећа
измена:
- разрешава се члан Управног одбора Туристичке
организације општине Ћуприја, Горан Савић, представник
запослених.
- именује се Марија Јусић, за члана Управног одбора
Туристичке организације општине Ћуприја, представник
запослених.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Петровић, дипл.економиста из
Ћуприје за директора Туристичке организације општине
Ћуприја на период од 4 (четири) године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-6/2018-02 ОД 19.07.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. став. 1. тач. 9) Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 38. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016,
16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 19.07.2018. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-9/2018-02 ОД 19.07.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.
10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута
општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13), чланом 6. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл.
општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Ћуприја за 2018. год. („Сл. гл. општине
Ћуприја“, бр. 7/18), Решењем о образовању Комисије за
расподелу средстава и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1
од
25.04.2017.
год.,
Јавним
позивом
за
финансирање/суфинансирање
камате
краткорочних
пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним
газдинствима на територији општине Ћуприја у 2018. години,
бр.420-1/2018-01-2 од 27.04.2018.год. који је расписао
Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог
Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.06.2018.
гпдине доноси
ОДЛУКУ
о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВД ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Јелени Петровић, дипл.економисти из Ћуприје
престаје дужност вд директора Туристичке организације
општине Ћуприја, због именовања директора по конкурсу.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-7/2018-02 ОД 19.07.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/18), члана 38. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' број 14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.13/2016,
16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 19.07.2018. године, донела је

На
основу
Јавног
позива
за
финансирање
/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на
територији општине Ћуприја у 2018. години, бр.420-1/201801-2 од 27.04.2018 год. и Предлога Комисије за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој
пољопривреде,
услове
за
доделу
средстава
за
финансирање/суфинансирање
камате
пољопривредног
краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци
регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци
захтева:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора
Туристичке организације општине Ћуприја, Марија Јусић,
представник запослених, због поднете оставке.
Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-113-16-8/2018-02 ОД 19.07.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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Редни
број

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

1.

Милојковић
Јовица

БПГ

ИЗНОС
КАМАТЕ
РСД

744492000600

11.158,45

23.07.2018.
2.

број 9

Милосављевић
Милован

744484000362

25.000,00

Вучић Милан

744492003863

25.000,00

IV Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

Анђелковић
Слађан

744417000445

17.291,96

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-51/2018-01 од 13.06.2018.год.

Кумбрић Драгиша

744409000466

13.219,95

Милановић Саша

744484000478

14.771,99

7.

Стојановић
Душанка

744476000383

23.742,42

8.

Живадиновић
Драган

744492001496

21.978,29

9.

Пауновић
Александар

744484000389

8.219,51

Алексић Радисав

744450000270

11.967,79

Костић Бранислав

744492002735

18.558,43

Милосављевић
Милан

744492004517

16.958,70

Антић Селимир

744441000131

15.479,65

Стајић Душан

744476000685

22.671,68

Гркић Синиша

744476000499

18.777,92

Спасић Миломир

744492004789

23.471,50

Којић Миодраг

744492001054

19.525,55

3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

УКУПНО

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018), по
претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.06.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
основне школе „Вук Караџић“ број 657 од 11.06.2018. године
коју је донео школски одбор основне школе „Вук Караџић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-97-7/2018-01-1 ОД 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018), по
претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.06.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ

307.793,79
РСД

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“.
Одлуку доставити Начелнику Општинске управе
општине Ћуприја.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-97-4/2018-01-1 од 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), Стратегије
подстицања рађања („Сл. гласник РС“ број 25/2018) и члана
57. став 1. тачка 6. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13),
Председник општине Ћуприја, дана 13.06.2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о именовању лица задуженог за спровођење мера
популационе политике

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план основне
школе „13. Октобар“ број 563 од 13.06.2018. године који је
донео школски одбор основне школе „13. Октобар“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-97-9/2018-01-1 ОД 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018), по

I ИМЕНУЈЕ СЕ Јадранка Ђорђевић као лице
задужено за спровођење мера популационе политике.
II Лице из члана 1. ове Одлуке има задатак:
- да прати развитак становништва;
- да предлаже мере пронаталитетне политике у
Општини Ћуприја;
- да прати и евалуира спровођење мера
пронаталитетне политике у Општини Ћуприја;
- да предлаже мере нематеријалне и организационе
природе у циљу подстицања рађања;
- да се стара о активирању ванбуџетских извора
средстава за спровођење мера Општине Ћуприја.

110

23.07.2018.

број 9

претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.06.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018),
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана
18.06.2018. године доноси

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског планa
Медицинске школе број 01-1812 од 13.06.2018. године који је
донео школски одбор Медицинске школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-97-11/2018-01-1 ОД 18.06.2018. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018), по
претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.06.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Гимназије за 2018. годину број 01-1340 од 15.06.2018. године
који је донео школски одбор Гимназије.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-97-15/2018-01-1 ОД 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018), по
претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.06.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Школе за основно музичко образовање „Душан Сковран“ број
243 од 12.06.2018. године који је донео школски одбор
ШОМО „Душан Сковран“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-97-12/2018-01-1 ОД 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему
( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 60.
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“
број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 2. Одлуке о
начину и поступку давања сагласности на финансијске
планове основних и средњих школа на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2018), по
претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије,
Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 18.06.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
Техничке школе број 01-1019 од 26.06.2018. године који је
донео школски одбор Техничке школе.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-104-4/2018-01-1 ОД 29.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној
својини (''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1.
тачка 6. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник
општине Ћуприја, дана 11.07.2018. године, донео је

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Финансијског плана
основне школе „Ђура Јакшић“ број 805 од 13.06.2018. године
који је донео школски одбор основне школе „Ђура Јакшић“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузеће за трговину на велико и мало и
производњу „ЛИДЕР“ Небојша Вучковић и др. ОД Сење
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузеће за трговину на велико и мало и
производњу „ЛИДЕР“ Небојша Вучковић и др. ОД Сење (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Горадана Булат - Стошић, председник комисије
2. Робертино Станојловић, члан
3. Сандра Томић, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис
непокретних и покретних ствари, односно имовине која је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-97-13/2018-01-1 ОД 18.06.2018. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
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припадала стечајном дужнику Предузећу за трговину на
велико и мало и производњу „ЛИДЕР“ Небојша Вучковић и
др. ОД Сење, Цара лазара 202, матични број 6615058, ПИБ
102370483, како би се ствари наведеног правног лица преузеле
у државину и подаци о стварима доставили Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења
је 30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за
имовинско – правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 463-8/2018-01 од 11.07.2018.год.

2. Робертино Станојловић, члан
3. Сандра Томић, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис
непокретних и покретних ствари, односно имовине која је
припадала стечајном дужнику Ортачком друштву Керић
Живојина и Марије за увоз и извоз, трговину робом на велико
и мало и превоз робе и услуге у друмском саобраћају „КРИЋ –
ПРОМЕТ Батинац, матични број 7614217, ПИБ 101375319,
како би се ствари наведеног правног лица преузеле у
државину и подаци о стварима доставили Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења
је 30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за
имовинско – правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној
својини (''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1.
тачка 6. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник
општине Ћуприја, дана 11.07.2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „ПОЉОТЕХНА“ ДОО, Мијатовац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 463-10/2018-01 од 11.07.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 49. став 2., члана 51. став 1. тачка 2. и
члана 53. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“, бр. 21/2016 и 113/2017), а у вези са чланом 46. став 1.
тачка 7. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018), општинско веће општине Ћуприја на
седници одржаној 16.07.2018. године, донело је

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине
стечајног дужника „ПОЉОТЕХНА“ ДОО, Мијатовац (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат - Стошић, председник комисије
2. Робертино Станојловић, члан
3. Сандра Томић, члан
II
Задатак Комисије је да изврши попис
непокретних и покретних ствари, односно имовине која је
припадала стечајном дужнику „ПОЉОТЕХНА“ ДОО,
Мијатовац, матични број 20049618, ПИБ 103914315, како би
се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и
подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије.
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења
је 30 дана од дана пријема решења.
IV Стручне, организационе и административно –
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за
имовинско – правне послове.
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
I Милану Петронијевићу, заменику начелника
општинске управе општине Ћуприја,
УТВРЂУЈЕ СЕ
престанак рада службеника на положају са 16.07.2018. године,
због подношења писмене оставке.
II Милан Петронијевић, имa прaвo дa кoд Општинске
управе општине Ћуприја будe рaспoрeђeн нa другo рaднo
мeстo зa кoje испуњaвa услoвe.
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-113-13/2018-01-1 ОД 16.07.2018. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 463-9/2018-01 од 11.07.2018.год.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 56. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016 и 117/2017), сходно
члану 60. Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), члана 22.
Одлуке о организацији општинске управе општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 33/2016) и члана 9.
Одлуке о платама изабраних и постављених лица у органима
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број
9/2015, 14/2016 и 20/2017), Општинско веће општине Ћуприја,
на седници одржаној 16.07.2018. године, донело је

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној
својини (''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11) и члана 57. став 1.
тачка 6. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник
општине Ћуприја, дана 11.07.2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Ортачког друштва Керић Живојина и Марије за
увоз и извоз, трговину робом на велико и мало и превоз
робе и услуге у друмском саобраћају
„КРИЋ – ПРОМЕТ Батинац

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
I Милица Цветковић, дипломирани правник, поставља
се за вршиоца дужности заменика начелника општинске
управе општине Ћуприја до повратка начелника општинске
управе односно најдуже на три месеца.
II Вршилац дужности заменика начелника општинске
управе општине Ћуприја ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај.

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине
стечајног дужника Ортачког друштва Керић Живојина и
Марије за увоз и извоз, трговину робом на велико и мало и
превоз робе и услуге у друмском саобраћају „КРИЋ –
ПРОМЕТ Батинац (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Гордана Булат - Стошић, председник комисије
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III Одређује се коефицијент за обрачун и исплату
плате од 28,34 Милици Цветковић, вршиоцу дужности
заменика начелника општинске управе општине Ћуприја док
врши дужност. Исплата по овом решењу вршиће се од
17.07.2018. године.
IV По истеку рока на који је постављена за вршиоца
дужности, Милица Цветковић се распоређује на радно место
на које је била распоређена до постављења.
Вршилац дужности заменика начелника општинске
управе општине Ћуприја има сва права и дужности начелника
и обављаће послове начелника општинске управе.
V Вршилац дужности заменика начелника општинске
управе општине Ћуприја за свој рад одговара Општинском
већу општине Ћуприја.
VI Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-113-14/2018-01-1 ОД 16.07.2018. ГОДИНЕ

Решење – извештај о ради Установе културe
Решење – измена финансијског плана Установе културе
Решење – извештај о раду Народне Библиотеке
Решење – финансијски извештај Музеја
Решење – измена финансијског плана Музеја
Решење – измена финансијског плана Туристичке
организације
Решење - Измена финансијског плана СЦ Ада
Решење – Ценовник СЦ Ада
Одлука - ценовник СЦ Ада
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ Вук
Караџић
Решење о именовању Школског одбора ОШ Вук
Караџић
Решење о разрешењу члана Управног одбора
предшколске установе Дечја радост
Решење о именовању члана Управног одбора
предшколске установе Дечја радост
Решење о именовању директора Туристичке
организације општине Ћуприја
Решење о престанку дужности вд директора
Туристичке организације општине Ћуприја
Решење о разрешењу члана надзорног одбора
Туристичке организације
Решење о измени Решења о именовању управног
одбора Туристичке органиазције
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за
финансирање/суфинансирање камате пољопривредног
краткорочног кредита
Одлука о именовању лица задуженог за спровођење
мера популационе политике
Решење – измена финансијског плана ОШ Вук Караџић
Решење – измена финансијског плана ОШ 13.октобар
Решење – измена финансијског плана Медицинске
школе
Решење – измена финансијског плана ШОМО Душан
Сковран
Решење – измена финансијског плана ОШ Ђура Јакшић
Решење – измена финансијског плана Гимназија
Решење – измена финансијског плана Техничке школе
Решење о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузеће за трговину на велико и
мало и производњу Лидер
Решење о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Пољотехна
Решење о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Ортачког друштва Керић Живојина
и Марије
Решење о престанку рада службеника на положају –
заменика начелника општинске управе
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика
начелника општинске управе општине Ћуприја
Решење о о одређивању овлашћеног лица за поступање
по захтевима за приступање информацијама од јавног
значаја у Служби буџетске инспекције општине Ћурија

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић, с.р.
На основу члана 44. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 57. тачка 6. Статута општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 14/18, ..., 23/13),
на основу члана 38. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Председник општине
Ћуприја, доноси
РЕШЕЊЕ
о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима
за приступање информацијама од јавног значаја у Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја
Запослени Милош Марић, шеф Службе буџетске
инспекције општине Ћуприја, одређује се за овлашћено лице
за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја упућених Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Као овлашћено лице, овлашћује се да прима
захтеве, обавештава тражиоце о поседовању информација и
обезбеђује увид у документ који садржи тражену
информацију, односно доставља информацију на одговарајући
начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну
помоћ за остваривање њихових права утврђеим законом,
предузима мере за унапређење праксе поступања са носачем
информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђење,
сачињава извештај и информатор.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Ћуприја“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:02-62/2018-01 од 17.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр ек. Наука, с.р.

105
105
106
106
106
106
106
106
106
108
108
108
108
109
109
109
109

109
110
110
111
110
111
111
111
111

111
112

112
112
112

113

САДРЖАЈ
Oдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Ћуприја за 2018.годину
Измена и допуна плана генералне регулације градског
насеља Ћуприја
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у
области спорта у општини Ћуприја
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање
понуда за поверавање обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији
општине Ћуприја
Јавни позив бр К1/2018 – отворени поступак за
прикупљање понуда
Public invitation no K1/2018 – open procedure for
colecting tenders
Решење – сагласност Установи културе
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