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На основу чл.36. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС број 72/09 и 81/09 –
исправка, 64/10 и 24/11) ”Инфоплан” д.о.о., Аранђеловац издаје:

Р Е Ш Е Њ Е

О одређивању Руководиоца радног тима - Одговорног планера за израду:

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

одређујем:

Данијeла Карашићевић, дипл.инж.арх.
Број лиценце: 100 0174 11

Председник управног одбора,
Драган Агатуновић
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На основу члана 35. става 9. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 – УС и 24/11) и члана ___ Статута општине Петровац на
Млави (''Службени гласник општине Петровац на Млави'', број _____ ), Скупштина
општине Петровац на Млави на седници одржаној дана _________ године, донела је:

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
УВОД
На основу Одлуке о изради Просторног плана Општине Петровац на Млави (бр. 020146/2009-02, донете 17.11.2009. године на седници Скупштине општине Петровац на
Млави, објављеној у Службеном листу општине Петровац на Млави бр. 05/09), израда
Просторног плана Општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Просторни план)
поверена је Д.о.о „ИНФОПЛАН" из Аранђеловца.
Просторни план ради се у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени
гласник PC", бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10 – УС и 24/11), Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и
Законом о Просторном плану Републике Србије ("Службени гласник PC", број 88/10) и
другим релевантним законима и уредбама.
Просторни план представља основни плански инструмент за усмеравање и управљање
дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и
уређењем простора општине Петровац на Млави. Овим планом се разрађују основна
стратегијска опредељења, планска решења и смернице утврђене Просторним планом
Републике Србије.
Хоризонт Просторног плана је 2025. година, с првом фазом и приоритетима реализације
планских решења до 2015. године.
Процес израде Просторног плана Општине Петровац на Млави је започео доношењем
одлуке о изради плана, којом је дефинисан циљ израде плана, садржај плана, рокови за
израду плана и извори финансирања израде плана.
Планска решења просторног развоја општине одређена су дефинисањем намене
простора и планским решењима развоја, уређења и коришћења простора по областима и
чиниоцима просторног развоја. Пропозиције просторног развоја одређене су правилима
уређења и грађења на простору плана и начином и мерама имплементације плана.
Графички део Просторног плана приказан је на рефералним картама у размери 1:50 000 и
шемама уређења простора.
Просторни план се односи, пре свега на: просторни развој и пропозиције развоја;
коришћење и заштиту природних ресурса; демографски развој и развој насеља и јавних
служби, економски развој кроз привредне делатности и туризам; развој инфраструктурних
система; заштиту и коришћење животне средине, предела, природног и културног
наслеђа.
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II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА У ВИДУ ЗАКЉУЧАКА
1.1 ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Планско подручје обухвата територију општине Петровац на Млави. Територија општине
Петровац на Млави граничи се са триторијама општина Жабари, Мало Црниће, Кучево,
Жагубица, Деспотовац и Свилајнац.
1.2. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ
1. Одлука о изради Просторног плана општине Петровац на Млави
Плански основ
2. Просторни план Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.101 /09);
1.3 ОБАВЕЗЕ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
1.3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Просторни план Републике Србије 2010-2014-2020 (у даљем тексту ППРС) представља
плански документ вишег реда чија се решења на територији општине Петровац разрађују
Просторним планом општине Петровац.
На основу просторних услова коришћења пољопривредног земљишта, према ППРС,
општина Петровац спада у претежно воћарско подручје. На брдовитим и другим теренима
с традицијом у воћарској производњи треба подржавати искоршћавање местимичних
погодности за развој органске производње, док је примена метода строго контролисаног
прихрањивања и интензивне заштите нужни услов опстанка и даљег развоја воћарства
уопште, у спрези с усвајањем савремених стандарда квалитета у преради и пласману,
унапређењем маркетинга и оснивањем произвођачких асоцијација.
Концепција просторног развоја шумских подручја обухвата следећа полазишта:
утврђивање зона са диференцираним режимима заштите и одрживог коришћења;
функционалне везе и интеграција шумске привреде; очување и заштита шума и шумског
земљишта и коришћење шума као обновљивих извора енергије. Планом оптималне
шумовитости и пошумљавања до 2014. године предвиђено је да Браничевска област
повећа шумовитост са 32,3% на 35,5%.
Водно земљиште је заштићена и резервисана зона уз реке, језера, акумулације и
заштићене мочваре у којој је забрањена градња било каквих сталних објеката осим
објеката водопривредне инфраструктуре. Тачна линија заштићеног водног земљишта, са
наменом површина и начином заштите даје се у просторним плановима јединица локалне
самоуправе и урбанистичким плановима. Према ППРС река Млава- Витман је значајна за
снабдевање водом Републике Србије а по квалитету воде налази се на прелазу I и II
класе.
Услед малог улагања, терени Републике Србије, када су у питању минералне сировине,
су још увек недовољно истражени, технологија експлоатације и прераде је застарела,
висока је цена отварања нових лежишта итд. У том смислу, иако на територији општине
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Петровац постоје резерве угља, посебно на локалитету Мелница, још увек нема
економске оправданости за активирање ових лежишта.
Према ППРС хидрогеолошки састав општине Петровац обухвата: карстно пукотинску
порозност ст високо водопроводне стене и пукотински тип порозности средине са
изразитом водопроводношћу; док је у мањем обиму заступљен интергрануларни тип
порозности високо водопроводних стена у зони око тока реке Млаве.
Дугорочна стратегија Републике Србије у области животне средине и одрживог развоја
подразумева побољшање квалитета живота становништва обезбеђивањем жељених
услова животне средине и очувањем природе, смањењем загађења и притисака на
животну средину, коришћењем природних ресурса на начин да се обезбеди њихова
расположивост за будуће генерације. Општина Петровац већим делом спада у зону
интензивне пољопривреде, али поједини делови су територије су и подручја квалитетне
животне средине која су под шумама, воћњацима, виноградима, ливадама и пашњацима.
Када су у питању притисци на животну средину за Браничевску област, може се рећи да
су они ниског до средњег интензитета углавном на пољопривредна подручја. На
територији општине Петровац предвиђен је регионални центар за управљање
комуналним отпадом.
Општина Петровац, према карти Ризика од природних непогода и технолошких удеса,
спада у подручја најугроженија процесом клижења тла. Осим тога, општина Петровац
спада у подручје очекиване јачине земљотреса преко 8О MSC скале за повратни период
од 100 година. Стратешки приоритети до 2015. године су: израда рефералних карата
природних непогода; серија сеизмолошких карата за одговарајуће повратне периоде;
планови управљања ризицима од штетног дејства бујичних поплавних вода и управљање
ризицима и итд. Ови приоритети спадају у обавезу надлежних институција Републике
Србије.
Основне карактеристике становништва и тенденције демографског развитка
представљају значајну детерминанту друштвено-економског развоја, планирања и
организације простора. На територији општине Петровац индекс раста броја становника
за период 1948-2002. година износио је од 0 до 300 и више на појединим подручјима (у
општинском центру од 200 до 300 и више; у појединим рубним зонама и планинским
подручјима од 0 до 24,9), али за већи део општине кретао се између 75 до 99,9, а индекс
старења становништва 2002. године креће се од 0,83 до 1,25 и више. Стопа миграционог
салда становништва за територију општине Петровац у периоду од 1991. до 2002. године
креће се од -15.00 или мање до 15, а стопе природног прираштаја становништва у
периоду 1991-2002. година, крећу се од -15 и мање до 10. Према ППРС густина
насељености на територији општине Петровац креће се у интервалу 20-99 становника на
km² на већем делу подручја општине. За одређене делове општине карактеристична и
густуна насељености мања од 20 становника по km², док општински центар има преко 200
становника на km².
Функционално урбано подручје према ESPON класификацији, представља променљив
простор који обухвата морфолошко урбано подручје и његово шире окружење које
генерише радну снагу града на 45-минутној дистанци од места становања. Према моделу
функционалних урбаних подручја Републике Србије 2010 општина Петровац је изван
ФУП-а, док се према моделу функционалних урбаних подручја РС 2020. године, биће
укључена у перспективни ФУП а уједно ће гравитирати и ФУП-у Пожаревац у чијем
саставу ће бити Мало Црниће, Жабари и Велико Градиште и које ће у перспективи добити
међународни значај.
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Према ППРС Браничевска област, као и општина Петровац, припада типу 3 руралног
подручја, то су удаљена „слаба“ рурална подручја са економијама оријентисаним на
природне ресурсе, већином планинске. Према својим карактеристикама овом типу
припадају хетерогена рурална подручја чија је заједничка карктеристика да су то
периферна подручја у рубним регионима и областима. Осим тога, карактерише их највећа
стопа учешћа терцијарног сектора у економској структури, сиромашна пољопривредна
структура и велики туристички потенцијал. Подручја јужне и источне Србије која припадају
овом типу су најређе насељена подручја, удаљена од урбаних центара и изолована услед
топографских карактеристика терена. Осим тога, имају неповољну старосну и образовну
структуру становништва, слабу инфраструктурну опремљеност и велику стопу
незапослености. Браничевска област, и општина Петровац, припадају руралном типу, и
на граници су ка прелазном типу, са густином насељености до 100 становника по km². У
односу на структурне карактеристике овог типа, примениће се следеће мере и активности:
изградња саобраћајне инфраструктуре, јачање градова и урбаних/регионалних центара;
формирање центара заједнице села; редистрибуција социјалних услуга и служби;
интегрално управљање ресурсима; агро-еколошке мере, подршка развоју органске
пољопривреде, разне врсте субвенција, олакшица и подстицајних средстава
пољопривредницима; развој руралног туризма; израда локалних развојних стратегија итд.
У односу на расположиве податке за обраду ове теме изабрано је пет социјалних поља од
битног значаја за економски и социјални развој индивидуе и квалитет њеног живота:
образовање; здравствена заштита; социјална заштита; рањивост/ осетљивост друштвене
групе; становање. У сваком социјалном пољу коришћени су индикатори на основу којих се
процењује степен остварености одређеног права односно обележје. Добијене вредности
индикатора на нивоу општине, а нарочито у категорији „остала” насеља, потврђују
постојање огромних разлика у доступности образовања и здравствених услуга и учешћу
рањивих друштвених група с обзиром на место становања и тип насеља. Према
учестаности социјалних поља са најнижим вредностима индикатора, општина Петровац
има најниже вредности у 2 поља и то у пољу образовања и осетљивих друштвених група.
Просторна дистрибуција и организација пољопривреде општину Петровац сврстава у
регион III који се простире од стишке равнице до планина централне, источне и јужне
Србије. Регион је хетероген у агро-еколошком и социо-економском погледу и има ниску
густину насељености, негативне демографске тенденцијем, неразвијену инфраструктуру
и високе стопе руралног сиромаштва и незапослености. Према приоритетним правцима
просторне оријентационе пољопривредне производње, Браничевска област обухвата
равничарска, брдска и планинска подручја. Као водеће гране тржишне производње
утврђени су ратарство, мешовито и пашњачко сточарство (главне) и свињарство и
живинарство, ратарство и агрошумарство (комплементарне) у складу са типом подручја.
Воћарство, повртарство и производња органске хране могу бити посебна усмерења ужих
локалитета. Стратешки приоритети развоја пољопривреде до 2015. године су:
унапређење конкурентности пољопривреде и прехрамбене индустрије; одрживо
коришћење и заштита природних ресурса; развој пратећих делатности, инфраструктуре и
локалних партнерстава.
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије предвиђено је повећање производње
рудника са подземном експлоатацијом угља на 1,5 милиона тона у 2015. години.
Повећање производње до 2020. године, оствариће се и отварањем нових рудника, а
локалитет Мелница ће бити обухваћен трећом фазом.
Према карти просторне дистрибуција и развој индустрије општина Петровац на Млави
спада у остале мале индустријске центре (са мање од 1000 запослених у индустрији).
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На основу четири индикатора, утврђено је да је степен потенцијалне приступачности
Браничевске области и општине Петровац, просечна.
Према ППРС на подручју општине Петровац налазе се постојећи оптички каблови као и
планирани оптички каблови (према Ђердапу 1 и према општини Бор).
Од стратешких пројеката електропреноса у периоду до 2014. године на територији
општине Петровац планира се изградња објеката мреже 110 kV - ДВ 110 kV Мајданпек 3 –
Петровац. Стратешки пројекти гасне привредe до 2014. године односе се на изградњу
разводних гасовода Браничевске области али ће се тачна локација касније утврдити.
Циљ Републике Србије је да до краја 2012. године повећа учешће електричне енергије
произведене из обновљивих извора за 2,2%, посматрано у односу на укупну националну
потрошњу електричне енергије у 2007. години, као и да заступљеност биогорива и других
обновљивих горива на тржишту износи најмање 2,2% у односу на укупну потрошњу
горива. Посебну пажњу треба посветити могућностима активирања обновљивих извора
енергије. Према ППРС подручје општине Петровац спада у источну зону потенцијалну за
изградњу ветроелектрана.
Република Србија располаже оскудним сопственим водним ресурсима, који су неповољно
распоређени по простору. Рационализација коришћења вода и смањење специфичне
потрошње у свим видовима потрошње обухвата: заустављање раста штета од поплава
обуздавањем грађења у плавним зонама; заштиту вода на нивоу речних система
комбинацијом технолошких, водопривредних и организационо-економских мера. Према
ППРС планирано је да насеља Петровац, Мало Црниће, Пожаревац, Жабари као и
насеља у долини Велике Мораве, Велика Плана, Смедеревска Паланка се снабдевају
водом из подсистема Морава-Млава – алувиони (Шалинац-изграђен, Годомин), Витман и
Градац. Међу планираним акумулацијама првог приоритета налази се акумулација
Витман + Градац (река Млава, насеље Петровац) чија би намена била снабдевање водом
становништва, енергетика, заштита од поплава, оплемењавање малих вода, рибарство и
одрживи туризам.
1.4. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Општина Петровац на Млави се налази у Источној Србији у оквиру Подунавског региона,
по статистичкој евиденцији, са још 10 општина које по актуелној територијалној
организацији Републике представљају два округа: пожаревачки са осам општина и
смедеревски са три општине.
Северна граница општине Петровац на Млави полази од К.О. Манастирица, па поред К.О.
Старчево, К.О. Рашанац и К.О. Орљево. Западна граница почиње од К.О. Велики
Поповац преко К.О. Бошњак, К.О. Вошановац до К.О,. Орешковица. Јужна граница иде
дуж К.О. Витовница, преко К.О. Мелница, К.О. Кладурово до К.О. Рановац.
У административном погледу општина Петровац на Млави припада Браничевском округу,
са површином од 655 километара квадратних. У окружењу су општине Жагубица, Кучево,
Мало Црниће, Жабари, Свилајнац и Деспотовац. На овој територији се укрштају важни
путеви који воде према моравској долини и долином Млаве према Дунаву где се и сада
налази један од најзначајнијих праваца у оквиру Подунавског региона који повезује Бор,
Жагубицу и Петровац на Млави на једној са Пожаревцом (пут Р-105) и коридором 10 аутопутем Београд - Ниш, на другој страни. Петровац на Млави се налази на 116 km од
Београда, 39 km од Пожаревца, 84 од Крагујевца и око 80 km од слободне царинске зоне
и луке Београд- Смедерево.
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1.4.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ
· Геоморфолошке карактеристике
Као геоморфолошки облик, речне долине доминирају на просторима општине Петровац
на Млави тако да ће оне бити детаљно приказане. Остали геоморфолошки облици су
интересантни са аспекта туристичке понуде и као такве их детаљније приказати, а то су:
Горњачка и Витовнице клисура, пећине, јаруге.
Речне долине на подручју општине Петровац на Млави припадају типу уских речних
долина чија се ширина креће од 30 m до 2000 m. На подручју општине Петровац на Млави
постоје три основна типа речних долина:
·
·
·

врло уске долине буичних потока и речица код којих се ширина креће од 30 – 60 m,
где су се образовала алувијално-делувијална земљишта.
места шире речне долине код којих се ширина креће од 60 до 250 m, где су се
образовала алувијална земљишта – иловаста, песковита.
долина реке Млаве ширине од 250 m – 2000 m код које се разликује нижи
приобални и виши део где су се образовала алувијална земљишта.

Како су речне долине доминантан геоморфолошки облик, њихово боље сагледавање кроз
међусобне односе и облике су најбоље приказане кроз структурну геоморфологију.
· Климатске карактеристике
Општину Петровац на Млави одликује умерено-континентална клима. То је подручје које
прима годишње од 510-670 mm талога. Идући од запада према истоку котлинска дна
примају све мање падавина. Хомољске планине у овој области примају нешто увећане
годишње суме падавина у зависности од апсолутних висина и положаја. На висини до
1000 m излучи се 800 mm талога годишње. Годишње количине падавина неравномерно су
распоређене на територији општине. Максималне количине излучују се у пролеће и јесен
а минималне крајем лета и у зиму. Средња количина атмосферског талога за целу
општину износи око 647 mm годишње. Просечна годишња сума вредности падавина за
метеролошку станицу Петровац на Млави износи 31.
Температура ваздуха.
Средње годишње температуре ваздуха у котлини Млаве има вредност од 10,8°С до
11,8°С. Максималне средње месечне температуре, са вредностима од 22°С - 23,5°С,
јављају се у јулу а минималне, са вредностима од -3,5°С до -0,8°С у јануару, односно
фебруару.
Инсолација.
Облачност.
Падавине.
Ветар је веома значајан климатски елемент који утиче на температуру ваздуха, његову
влажност, испаравање и количину падавина. Односно, честина ветра из појединих
праваца представља у ствари честину наилазака и пролазака ваздушних маса одређених
особина. А, опште је познато да највећи значај и утицај на временске прилике у неком
месту или области имају управо ваздушне масе. У Петровцу је претежни смер кретања
ветра ЈИ, а врло често се јавља ветар из смера истока.
Сеизмичке карактеристике
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Пошто се на целој територији општине Петровац на Млави могу очекивати земљотреси
од 7, 8˚ и 9˚ МКС, грађење на тим теренима треба изводити уз дубље постављање и
заштиту темеља помоћу водонепропустљивих јастука. Зграде и објекте у овако сеизмички
активном подручју треба лоцирати што даље од зоне тектонског поремећаја.
Катастрофално рушења зграда и објеката често наступа не непосредно од дејства
сеизмичког таласа већ од клижења, одрона и других рушења падина изазвани трусним
ударима. Зато не треба подизати зграде и објекте у близини стрмих падина. Косине
ископа и насипа висине преко 4 m, у сеизмичким рејонима општине, треба радити са
благим нагибом. Искуство је показало да ако је сеизмичност већа од 9˚ МКС не смеју се
радити у растреситим стенама – насипи виши од 15 m а усеци дубљи од 12 m а при
сеизмичности 7˚ и 8˚ МКС – виши од 20, односно дубљи од 15 m.
· Инжењерскогеолошка својства терена
Елементи који карактеришу територију са аспекта инжињерскогеолошке повољности су :
Нестабилност
терена
у
погледу
клижења.
Оваква
подручја
према
Инжињерскогеолошком Атласу Србије заузимају крајња југозападна, западна, централна
и југоисточна подручја општине. То значи да су ови терени у геолошком смислу
неповољнији због присуства раседа и сеизмичких потреса, који доводе до пуцања и
клижења терена. Клизишта се везују са слабо очврсле, јако испуцале и алтерисане
стенске масе на стрмим падинама. Еродибилност је присутна на падинама дуж тока
Млаве и Хомољских планина. Због конфигурације терена (стрме и високе литице) и
састава стенског материјала (испуцале, слабо очврсле и алтерисане стенске масе), ова
неповољност је изразито изражена. Крашки процеси су врло изражени у кречњачким
теренима – интензиван крас, источне и југооисточне терене општине. Изван издвојених
зона су терени релативно повољних инжињерскогеолошких карактеристика
(северозападни делови општине).
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
· Пољопривреда
Пољопривредне површине представљају највреднији природни ресурс и заузимају 74%
укупнe повшинe Пална. У њиховој структури доминирају обрадиве површине са 93,5%.
Оранице се простиру на 33.766 ha или 71,72%. У поређењу са ранијим периодом
структура површина земљишта је нешто неповољнија, али се ове тенденције поклапају са
онима на нивоу Републике. Травнате површине, ливаде и пашњаци које се простиру на
падинама Хомољских планина и Бељанице предстваљају добру основу за развој
сточарства. Због дугогодишњег смањења сточног фонда и исељавања радно способног
становништва
веома је низак степен искоришћења овог ресурса. Воћњаци су
заступљени са 7,35%, а виногради са 2,42%. У приватној својини је 99,98%
пољопривредних површина.
Структура површина пољопривредног земљишта је следећа:
Њиве 33 766 ha, воћњаци 3 282 ha, виногради 1 170 ha, ливаде 5 307 ha и пашњаци 3 066
ha што укупно износи 46 590 ha.
Пољопривредне површине се могу сврстати у неколико реона и то:
ратарско повртарски рејон, ратарско воћарски рејон, воћарско-ливадскo-сточарски рејон,
пашњачко-шумски рејон.
На основу педолошких карактеристика може се закључити да је земљиште погодно за
гајење воћарских, повртарских и ратарских култура.
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У ратарско - повртарском рејону који је доминантан могућ је интензивнији развој
повртарства и интензивнија примена агротехнике у постојећим производњама због доброг
квалитета земљишта, повољних услова за наводњавање и малог нагиба терена. Мере
комасације спроведене крајем осамдесетих и почетком деведесетих година ишле су у
правцу интензивирања пољопривреде и смањења трошкова производње. У овим
пределима повремено долази до бујица и поплава. У ратарско - воћарском крају, на
надморској висини 400 - 600 m, постоје изузетни услови за развој воћарства тако да се
може прибећи превођењу преосталих површина ораница и ливада овој намени. Воћарско
- ливадско -сточарски рејон који се налази на 600-800m надморске висине има идеалне
услове за воћарство, пчеларство и интензивно ливадарство намењено прозводњи сточне
хране за преживаре (овце и козе). Пашњачко - шумски рејон се налази на надморској
висини преко 800 m и погодан је за развој шумарства, ловства, сакупљање самониклог
биља и узгој дивљих и домаћих животиња у слободним системима.
· Шумско земљиште
Шуме ГЈ «Витовница» – доминирају шумске заједнице:
1. Фадетум моесиацае монтанум цалцоицолум (веће флористичко богатство у свим
спатовима: више јавора, клена и јасена.
2. Мусцо-Фадетум-Ацидофилна-буква са маховинама
3. Qуерцетум фарнето-церис субасс: Црпинетосум бетули- шума храста и цера
-

Наменска целина «10» – производња техничког дрвета-наменска целина
Наменска целина «26» – заштита земљишта и степена- наменска целина
Наменска целина «66» – стална заштита шума

Табела 1. Стање шума по намени
Наменска
Површина
целина
ha
“10”
931,67
“26”
31,54
“66”
14,80
Укупно:
977,92

Запремина
m3
177669,7
2483,3
/
180152,9

Табела 2. Стање шума по пореклу
Врста састојина по
Површина
пореклу
ha
Укупно високе
138,67
Укупно изданачке
494,92
Укупно мешовите
Укупно вештачке
Укупно шикаре
Укупно шибљаци
Укупно ГЈ
"Витовница"
633.59
Табела 3. Стање шума по очуваности
Врсте састојина по
Површина
очуваности
ha
ГЈ "Витовница»
Укупно очуване
661,54
Укупно разређене
300,48
Укупно девастиране
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Запремински прираст
m3
5190,7
83
5273,7

Запремина
m3/ha
278,2
135,7
-

Запремински прираст
m3
887,4
1934,6
-

413.9

2822

Запремина
m3
129502,3
50650,6

Запремински прираст
m3
3643
1630,7

15

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Укупно шикаре
Укупно шибљаци
Укупно:

1,1
14,8
977,92

180152,9

5273,7

Врсте дрвећа:
Орах, пољски јасен, лужњак, граб, цер, липа круполисна, трешња, китњак, бреза, мечја
леска, буква, бели јасен, јавор, клен, лишћари, смреча, црни бор, боровац, ариш,
четинари, багрем.
Шуме ГЈ „Вукан-Крилаш“ доминирају шумске заједнице:
1. Фадетум моесиацае монтанум цалцоицолум (веће флористичко богатство у свим
спатовима: више јавора, клена и јасена.
2. Мусцо-Фадетум-Ацидофилна-буква са маховинама
3. Qуерцетум фарнето-церис субасс: Црпинетосум бетули- шума храста и цера
Газдинска јединица Вукан-Крилаш
- Наменска целина «10» – производња техничког дрвета-наменска целина
- Наменска целина «26» – заштита земљишта И степена- наменска целина
- Наменска целина «66» – стална заштита шума
· Хидролошке карактеристике
Са морфолошко-хидрографског становишта општину Петровац на Млави карактеришу
следеће зоне: • на истоку - планинска карстификованa зона Хомољских планина, • на југу северне падине Бељанице (Беле Реке), • на западу побрђе Косе, које формира развође
слива Млаве са сливом Велике Мораве, • алувијална долина којом теку Млава и њене
највеће притоке у централном делу општине. Таква конфигурација чини општину
хидрографски и у погледу водних потенцијалима богатијим од просечних вредности
Србије. Основну вредност представља река Млава, која као хидрографска кичма пресеца
општину по средини, што има предности са гледишта коришћења вода, али има и мане,
због веома израженог бујичног режима Млаве и њених притока, који заштиту од поплава
чини тежом и сложенијом.
Хидрографска мрежа је надпросечно развијена, тако да добро очувани водотоци
представљају велики природни и развојни ресурс општине. Поред тока Млаве најважније
притоке су Витовница, која са својим притокама Кршком реком, Мелницом, Моречом
дренира падине Хомољских планина, затим на југу река Бусур са бројним притокама у
горњем делу слива које дренирају падине карстификованог подручја Бељанице (Беле
Река), док је на западу најважнија река Чокорднин са бројним притокама које дренирају
побрђе Косе.
Кључни хидролошки показатељи основног тока Млаве дају се у Таб. 1.1. Поред средњих
годишњих протока дају се оквирно и вредности велике воде вероватноће 1% (меродавне
за мере заштите од поплава) и мале месечне воде вероватноће 95% (меродавне за мере
заштите квалитета вода).
· Минералне сировине
На подручју општине Петровац на Млави постоје многобројне појаве и лежишта корисних
минералних сировина угљева, неметала и метала.
УГЉЕВИ
Појаве и лежишта угља констатоване су на више места а везане су за доњокарбонске,
миоценске и понтиске седименте. Већина појава била је и раније позната и проучавана, а
један део је био и у експлоатацији. Према степену карбонификације заступљени су
камени, мрки и лигнитски угљеви.
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Камени угаљ налази се код Рановца као периферни део лежишта горњокарбонске серије
развијене између Рановца и Манастирице. Представља континентални тип лежишта са
два угљена слоја дебљине од 0,5 до 1,4 m.
Лигнитски угљеви констатовани су у Петровачком басену који се простире долином
Млаве од Дубочке на СЗ до Лесковца на ЈИ и протеже се до Горњачке клисуре. Највећи
део угљених изданака налази се источно од Млаве.
У граничној зони између горњег тортона и доњег сармата налази се лежиште лигнитско –
мрког угља поља Лесковац. На дубини од 30 до 60 m јавља се угљени слој дебљине до
2,30 m. Угаљ хумусног типа са мање кристаластих партија. Садржи просечно око 30 %
влаге, 8-20 % пепела и до 4,5 % укупног сумпора. Просечна калорична вредност је 3100
Kcal. Источно од Млаве у доњосарматским седиментима констатован је читав низ појаве
угља које су малим локалним ископима биле повремено и експлоатисане. Налазе се у
локалностима : Лесковац, Петровац на Млави, Каменово, Трновче и Дубочка.
НЕМЕТАЛИ
Од неметаличних минералних сировина констатоване
графитичних шкриљаца, шљункови, пескови и кречњаци.

су мање

појаве

барита,

Графитични шкриљци могу се пратити гребеном М. Бубња, преко Мартиновог потока,
долином Витовнице. Дебљине су 6 до 8 m. Концентрација графитске материје је мала.
Шкриљци садрже доста пирита који местимично пралази у масивну пиритску руду.
Појаве баритских жица орјентисаних у смеру СЗ – ЈИ откривени су у кристаластим
шкриљцима на гребену источно од Новаковог потока.
Шљункови и пескови заузимају велико пространство у долини Млаве где достижу
значајну дебљину. Представљају једно од најзначајнијих лежишта у овом делу Србије.
Кречњаци доњег сармата представљају погодан грађевински материјал који се добро
обрађује и вади у веће блокове. У њима је постојао читав низ локалних мајдана, нарочито
честих код Каменова. Највећи каменолом на територији општине Петровац на Млави,
налази се на десној страни Млаве при изласку из Горњачке клисуре. Отворени су у
банковитим тријаским и јурским кречњацима. Експлоатација камена је механизована.
МЕТАЛИ
Југоисточно од Ћовдина (локалност Врчић) регисрована је појава хематита руде у
мезозојским кречњацима. Наиме, ту је на незнатном простору у кречњацима горње јуре
старим радовима откривена чиста хематитска руда (са 45 % Fe). Однос према околним
стенама није јасан. Јавља се у облику неправилних сочива дебљине од 2-4 m, која са
дубином исклињава.
1.4.2. СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
1.4.2.1. СТАНОВНИШТВО
У циљу сагледавања демографске будућности насеља општине Петровац на Млави,
посматрањем становништва по добним групама у 34 насеља, уочава се да у већини
насеља преовладава старо становништво преко 45 година старости.
Постоје насеља у којима има мали број становника у добној групи од 0-4 године
(Витовница) што указује на мали наталитет становништва, док у већини насеља,
најбројније је становништво у добној групи од 70-74 година. У градском насељу Петровац
на Млави, најприсутнија је добна група становништва од 50-54 године и то са 693
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становника, што чини 8,83 % од укупног броја становника града Петровац на Млави
7.851 становника.
Исељавање радно способног и фертилног становништва и опадање фертилитета указују
на проблем са радно активним становништвом и висок удео издржаваног становништва.
Лоша старосна структура становништва општине Петровац на Млави је озбиљан
демографски проблем, коме се у наступајућем периоду треба озбиљно приступити.
Треба пронаћи начине, да се поспеши наталитет, спречи одлазак младих и наћи решења
да се врате они који су отишли и привуку заинтересовани из других крајева Републике, а
то може само новим шансама за упошљеност радне снаге и побољшањем услова
живљења.
Посматрајући основне контигенте становништва, уочавамо да од укупног броја
становника општине Петровац на Млави, удео становништва од 60 и више година је
30,44 %, удео деце испод 7 година је 6,49 %, удео становништва – деце, која иду у
основну школу је 8,78 %, тако да је радни контигент становништва заступљен са 19.469
становника, што представља 56,41 % од укупног броја становника општине Петровац на
Млави. У оквиру радног контигента, становништво које даје дајбољу радну продуктивност
је у доби од 15-27 година и оно је у укупној популацији становништва заступљено са
15,17 %, а женско становништво које је у фертилитетној доби је заступљено са 20,54 % од
укупне популације становника.
Уочава се присутност старог становништва, али и солидан контигент становништва, које
је радно способно и које може допринети привредном развоју и расту подручја. Радно
способно становништво општине Петровац на Млави (19.469) у односу на радно
способно становништво Браничевског округа које износи 117.272 становника, значи да се
од тог броја на општину Петровац на Млави односи 16,60 %. Од укупно радно способног
становништва општине Петровац на Млави мушкарци (15-64) су 10.251, односно 52,65% ,
а жене (15-59) су 9.218,односно 47,35%.
Статистички подаци указују да посматране групације становништва, изузимајући
групацију старију од 60 година, показују тенденцију опадања бројности у последњем
пописном интервалу. Ово се посебно односи на малолетно становништво узраста до 15
година чија је бројност умањена у последњем пописном интервалу . Међутим, иако
популација радно способног становништва опада по апсолутној вредности, услед
умањења бројности целокупног становништва, само учешће ове популације у
укупнојпопулацији расте. Удео радно способног становништва у укупном становништву
општине Петровац на Млави је 56,41%, што је приближно у односу на читав Браничевски
округ где је овај проценат 58,49%.
У општини Петровац на Млави, са падом броја становника, постојећом полном и
старосном структуром, долази и до пада броја активног становништва за рад, а тиме и
до повећања броја лица са личним приходом и контигента издржаваног становништва.
Такође, број радно-способног становништва се смањује (мушкараца у доби 15-64 година и
жена у доби 15-59 година) и веће је учешће мушког радно-способног становништва у том
смањењу, односно више је опао број мушког становништва него женског радно-способног
становништва.
1.4.2.2. МРЕЖА НАСЕЉА
Петровац на Млави је управно-административни, индустријски, трговински, здравствени,
образовни, културни, итд. центар општинског значаја. Као такав представља највеће
насеље у мрежи насеља и центара општине Петровац на Млави.
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Секундарни општински центри или центри заједнице насеља са пољопривредном,
образовном, здравственом функцијом су центри за околна насеља, док је Петровац на
Млави као управни, индустријски, културни, школски, зравствени, трговински центар
општине Петровац на Млави, и има већи значај и шири домет утицаја који се односи и
претежно на подручје општине.
1.4.2.3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Мрежа установа из области јавних служби углавном задовољава потребе становништва,
а захваљујући инвестиционим напорима последњих година постигнут је задовољавајући
степен њихове опремљености одговарајућим средствима и квалитет услуга. Проблем
представља недостатак кадрова одређених профила (лекари, професори, енглески
језик...)
Осмогодишње школе
На територији општине се налази 8 основних школа. Највећа међу њима је ОШ "Бата
Булић" која се налази у Петровцу и у коју је у школској 2008/09 години уписано 1025
ученика. Укупан број ученика од I до VIII разреда у школама за основно образовање и
васпитање у школској 2007/2008 години је 2487 при чему се може уочити да је број
ученика нешто мањи у односу на претходне године
Средњошколско образовање
У Петровцу на Млави налази се и једна средња школа-Гимназија са одељењем Трговачке
школе из Београда у коју је школске 2008/09 године уписано 628 ученика. Виса пословна
скола Чачак има своје одељење у Петровцу на Млави где се школује 50 студената за
финансијски, банкарски и буџетски менаџмент, пословне финасије и предузетништво.
Здравствена заштита
Здравствена заштита се реализује у оквиру Здравственог центра који у свом саставу има:
Дом здравља у коме се пружа примарна здравствена заштита са следећим службама:
Хитна помоћ, заштита жена, општа медицина, медицина рада, заштита деце и
патронажна служба. У оквиру дома здравља делују следеће специјалистичке службе:
ОРЛ, офтамологија, рентгенска дијагностика, лабораторијска дијагностика, антитуберкулозни диспанзер, физијатрија и интерниста. Здравствена заштита у селима
спроводи се путем мреже од 5 здравствених станица и 4 амбуланте.
Општу болницу која располаже са 138 постеља на одељењима: Интерно, педијатрија,
хирургија, гинекологија са акушерством, трансфузија крви, интезивна нега, апотека,
грудно одељење (које покрива читав браничевски округ) и новоформирана служба за
уништавање медицинског отпада.
Здравствену заштиту у Општини организује и спроводи Здравствени центар, формиран
1998. године који има Дом здравља и болницу општег типа. У насељима Буровац, Велики
Поповац, Манастирица, Мелница, Рашанац и Бистрица су лоциране здравствене
амбуланте, а у Великом Лаолу, Рановцу и Шетоњу здравствене станице. Поред ових
установа, у Великом Поповцу и Стамници постоје заводи за смештај деце и омладине
ометене у развоју.
Пружање услуга социјалне заштите
У општини Петровац на Млави, поред Центра за социјални рад, који је основан 1980.
године, постоје и две установе социјалне заштите за смештај корисника: у Стамници за
смештај теже и тешко ментално ометене деце изнад 10 година старости и одраслих и у
Великом Поповцу за смештај умерено ментално ометених одраслих особа.
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Најважнија права која се остварују у оквиру система социјалне заштите односе се на:
- породичну правну заштиту појединаца и породица за које је надлежан Центар за
социјални рад као орган старатељства
- спровођење закона о социјалној заштити и обезбеђивање социјалне сигурности
грађана
Непосредно остваривање социјалне заштите грађана односно пружање услуга и
решавање о одређеним правима појединаца и породица из области социјалне заштите
чини веома сложену функцију имајући у виду неповољности друштвено економске
ситуације, која се непосредно одражава на остваривање ових права. Према подацима
Центра за социјални рад постоји тренд раста броја корисника из готово свих категорија.
Социјалну заштиту у општини спроводи Центар за социјални рад који има седиште у
Петровцу
и
свој
Пословни
простор
уз
истурено
одељење
Жагубица.
У општини постоји једна претшколска установа - Дечији вртић „Галеб“ који спроводи
заштиту деце од 18 месеци до претшколског узраста, са 8 истурених одељења. Зграда је
скоро реновирана, али је велики проблем недостатак простора за смештај
свих заинтересованих корисника.
Kултурa
Програми култруно-уметничког рада остварују се преко Културно просветног
центра. Културне манифестације се организују у згради Гимназије и просторијама
некадашњег Дома војске садашњег Дома културе. У сеоским насељима домови културе
су углавном у функцији. У оквиру Културно просветног центра ради и биоскоп„Дело“.
Традиционалних културних манифестација има више, али је најзначајнија Такмичење
села, републичка манифестација која се код нас одржава још од 1961. године.
Турнир у малом фудбалу (свих категорија такмичара са богатим наградама и и јаком
посећеношћу)
је
традиционално
у
другој
половини
јуна.
Турнир женских пионирских екипа у рукомету – први викенд у јуну.
Најпознатији спортски клубови - организације
ФК „Слога“ са школом фудбала
РК „Слога“ са мушком и женском екипом
Шах клуб „Слога“ (најтрофејнији)
Мото клуб „Миднајт рајдерс“ са чувеним „Бајк шоуом“ у првој половини јула
Ауто мото картинг клубови Петровац на Млави и Шетоње – манифестација џипијада
Вредно је напоменути да свако село има свој фудбалски клуб
Комуналне службе
Институциони оквир чине утврђене и уређене одговорности и функције надлежних органа,
организација и служби у управљању отпадом.
Анализом уставних и законских овлашћења јединица локалне самоуправе констатује се
да је, у области управљања отпадом, правно могућа ефикаснија организација општинске
управе у функцији развоја система управљања отпадом. Разлози за неефикасну
општинску управу и неразвијен систем управљања отпадом, односно недовољну примену
постојећих прописа, произилазе пре свега из чињенице што су локалне заједнице
1990/91. године изгубиле готово све друге надлежности, изузев комуналних делатности,
чиме је умањена њихова институционална и фи-нансијска моћ и разорена организациона
структура.
Поред наведеног, садашње стање овог система карактеришу и наслеђени пословни
губици, недовољна и неодговарајућа опремљеност предузећа која су основана за
обављање послова управљања отпадом.
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1.4.3. ПРИВРЕДА
У просторној структури општине Петровац на Млави, издвојили би се следећи
индустријски центри:
· индустријски центар – Петровац на Млави;
· мали индустријски центри – насеља са 50-100 запослених у индустрији и
· врло мали индустријски центри – насеља са мање од 50 запослених у индустрији.
Тежња је у наредном периоду да се изврши анализа размештаја индустрије и малих и
средњих предузећа на осталом подручју, преиспита постојећа намена индустријске зоне и
оставити отвореним за промену намене индустријске капацитете чија приватизација и
реструктурирање нису завршени или су лоше спроведени. То се првенствено односи на
зону ценра града, која је у просторној целини претежно стамбене намене.
Полазећи од опредељења за развој малих и средњих предузећа на подручју општине
Петровац на Млави, могу се предвидети мањи индустријски комплекси и локалитети и
њихово, евентуално повезивање дуж важних путева, без формирања већих, континуелних
индустријских зона.
Близина околних туристичких и градских центара, код којих је значајна концентрација и
пролазност становништва – пре свега Пожаревца, подразумева могућност пролазности и
кроз општину Петровац на Млави, што значи и потенцијал за његов економско-привредни
раст и развој.
1.4.4. СТАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Општина Петровац на Млави налази се на западном ободу Хомољских планина, у широј
котлини река Млаве, Витовнице и Бусура, у брдовитом терену. На територији општине
укршта се више државних путева II реда којима оштина има прикључке на међународне
правце (државне путеве I реда): аутопут Е-75 (петља В. Плана и Марковац на око 35 km
односно 41 km), са путем М-24 на северу (чвор Кучево и Салаковац на око 30 km односно
26 km) и путем М-4 (чвор Свилајнац и Бор на око 34 km односно 96 km). Између државних
путева као веза насеља општине са државном мрежом путева али и као веза насеља са
Петровцем на Млави, као центром локалне самуоправе, постоји мрежа општинских
путева. Државни и општински путеви сачињавају јединствену мрежу путева тј. основну
мрежу путева на територији општине. Остали путеви су некатегорисани путеви (пољски и
шумски) и улице (насељске и сеоске саобраћајнице).
На територији општине постоји и коридор бивше пруге узаног колосека Пожаревац-Ладне
Воде. Коридор се местимично користи као друмска комуникација са изграђеним објектима
на суседним парцелама (нарочито кроз насеља) тако да је оживљавање пруге у свом,
постојећем коридору компромитовано на деоницама кроз насеља.
На територији општине има укупно 255,4 km путева основне мреже од чега је државних
путева 117,91 km а општинских категорисаних 137,49 km. Густина мреже државних путева
износи приближно 2 (1,8) што је на нивоу просека регионалне приступачности
Браничевске области док густина основне мреже путева износи 3,7 што оставља
могућност за побољшање нарочито погушћавањем општинске мреже путева.
Асфалтирано је укупно 219,8 km што је 86 % од чега су сви државни путеви са коловозом
од асфалта док је општинских путева асфалтирано 101,89 km односно 74%. Учешће
државних путева у основној мрежи износи 46%.
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Што се густине саобраћаја тиче измерен је ПГДС на путевима Р-105 и Р-107 (нема
података за деонице у насељу) и он је дат у табели упоредно за годину 2010 и 2005:
Табела 4. Густина саобраћаја на путевима Р-105 и Р-107

правац // деоница
Р-105
Мало Црниће-Рашанац
Рашанац-за Рашанац
за Крепољин-Крепољин
Р-107
Бошњак-Петровац
за Крепољин-Кучево

ПГДС
2010

2005

3650
3490
1520

3635
3635
1180

1420
970

890
680

На основу ових података може се рећи да је правац ка Пожаревцу, на путу Р-105
најатрактивнији и да генерише највише кретања како према самом Граду Пожаревцу као
средишту ФУП-а од националног значаја тако и према Београду као Мега центру.
Уочљиво је да је дошло до незнатних померања вредности ПГДС на путу Р-105 на
деоницама ка Пожаревцу али да је дошло до извесног скока на деоници ка Крепољину и
Бору. На путу Р-107 дошло је до значајнијег скока вредности ПГДС (за 63% ка аутопуту
односно 70% ка Кучеву) што се може протумачити да је након извршених радова на
делимичном поправљању стања коловоза, у међувремену, дошло до генерисања
одређеног броја кретања на тим правцима што је добра илустрација утицаја квалитета
пута на број кретања. Сви показатељи и упоређивања односе се подједнако на све
категорије возила.
Као највећи недостатак што се друмске комуникације тиче, а отклањање примаран циљ,
може се истаћи изостанак непосредне везе територије општине са мрежом државних
путева I реда. Овај недостатак би могао бити превазиђен приступом на ову мрежу
квалитетним државним путевима II реда али то није случај. Државни путеви II реда на
територији општине су са дотрајалим коловозом и са профилом који не задовољава све
техничко-експлоатационе критеријуме захтеваног ранга пута на целој дужини. То се
посебно односи на путеве Р-107 и Р-108, веза за аутопут Е-75 као најатрактивнијом
саобраћајницом са највишим нивоом услуга, који имају брдске трасе и неодговарајуће
попречне профиле. Природна препреке се не могу избећи, и морају се савладати, али
може се интервенисати на квалитету коловоза и нивоу услуга саобраћајница. Други, не
мање важан недостатак је одвијање транзитног саобраћаја неусловним улицама насеља
Петровац на траси државних путева Р-105, Р-107 и Р-108. Мрежа општинских путева
такође не задовољава квалитетом коловоза и попречним профилом тако да се
мимоилажења возила одвијају отежано и често уз принудно заустављање возила. Може
се рећи да мрежа општинских путева не испуњава један од својих улога а то је да
обезбеди квалитетне попречне везе између свих насеља и непрекинуте саобраћајне
токове. Овим путевима не тако ретко се приступа и насељима у суседним општинама те
се на тај начин обогаћује приступачност и допуњује услуга државне мреже.
Циљеви које овим планом треба достићи су стварање планских услова за развој путне
мреже који обухвата изградњу недостајућих и реконструкцију и рехабилитацију постојећих
капацитета чиме ће се подићи ниво услуга на путевима и ниво безбедности путника и
роба, изградњу обилазнице око Петровца на Млави, подизање нивоа безбедности на
укрштајима државних и општинских путева, обезбеђивање коридора за кретање
бициклиста и пешака, подизање нивоа услуга и обима у јавном превозу, подизање нивоа
и квалитета заштите животне средине дуж саобраћајних коридора и разматрање
оправданости изградње колосека и увођење туристичке железнице узане пруге.
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1.4.5. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Општина Петровац електричну енергију добија прко ТS 110/35 kV "Петровац" прикључене
на шири електроенергетски систем далеководима 110 kV:
-

105/1 из правца Свилајнца
128/3 из правца Мајданпека
102 АB /2 двоструким далеководом из правца Костолца
102 АB двоструким далеководом из правца Бор-а

На средњем напону постоје три трафостанице 35/10 kV:
-

"Петровац I" ,снаге 2x4 MVA
"Петровац II " ,снаге 4x8 MVA
"Велико Лаоле " ,снаге 4x2,5 MVA

Могућа је њихова реконструкција у циљу повећања снаге.
Напојни 35 kV далеководи из ТS 110/35 kV "Петровац" и "Свилајнац" су квалитетно
урађени и задовољавају потребе потрошача за наредни период.
На планском подручју постоји око 250 ТS 10/0.4 kV различитих типова и снага од 100 КVA
до 2x1000 КVA који се по потреби могу реконструисати да би им се повећала снага.
У предходном периоду обновљиви извори енергије су недовољно коришћени.
1.4.6. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
Топлотна енергија:
На подручју Општине Петровац на Млави постоји изграђена топлана старости 30 година
укупног капацитета 9,2 MV са три топлотне једнице.
Као енерген користи се мазут, чијим сагоревањем на горионицима, производи се топлотна
енергија, која се разводи топловодом до подстаница, преко којих се мешаоним системом
предаје топлота грејним телима.
Топлотном енергијом подмирују се потребе зоне колективног индивидуалног становања,
установа институција и пословних једница .
Прикључено је на топлану 320 домаћинстава површине око 15.000 м2 и површина
пословних јединица и установа приближно 29.000м2.
Гасификација:
На посматраном простору не постоје гасоводи и гасоводни објекти. Националним
инвестиционим планом за 2008.год. ("Службени гласник РС", број 3/08) планиране су
припремне активности за гасификацију на правцу према Пожаревцу. У Браничвском
округу планиран је развојни концепт гасификације тако да се преко Пожаревца, Петровца
и Кучева изгради разводни гасовод и исти проведе и до Мајданпека и Д.Милановца. У
међувремену је израђена Студија гасификације широке потрошње за Петровац на Млави
(Удружење за гас, Београд, јануар 2006.).
Планирана је изградња главне мерно регулационе станице "Петровац на Млави",
капацитета 7.000m3/h и дистрибутивне гасоводне мреже од ПЕ цеви радни притисак до 4
бара. Лоакција ове станице није дефинисана и иста би могла да се прдвиди, у границама
индустријске зоне, на крајњем северозападном делу, према Пожаревцу.
За друга насељена места у општини Петровац на Млави могу се такоже изградити студије
гасификације и дефинисати просторни и техничко – технолошки услови за гасификацију
са везом на планирану ГМРС/МРС "Петровац на Млави". Траса планираних разводних
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гасовода на поменутим подручјима нису дефинисане аналитичким елементима и није
изражена техничка документација, а у предметном планском документу треба их унети у
текстуалном делу, а даља разрада ће бити дефинисана у Генералном пројекту гасовода
који је инициран у поступку код Републичке агенције за просторно планирање.
1.4.7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОШТА
Телефонски капацитети на територији коју обухвата Просторни план општине Петровац
на Млави /План/ cacтoje се од: јавних телефонских централа, система преноса и
приступне телефонске мреже.
Телефонски саобраћај на територији општине Петровац на Млави организован је преко
јавних телефонских централа дигиталног и аналогног типа, инсталисаног капацитета 12
713 прикључака од којих је укључено 10 158 директних телефонских прикључака и 210
двојничких прикључака.
Комутациони центар Петровац на Млави ја чвпрно подручје повезано на надређену
главну аутоматску централу у Пожаревцу по оптичким каблу и дигиталном степену
преноса.
Комутациони центар Петровац на Млави укључен је у вишенаменску интрнет мрежу
Cpбије(SMIN).
Број инсталисаних телефонских прикључака на 100 становника је 36,84; што ово подручје
сврстава у ред телекомуникационо срење развијених подручја у Србији.
Оцена техничко-технолочким критеријумом је доста неповољнија јер је у функцији доста
централа типа DKTS и SI 2000 које су технолошки превазиђене.
1.5. ЗАКЉУЧНЕ ПОГОДНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
Засновано на социо економској анализи, анализи животне средине и СWОТ-а,
размотрени су следећи главни правци и могућности деловања у општини Петровац на
Млави:
Конкурентне предности
Општина Петровац на Млави поседује повољан географски положај налазећи се у
близини коридора 7 и 10. Развијеном мрежом путева повезана је са свим суседним
општинама. Постоји добра покривеност територије општине основном комуналном
инфраструктуром о којој брину компетентна Јавна предузећа. Усвојени Генерални
урбанистички план је предуслов за даљи развој Петровца на Млави.
Пољопривредно земљиште преставља најважнији природни ресурс општине Петровац на
Млави. Традиција у пољопривредној производњи, присуство неопходних објеката за
сточарску производњу добар и расни састав стоке уз постојање успешних удружења
пољопривредника представљају важан предуслов за развој пољопривреде.
Потенцијал у домену људских ресурса се манифестује кроз присуство младих и
образованих људи, постојање институција социјалне и здравствене заштите, образовних
институција и деловање НВО сектора.
Главни трендови
Одлив становништва и прогресивно старење становништва је карактеристика која је
присутна и у општини Петровац на Млави. Релативно је мали број људи који се одлучују
да се трајно врате из иностранства где се тренутно налази око 12.000 становника
општине, а забрињава несмањен одлазак младих у иностранство.
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Пољопривреду карактерише уситњеност земљишта, застарелост пољопривредне
механизације, велика зависност пољопривреде од климатских услова и недовољна
примена савремене пољопривредне праксе.
Могући правци деловања
Решење проблема депопулације и старења општине може се остварити кроз побољшање
инфраструктуре, ширење доступности услуга, као и развој малих заната нарочито у
руралним подручјима, како би се смањио процес миграција и упослили млади.
Развој пољопривреде може се остварити кроз инвестирање у пољопривредну
инфраструктуру (нпр. изградња система за наводњавање), удруживање индивидуалних
пољопривредних произвођача ради заједничког наступа на тржишту, као и подизање
нивоа образовања у примени нових технологија из области пољопривредне производње.
Даљи развој привреде могуће је базирати на коришћењу природних потенцијала као што
су експлоатација камена и коришћење термалних извора уз максималну бригу о животној
средини. Гостопримљивост становништва, здрава храна и вода, културно-историјска
баштина и археолошка налазишта могу се валоризовати кроз подстицај руралном
туризму који је у зачетку.
Развој инфраструктуре као предуслова за све остале активности треба усмерити у правцу
изградње и проширења канализационе мреже, изградње система за пречишћавање
отпадних вода, изградње санитарне депоније, као и реконструкција постојећег система
водоснабдевања. Такође је потребно радити на едукацији и подизању свести грађанства
о потреби заштите животне средине и коришћењу природних ресурса уз поштовање
принципа одрживог развоја.
ПРЕДНОСТИ (СНАГЕ) :
• Потенцијал у ловном туризму;
• Отпочето обављање делатности у сеоском туризму;
• Здрава средина;
• Природни ресурси;
• Културно историјске вредности;
• Здрава храна и вода;
• Људски ресурси (сналажљивост у привредним делатностима);
• Повољан потенцијал за развој предузетничких делатности из домена пољопривреде,
туризма и привредних грана, које могу бити у спрези са пољопривредом ;
• Хидро потенцијал;
• Потврђена налазишта мрког и каменог угља;
• Гостопримљивост;
• Капитал око 13 хиљада људи који су „привремено“ у иностранству.
СЛАБОСТИ :
• Одлив радно активног становништва у земље Западне Европе;
• Лоше стање путне инфраструктуре;
• Непостојање железнице;
• Непостојање инвестиција у привреди;
• Умртвљен капитал (неискоришћени објекти у домену пољопривреде и становања) ;
• Прозводња је у ситним траговима;
• Лоша приватизација у највећем броју случајева;
• Неадекватан профил образовања у средњој школи, који не задовољавају потребе
локалне привреде – малих и средњих предузећа ;
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• Недовољна подршка за отварање малих и средњих предузећа (локални ниво);
• Недостатак радних места;
• Компликована администрација;
• Удаљеност од престонице и главних саобраћајница;
• Низак степен запослености;
• Неискоришћавање већег прилива девиза од стране људи, који раде у иностранству.
ШАНСЕ ( МОГУЋНОСТИ) :
• Пораст интересовања за здравим начином живота ;
• Проценат заинтересованог становништва за бављење туризмом;
• Доступност фондовима.
ПРЕТЊЕ :
• Бољи услови живота у великим градовима и иностранству;
• Постојање монопола на тржишту;
• Неочекивана политичка дешавања;
• Лоша комуникација са престоницом;
• Незаинтересованост државе за забачену општину;
• Угрожавање природе од стране људског фактора (индустријска загађења, дивље
депоније...).
1.6. ВИЗИЈА, ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Визија
Суштина визије општине је: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ОПШТИНА СА
РАЗВИЈЕНИМ ПРЕДУЗЕТНИШТВОМ У СВИМ ОБЛАСТИМА, У КОЈОЈ СУ МЛАДИ
МОТИВИСАНИ ДА ЖИВЕ И РАДЕ.
Принципи развоја
Остваривање ове визије подразумева одређивање следећих принципа развоја:
• одрживи развој као принцип свих активности у функционисању општине
• унапређење
територијалне
кохезије
као
резултат
социо-економске
уравнотежености развоја;
• заштита, уређење и одрживо коришћење животне средине, природног и културног
наслеђа;
• просторно-функционална интегрисаност
• повећање конкурентности и ефикасности коришћењем сопствених потенцијала;
• полицентрични територијални развој подразумева дефинисану хијерархију мреже
насеља и адекватну опремљеност јавним службама;
• унапређење саобраћајне приступачности, инфраструктурне опремљености и
доступности информацијама и знању уз максимално очување животне средине;
• развој културног и локалног идентитета као резултат територијалне
препознатљивости;
• принцип јавно-приватног партнерства;
• принцип веће транспарентности у доношењу одлука и учешће јавности у
одлучивању; и
• заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.
1.6.1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Општи циљ развоја, уређења и коришћења простора општине Петровац на Млави је
усклађен са смерницама Просторног плана Републике Србије и односе се на коришћење
простора према потенцијалима природних и створених вредности и дугорочним
потребама одрживог економског и социјалног развоја.
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Општи циљ се остварује кроз посебне циљеве:
•

•
•

•

•

стварање услова за демографску обнову унапређењем квалитета живота,
задржавањем и подстицањем насељавања и повратка становништва, посебно у
насеља са значајним природним потенцијалима, са посебним акцентом на
побољшање старосне структуре становништва;
одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са
реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и
дугорочним потребама економског и социјалног развоја;
рационалнијим и ефикаснијим коришћењем и организацијом простора,
развојем саобраћајне, техничке и социјалне инфраструктуре, у првом реду
повећањем доступности руралног подручја - побољшањем квалитета путне мреже
и развојем телефоније, опремањем комуналном инфраструктуром центара у
мрежи насеља и развојем услуга јавних служби, прилагођених локалним условима
и потребама корисника, ради повећања квалитета живљења не само у општинском
центру, већ и у другим насељима и просторним целинама општине;
заштитом животне средине и простора, заустављањем даље деградације
природних ресурса и добара, сузбијањем и санацијом непланске изградње,
рехабилитацијом центара, очувањем диверзитета и уређењем предела, посебно
културног предела са традиционалним начином организације и изградње сеоских
насеља, као и заштитом, презентацијом и туристичком валоризацијом природних и
културних вредности на подручју општине.
прилагођавањем привредног развоја тржишним условима привређивања,
повећањем иновација и ефикасности, већом подршком предузетништву,
интеграцији и прилагођавању производних програма захтевима тржишта уз
максимално искоришћење али и заштиту природних потенцијала.

Географско-морфолошки карактер општине Петровац на Млави захтева да се дефинише
политика просторног развоја, заштите и управљања, са циљем обављања значајне
еколошке, социјалне и пољопривредне функције у складу са природним ресурсима.
Ови циљеви подразумевају политичку стабилност и правну сигурност као полазну основу,
а то је крупан проблем са којим се још суочавамо.
1.6.2. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Опште формулисани циљеви развоја захтевају ближу конкретизацију и дефинисање кроз
циљеве развоја по појединим областима, да би се планска решења и правци развоја
практично могли остваривати, али и условно контролисали током времена, па тиме и
кориговали зависно од процеса које ће време доносити и наметати.
Претходни циљеви треба да утичу на смањење до сада испољених (у најнаглашенијем
обиму) тенденција емиграције становништва и његово евентуално враћање, посебно
млађег становништва, што истовремено захтева, и да се:
a) побољша и плански осмисли техно-економско, инфраструктурно и комунално
опремање да би се постигла већа мобилност објективних и субјективних фактора
привређивања,
b) подручје јаче просторно интегрише и уреди да би се смањио степен периферности,
изолованости и аутохтоности,
c) извршити реорганизовања друштвених и управљачких институција и служби да би
се и са друштвено-социјалног аспекта повећао квалитет живота и просперитет
насељеног становништва и на тај начин створили услови једнакости.
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1.6.3. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПО ПОСЕБНИМ ОБЛАСТИМА
1. Заштита и одрживо коришћење природе и природних вредности:
- основни циљ јесте очување и одрживо коришћење заштићених и предвиђених за
заштиту природних вредности;
- оперативни циљеви јесу очување/одржање разноврсности дивље флоре и фауне и
њено повећање реинтродукцијом несталих аутохтоних врста животиња и биљака;
очување станишта, јачање (бројчано снажење) и просторно ширење популација ретких,
угрожених и критично угрожених (на ивици опстанка) биљних и животињских врста;
конзервација делова подручја у затеченом, приближно изворном стању ради заштите
интегритета и спонтаног функционисања њиховог укупног природног комплекса за
научне, образовне и културне потребе; очување, презентација и одрживо коришћење
локалитета, природних објеката и појава који својим геолошким, геоморфолошким,
хидрографским или другим обележјима представљају истакнуте, ретке и привлачне
вредности геонаслеђа и очување старих, по димензијама и врсти репрезентативних и у
другом погледу значајних стабала дрвећа и њихових групација; очување разноврсности,
живописности и лепоте предела, унапређење његове чистоће и уређености у
непосредном окружењу изграђених насељских целина, саобраћајних коридора, зона
привредних активности и рекреације; санација и рекултивација површина деградираних
људским активностима или природним процесима и елементарним непогодама;
одрживо коришћење природних ресурса, пејсажних, биолошких и других вредности и
стварање услова да се ти ресурси и вредности учине доступним људима, имајући
првенствено у виду економску добробит локалне заједнице, као и ради уживања у
природи, одмора, бављења науком, образовањем и спортом; обезбеђење баланса
између заштите природе и животне средине и развоја, а у оквирима меродавних
националних правних норми и стандарда, међународних уговора и препорука, уз
коришћење тзв. „добре праксе” и „најбољих доступних техника” у домену заштите.
2. Заштита и одрживо коришћење непокретних културних добара:
- основни циљеви јесу: успостављање интегративне заштите и система управљања
културним наслеђем у склопу одрживог развоја подручја, у првом реду развоја туризма
и јачања културног идентитета подручја; повећање доступности непокретних културних
добара, побољшањем квалитета локалне путне мреже и адекватном презентацијом и
интерпретацијом добара; јачање свести и информисање јавности, посетилаца и
локалног становништва о вредности и значају културне баштине, њеној адекватној
заштити и коришћењу;
- оперативни циљеви су: утврђивање и уређење заштићене околине непокретних
културних добара; заштита непокретних културних добара од свих облика
неконтролисане изградње и реконструкција непримерених постојећој изграђеној
структури; очување, унапређење и заштита предела, амбијената и пејзажа око
непокретних културних добара, у оквиру комплексног уређења и презентације ових
целина; обављање систематских археолошких истраживања, утврђивања статуса и
категоризације културних добара која уживају статус предходне заштите; формирање и
уређење етно-паркова, ради очувања објеката народног градитељства; формирање
јединствене информационе основе о културном наслеђу ради евидентирања, целовите
валоризације и категоризације непокретних културних добара.
3. Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне инфраструктуре:
- Општи стратешки циљеви: Циљ највишег реда је реализација два веома важна
подсистема на сливу Млаве, планираних у оквиру ППРС и ВОС:
(а) Подсистема Млаве у оквиру Моравско-млавског регионалног система за
снабдевање насеља водом, којим се снабдевају насеља у општини Петровац
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на Млави. Касније, са реализацијом две акумулације на току Млаве (у горњим
деловима Горњачке и Рибарске клисура) предвиђа се повезивање тог
подсистема даље низводно, са системима на подручјима општина Мало
Црниће, Жабари и Пожаревац;
(б) Дунавског речног система (непосредног слива) чији је подсистем река Млава са
свим својим објектима за уређење водних режима, заштиту вода и заштиту од
вода. Речни подсистем Млаве је посебно битан и због обавезности врло високе
тражене заштите од великих вода Костолачког угљеног басена, који захтева
заштиту од најмање двестогодишњих великих вода. Зато се део тог система
преноси делом и на подручје општине Петровац на Млави. То постаје врло
сложен задатак у условима када не постоје могућности да се реализују
акумулације;
- Снабдевање водом Петровца и осталих насеља у општини, као и насеља у
општини са обезбеђеношћу 97%, уз обавезност испоруке воде од бар 70% у односу
на тражене количине и у периодима неопходних редукција (коефицијент допустиве
редукције ω=0,7). Планиране бруто норме потрошње су 300 L/корисник на дан,
колико се сада планира и у најразвијенијим водоводима. То подразумева обавезу
да се губитци у мрежи не прелазе 15÷18%.
- Повећање поузданости локалних водовода за снабдевање села ван домашаја
регионалног система и заштита локалних изворишта.
- Оперативни циљеви: Заштита изворишта воде применом мера уређења и заштите
простора. Посебне мере заштите изворишта водовода Петровца, који је већ прерастао
у регионални подсистем; Заштита од поплава, према критеријумима из ППРС, са
заштитом насеља у долини Млаве од Qvv1%, тј. од стогодишњих великих вода, а мањих
насеља на притокама од Qvv2%, тј. од педесетогодишњих великих вода. Стварање
услова да се на низводном подручју, у зони Костолачког басена оствари степен
заштите не мањи од двестогодишње велике воде, због важности садржаја који се
штите; Санитација насеља. Реализација сепарационог канализационог система
Петровца и гравитирајућих насеља који су прикључени на његов водовод и
канализацију и изградња ППОВ за пречишћавање општег типа, са примарним и
секундарним (биолошким) пречишћевањем, са продуженом биоаерацијом. Санитација
осталих сеоских насеља, посебно у зонама изворишта, реализацијом вододрживих
септичких јама и стварањем оперативне огранизације њиховог пражњења и одношења
до ППОВ, односно, уклањања и коришћења у пољопривреди на санитарно безбедан
начин; Трајно обезбеђење класа квалитета свих водотока према захтевима из
Водопривредне основе, што подразумева да се сви водотоци на разматраном
подручју задрже у I и I/II класи (Млава у горњем делу и њене притоке Бусур,
Витовница и остале притоке које дренирају Хомољске планине и Бељаницу) и у IIа
класи квалитета (Млава низводно од Петровца до границе општине); Антиерозиона
заштита сливова, као мера планског уређења и заштите простора. Примена
биолошких мера заштите (пошумљавање, мелиорација пашњака) са двојаком
функцијом: (a) заштита слива и смањење продукције наноса, (б) продуктивноекономско и развојно уређење брдско-планинских подручја, како би се створила
економска основа за привређивање, одржавање и даље уређење сливова;Стварање
услова за развој система за наводњавање и интензивну производњу економски
профитабилних повртарских култура у долини Млаве.
4. Одрживи развој туризма:
Основни циљеви које треба да обезбеди промена стратегије су:
- заштита простора територије од прекомерне изградње;
- формирање препознатљивих, тржишно атрактивних туристичких производа,
доступних свима под једнаким условима, било на територији општине или кроз
међуопштинску сарадњу;
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- заштита интереса локалног становништва кроз подршку развоју домаћинског
туризма у насељима општине.
Посебни циљеви:
- маркетиншка обрада тржишта туристичке тражње и капитала са презентацијом
јединствене понуде;
- стварање услова за повратак радника на привременом раду у иностранству и
њиховог активног укључивања у развојне процесе;
- подршка системима организовања на свим предложеним нивоима.
5. Демографски развој:
- оперативни циљеви јесу: задржавање и запошљавање младих и радно способних
становника;промена миграционих токова; ревитализација насеља лоше старосне
структуре и негативног индекса виталности; диверзификација активности, првенствено у
руралним насељима, у функцији заштите и валоризације природних вредности и
ресурса подручја.
Дефинисани циљеви могу се остварити имплементацијом следећих концепцијских
опредељења: унапређење услова за живот у градским и сеоским насељима; укључивање
становништва у активности и послове на заштити природе и животне средине и одрживом
развоју туризма и комплементарних активности; увођење координисаног програма бриге о
старима; формирање идентитета планског подручја кроз валоризацију хетерогене етничке
структуре становништва.
6. Развој мреже насеља:
- основни циљ jeсте очување, унапређивање и развој мреже центара и насеља на
подручју Просторног плана; остваривање овог циља могуће је применом концепције
“децентрализоване
концентрације”
привреде
и
становништва,
посебно
у
микроразвојним центрима у мрежи насеља, која ће омогућити квалитетнији живот
локалног становништва и развој функција и активности усклађених са одрживом
заштитом и коришћењем природних и културних добара и ресурса;
- оперативни циљеви јесу: задржавање младог и радно способног становништва
обезбеђењем нових послова и допунских прихода у туризму и услугама, секундарним
делатностима и активностима на заштити и одрживом коришћењу природних и
културних ресурса и добара; снажнији развој и јачање функција општинског центра;
селективна концентрација производних и непроизводних делатности и развој функција
центара заједница насеља, у складу са режимима заштите природних културних добара
и ресурса; подизање квалитета саобраћајне доступности, комуналне опремљености и
услуга јавних служби у микроразвојним центрима; уређење и изградња сеоских насеља
и очување и унапређење традиционалног начина уређења предела и изградње објеката
у складу са режимима заштите природних и културних добара и заштите предеоних
целина.
7. Развој мреже јавних служби:
- основни циљ јесте побољшање квалитета живљења грађана, а нарочито побољшање
квалитета и доступности услуга јавних служби;
- оперативни циљеви су: даљи развој и диверзификација услуга јавних служби у
општинским центрима у домену социјалне заштите, средњег образовања, културе,
спорта, информатике и др; уједначавање доступности јавних служби свим корисницима,
повећањем квалитета услуга и физичке доступности објеката јавних служби у центрима
у мрежи насеља, нарочито на руралном подручју; рационализација мреже објеката
основног образовања и побољшање квалитета образовног процеса, уз развој
специјализованог и субвенционираног превоза за ученике основног и средњег
образовања; диверзификација и флексибилнија организација услуга мреже објеката
јавних служби, нарочито у домену примарне здравствене заштите и социјалне заштите,
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којом ће се омогућити равноправно коришћење за све категорије корисника, а нарочито
за најосетљивије групе корисника, приоритетно за особе са посебним потребама.
8. Одрживи привредни развој:
- основни циљ јесте организовано активирање потенцијала за одрживи развој привреде
који ће омогућити адекватно валоризовање и допринети заштити наслеђа и ресурса и
постизању вишег степена интегрисаности планског подручја у локалним и регионалним
оквирима;
- оперативни циљеви јесу: повећање запослености становништва, подржавањем
динамичног привредног раста у делатностима које су способне за конкурентски наступ
на домаћем и страном тржишту (агроиндустрија, текстилна индустрија, прерада дрвета
и производња намештаја и др), првенствено мерама које доприносе побољшавању
инвестиционе климе, спровођењу политике конкурентности и јасном дефинисању
власничке структуре и производње према потребама тржишта; равномернији
територијални развој привреде у складу с развојним потенцијалима и просторноеколошким капацитетом подручја, ради повећања доступности радних места и
стварања услова за унапређење квалитета живљења локалног становништва не само у
општинским центрима, већ и у насељима на руралном подручју; постизање вишег
степена развојно-функционалне повезаности на интер и интрарегионалном нивоу, ради
стварања амбијента за квалитативну афирмацију специфичности подручја.
9. Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта и одрживи развој
пољопривреде:
- основни циљ јесте очување и унапређење локалних ресурса за производњу квалитетних
пољопривредно-прехрамбених производа, упоредо с континуалним побољшавањем
материјалних и социјалних услова живљења сеоског становништва;
- оперативни циљеви су: усклађивање намена и начина коришћења пољопривредног
земљишта са режимима заштите природних добара на планском подручју, са једне, и
природним погодностима и ограничењима, са друге стране, уз поштовање прагова
агроеколошког капацитета различитих категорија пољопривредних површина; очување
површина и плодности пољопривредног земљишта ради задовољавања прехрамбених
и других потреба, материјалне и нематеријалне природе, садашњих и будућих
генерација; усклађивање начина коришћења пољопривредног земљишта с природним
погодностима и ограничењима и развојним потребама локалних заједница;
предузимање превентивних мера заштите од бујучних токова и побољшање природне
плодности земљишта; унапређење крмне базе на ливадама и пашњацима као
предуслова за унапређење водећег сектора пољопривреде – сточарства; повећање
конкурентности аграрне понуде, подршком реструктурирању и унапређењу људског и
физичког потенцијала, искоришћавању компаративних погодности просторно
хетерогених агроеколошких услова, оснивању и модернизацији прерађивачких
капацитета, усвајању савремених стандарда квалитета хране и инвестирању у развој
потребне саобраћајне, техничке и тржишне инфраструктуре; едукација становништва;
континуално побољшавање материјалног и друштвеног статуса сеоског становништва,
подршком формирању породичних газдинстава са здравом економском структуром, кроз
поларизацију аграрне структуре и диверзификацију економских активности на руралном
подручју; очување природне хетерогености, културно-историјског идентитета и
свеукупних природних и створених вредности руралног простора, промовисањем улоге
и значаја мултифункционалне пољопривреде у политици интегралног управљања
природним ресурсима, која је усмерена на опште побољшање стања животне средине;
успостављање партнерства локалних актера из јавног и цивилног сектора при
утврђивању и спровођењу локалне стратегије/планова интегралног руралног развоја,
којима се идентификују потребне мере подршке у погледу инвестиција на газдинствима,
преузимања газдинстава од стране младих пољопривредника, стручне обуке, опстанка
пољопривредне производње на подручјима суоченим са еколошким ограничењима,
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модернизације прераде и пласмана пољопривредних производа, унапређења услова
живљења на селу и друго.
10. Заштита и одрживо коришћење шума, шумског земљишта и развој шумарства и
ловства:
- основни циљ јесте одрживо газдовање шумама, које подразумева управљање и
коришћење шума и шумског земљишта на начин да се очува биодиверзитет, с тим да
продуктивност и обнављање, виталност и потенцијал шума буду на нивоу који
задовољава одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе како на локалном,
тако и на националном нивоу;
- оперативни циљеви газдовања шумама јесу: очување и заштита основних природних
вредности, биодиверзитета и биоеколошки лабилних система; производња техничког
дрвета одговарајућег квалитета; производња семена основних врста дрвећа; заштита
земљишта од водне ерозије; адекватно рекреативно коришћење укупног потенцијала
шума;
- оперативни циљеви газдовања шумама у заштићеним и предвиђеним за заштиту
природним добрима јесу: заштита и очување основних природних вредности; очување
диверзитета предела, станишта, присутних врста и шумских екосистема; уређење
предела; контролисано коришћење укупног потенцијала шума за рекреацију и туризам;
- оперативни циљеви развоја ловства јесу: достизање оптималног фонда гајених врста
дивљачи; значајно повећање бројности ситне дивљачи (зец, јаребица) и вишеструко
повећање бројности крупне дивљачи (срна, дивља свиња); побољшање структуре
(полне и старосне) популације крупне дивљачи; очување ретких и угрожених врста
ловне дивљачи и остале фауне.
11. Одрживи коришћење минералних сировина и развој рударства:
- основни циљ јесте одрживо коришћење расположивих минералних сировина и развој
рударства који ће допринети подстицању социо-економског развоја локалних заједница
кроз запошљавање и остваривање прихода од накнаде за коришћење минералних
сировина.
12. Развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре:
- основни циљ јесте саобраћајно отварање подручја и повећање доступности природних
добара, руралних рејона, центара у мрежи насеља, привредних локалитета и
туристичке понуде у простору, реализацијом функционалног и ефикаснијег саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре;
- оперативни циљеви су: квалитетнијим повезивањем са мрежом државних путева
Републике Србије; побољшање квалитета путне мреже доградњом, реконструкцијом и
рехабилитацијом државних путева; повећање саобраћајне доступности и повезаности
центара у мрежи насеља, привредних локалитета и туристичке понуде реконструкцијом,
доградњом и изградњом појединих деоница општинских путева; побољшање квалитета
и мреже линија јавног аутобуског саобраћаја; одржавање путне инфраструктуре и њене
проходности током целе године; развој алтернативних, немоторних видова саобраћаја
(бициклистички, пешачки и др); смањење штетних утицаја саобраћаја на животну
средину; заштита коридора свих постојећих и планираних објеката саобраћајне
инфраструктуре.
13. Развој енергетике и енергетсеке инфраструктуре:
- основни циљеви јесу: омогућавање одрживог развоја подручја, усклађеног са
енергетским,
економским,
еколошким,
просторним
и
другим
локалним
специфичностима; обезбеђење електроенергетске инфраструктуре за довољно,
сигурно, квалитетно и економично снабдевање електричном енергијом свих потрошача
на подручју, уз рационалну употребу електричне енергије и омогућавање дисперзије
привредног развоја;
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- оперативни циљеви јесу: смањење енергетских потреба код свих потрошача енергије,
применом стандарда енергетске ефикасности, економских инструмената и
организационих мера; интензивирање истраживања и коришћења обновљивих извора
енергије на подручју Просторног плана; побољшање рада и поузданости постојећих и
развој нових објеката и мреже електропреносне и дистрибутивне мреже; развој
централизованих система снабдевања топлотном енергијом у општинским центрима.
14. Развој телекомуникација, телекомуникационе инфраструктуре и поштанског
саобраћаја:
- оперативни циљеви јесу: трансформација и модернизација постојећих и развој нових
поштанских јединица; развој савремених телекомуникационих система и услуга и већа
опслуженост корисника фиксном телефонијом, изградњом мреже Мултисервисних
приступних чворова или Приступних чворова за вишеструке услуге (MSAN); развој и
квалитетнија покривеност подручја мобилном телефонијом, изградњом нових базних
станица; развој телематске понуде; јачање локалних телевизијских и радио система,
нарочито на руралном подручју Просторног плана.
15. Заштита животне средине:
- основни циљ јесте очување и унапређење стања животне средине и одрживо
коришћење природних ресурса;
- оперативни циљеви јесу: апсолутни приоритет има заштита природних вредности,
изворишта водоснабдевања, квалитета вода и непокретних културних добара; заштита
пољопривредног и шумског земљишта од загађивања, деградације и пренамене у
грађевинско земљиште; веће коришћење обновљивих извора енергије; очување
квалитета ваздуха; смањење количине, рециклирање и безбедно депоновање свих
врста отпада и успостављање система управљања отпадом, праћено санацијом
неконтролисаних сметлишта, приоритетно оних која угрожавају природне вредности и
квалитет вода у водотоцима и извориштима вода; повећање обима инвестиција за
заштиту животне средине и унапређење система управљања заштитом животне
средине у локалним самоуправама, јавном и приватном сектору; унапређење еколошке
свести припремом и реализацијом програма едукације и информисања становништва у
домену заштите животне средине.
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III ПЛАНСКА РЕШЕЊА
1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА (ПОЉОПРИВРЕДНО, ШУМСКО,
ВОДНО, ГРАЂЕВИНСКО И ДРУГО ЗЕМЉИШЕ)
Према билансу површина подручја Просторног плана, укупне површине од 65.492,36 ha,
пољопривредно земљиште захвата 46902,51 ha (71,62%), шумско 13.691,95 ha (20,96%),
воде 505,90 ha (0,77%) а грађевинско подручје 4392,00 ha (6,71%).
Планиране промене у билансу намене простора до 2022. године, највише ће се одразити
на пољопривредно земљиште које ће се смањити збогпошумљавања земљишта и
изградње планиране саобраћајне инфраструктуре, али ће оно и даље заузимати највећу
површину у односу на друге намене земљишта.
Површине под шумским земљиштем повећаће се за око 20%. Повећање површина под
шумом обезбедиће се пошумљавањем на шумском земљишту VI, VII иVIII бонитетне
класе у државном и приватном власништву, на рачун пољопривредног земљишта.
Остало земљиште које обухвата грађевинско земљиште (насеља, инфраструктура, и др),
повећаће се услед планиране градње путне мреже
и износиће око 8%подручја
Просторног плана.
Билансима планиране градње путне мреже обухваћени су планирани општински путеви и
недостајуће деонице државних путева I и II реда. Планирана градња аутопута није
обухваћена билансирањем површина из разлога што у овом тренутку није одабрана
варијанта пута (од три понуђене), а која би могла бити предмет билансирања.
Планским решењима предвиђена је градња у постојећим насељима, већим делом у
границама дефинисаних грађевинских подручја насеља, тако да није мењан биланс
изграђених површина.
Табела 5. Биланс површина
Насеље

1. Бистрица
2. Бошњак
3. Буровац
4. Бусур
5. Везичево
6. В. Поповац
7. В. Лаоле
8. Витовница
9. Вошановац
10. Добрње
11.Дубочка
12. Ждрело
13. Забрђе
14. Каменово
15. Кладурово
16. Кнежица
17. Крвије
18. Лесковац
19. Лопушник

Пољопривредне
површине у ha

1016.49
739,63
1302,05
1407,08
952,90
1349,18
2357,91
821,47
829,01
1144,32
1075,99
770,17
1715,83
1182.94
1608,85
1415,69
900,74
569,78
607,37
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Шуме у ha

804.13
61.50
177.71
287.29
602.03
50.60
101.72
1840.58
130.06
151.03
84.60
40.81
1056.95
188.01
526.30
149.39
124.66
81.59
87.18

Водно
земљиште у
ha

135.75
2.54
7.30
18.13
6.20
7.32
18.16
12.55
1.40
2.12
12.63
3.54
24.94
10.63
6.57
9.43
3.11
12.00
0.57

Грађевинско
подручје у ha

115.50
57.97
82.12
160.47
42,75
134,10
200,75
42,24
55,96
100,00
95,67
228,51
84,55
87,33
109,54
81,43
70,00
51.22
50,72

Површина КО
у ha

2071.87
861.64
1569.18
1872.97
1603.88
1541.20
2678.54
2716.84
1016.43
1397.47
1268.89
1043.03
2882.27
1468.91
2251.23
1655.94
1098.51
714.59
745.84
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20. М. Лаоле
21. Манастирица
22. Мелница
23. Орешковица
24. Орљево
25. Панково
26. Петровац
27. Рановац
28. Рашанац
29. Стамница
30. Старчево
31. Табановац
32. Трновче
33. Ћовдин
34. Шетоње
УКУПНО:

646,45
1814,25
2927,33
1371,98
499,16
526,03
994,39
4989,41
1614,65
2138,78
1342,05
1300,52
934,05
1896,70
2140,38
46902,51

31.96
613.28
1049.18
209.21
6.62
27.79
114.40
1444.88
120.00
867.52
216.55
126.91
72.54
939.56
1305.42
13 691, 96

11.47
21.03
22.23
1.14
9.69
0.38
24.44
28.29
20.48
10.67
3.49
6.22
10.78
9.14
31.56
505,90

73,39
136,62
160,05
141,00
100,91
42,70
840,20
250,15
147,14
190,58
78,50
115,56
71,62
81,26
111,49
4392,00

763.27
2585.18
4158.79
1722.33
616.38
596.90
1973.43
6712.73
1902.27
3207.55
1640.59
1549.21
1088.99
2926.66
3588.85
65 492,37

2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И
РЕСУРСА
Просторна диференцијација животне средине
Доминантна заштитна функција планског подручја захтева прилагођавање постојећих и
планираних делатности и примену прописаних режима заштите природних вредности и
изворишта вода и мера заштите животне средине. Заштита и унапређење квалитета
животне средине спроводиће се диференцирано према просторно-еколошким зонама на
подручја: 1) изузетно квалитетне животне средине; 2) квалитетне животне средине; и 3)
претежно квалитетне животне средине.
2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Основна претпоставка успешног развоја пољопривреде у периоду од 2010. до 2020.
године је у ефикаснијем коришћењу производног потенцијала општине. Код утврђивања
појединих предности терена и агроеколошких услова предлаже се праћење развоја у
ратарској производњи код кукуруза и крмног биља, у воћарској производњи код малине,
шљиве, јабуке, и вишње. Посебну пажњу усмерити на развој сточарства, а у оквиру
сточарства посебно улагати у развој овчарства, говедарства и гајења свиња. Повећати
број расних грла крава расе ''сименталац'' и домаћег шареног у типу сименталца у циљу
повећања производње млека. Такође повћати број грла расних оваца у типу парменка,
пиротска оплемењена и витенберг кроз подизање овчарских фарми.
Рационално користити пашњаке за испашу оваца, коза и евентуално и крава. Плански
приоритет треба да буде успостављање директних веза између развоја биљне и
сточарске производње на нивоу пољопривредних газдинстава са ослонцем на
обезбеђење крмне базе.
Предложени концепт развоја сточарства подразумева промене у ратарској производњи тј.
усмеравање ратарских површина на производњу сточне хране и то већу производњу
ливадског сена, сена детелине, и силажног кукуруза. Потребно је извршити поправку
постојећег стања пашњака улагањем у пашњаке који су у функцији, а пашњаке који нису у
функцији покушати да се део површина приведе намени. Потребно је применити развој
органских принципа пољопривреде по којима се контролисано користе хемијска средства.
Развој биљне производње мора да се креће у више праваца:
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- повећање приноса по јединици површине за културе које се користе у сточарској
производњи и увођење нових култура;
- набавка механизације и опреме за силирање легуминоза и вакумирање зелене
масе;
- увођење нових култура у структури призводње и гајање култура које стварају већи
економски ефекат – профит;
- гајење воћа – агроеколошке карактеристике ове општине представљају погодан
рејон за узгој воћака и производњу воћа;
- стриктно поштовање чинилаца производње и доследна примена агро и
промотехничких мера су предуслов комерцијалне производње;
- повећање производње под повртарским културама, првенствено производња под
пластеницима уз примену савремене технологије за такву врсту производње;
- изградња система за наводњавање;
- изградња и набавка опреме за сушаре, пакерице, калибраторе и друге опреме
- за већи степен обраде и прераде пољопривредних производа.
Укрупњавање пољопривредног земљишта, са циљем да се достигне просек од 20 ha по
пољопривреном газдинству, што је и просек Европске уније.
Побољшано коришћење земиљишта на локалном нивоу треба да обухвати снимање
стања производних ресурса (хемијска анализа земљишта), праћење производње на што
већем броју газдинстава и едукацију. Требајасно дефинисати на којим се земљиштима
који од усева може гајити са максималним успехом, а на којима треба пронаћи
одговарајућу профитабилну алтернативу. Ово се не може постићи ни стратешким
предвиђањима, нити законским или каквим другим мерама, већ искључиво присуством
стручњака на пољима произвођача. Лоша производна пракса и неадекватно коришћење
земљишних ресурса може се разрешити једино формирањем и развијањем стручних
служби при општини, задругама и удружењима. Улога ових служби би била у унапређењу
сортимента, контроли плодности земљишта, развоју прогнозних служби, механизације,
мелиорација земљишта и другом.
Израда и имплементације препорука за рационално ђубрење, детаљна и редовна
контрола плодности земљишта нужна је за постизање оптималног режима ђубрења на
целом подручју општине. Развој прогнозне службе за заштиту биља и активно учешће
метеоролошких прогнозних служби неопходнаје превентива чији је циљ спрецавања
губитака и повећање прихода. Прогнозе су потребне и за правовремено реаговање код
промена на тржишту.
Основу веће производње чини и боље коришћење потенцијала постојећих:
водотокова за наводњавање и мере поправке земљишта. Једна од мера за побољшање
земљишта може бити калцификација коју делом Финансира ресорно министарство.
Повртарство се јавља као извор прихода код релативно малог броја села (у долини
Млаве - Каменово, Трновче, Забрде). Најчешће су гајене одомаћене традиционалне врсте
поврћа (парадајз, паприка, кромпир, лук и купус). Земљиште у овим селима је већином
искоришћено за нископрофитабилну пољопривредну производњу.
Планирање обима и начина производње мора бити засновано на капацитетима извора за
наводњавање, мада би у деловима општине који су на већим надморским висинама
требало размотрити могућност гајења повртарских култура за које није неопходно
наводњавање.
Профитабилност повртарске производње, како у заштићеном простору, тако и на
отвореном пољу, је евидентна. Стопа профита често прелази и 30% уз услов да се све
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агротехничке мере спроведу на време. Инвестициона улагања по јединици површине у
производњи поврћа морају се прилагодити могућностима произвођача. Производачи
морају бити спремни на промену традиционалног, сваштарског начина пољопривредне
производње и повећање степена специјализације.
Развој поиљопривреде могао би се условно поделити у неколико фаза. У првој фази би
се покушало са подизањем постојеће структуре производње на виши ниво, имајући у виду
тренутну економску ситуацију и везаност произвођача за одређен тип и начин
производње.
У другој фази требало би прибећи већој специјализацији газдинстава, односно
елиминисању појединих непрофитабилних линија производње.
Трећа фаза подразумева диверзификацију пољопривредне производње. Паралелно са
овим треба ићи ка унапређењу прераде примарних пољопривредних производа и на тај
начин повећању њихове тржишне вредности.
Четврта фаза представља фазу потпуне диверзификације сеоске економије која би се
одвијала у два правца. Један би био везан за прераду пољопривредних производа и нус
производа (вуна, кожа, сточна храна и сл.), а други за пољопривреду кроз обезбедење
инпута услуга.
воћа уз специјализацију производње ка гајењу најпрофитабилнијих врсти воћака, пре
свега шљиве, вишње и јабуке.
На територији ове општине могу се успешно гајити следеће врсте воћака: јабука, крушка,
шљива, вишња, бресква, трешња, дуња, малина и купина, рибизла, а у мањој мери и неке
сорте кајсије. Основна карактеристика водећих сорти у нашој земљи је висок квалитет
(добре помолошко-технолошке особине), висока и редовна родност и задовољавајућа
отпорност на факторе абиотичке природе (отпорност на ниске и високе температуре,
болести и штеточине и др.).
Подизање нових и савремених засада треба усмеравати на систем густе садње који
подразумева уводење нових, високопродуктивних и високопрофитабилних узгојних
облика, као што су модификовано витко вретено, супер вретено и друго.
Унапређења говедарства је сложен процес који се не може заснивати на једној мери већ
се мора истовремено одигравати у неколико праваца. Повећање нивоа производње на
фарми мора да подразумева примену оптималних техничко-технолоских решења и
специјализацију производње. Основни резултати који се могу очекивати су: да се заустави
тренд смањења и повећа број говеда, формирања специјализованих робних произвођача,
побољшање расног састава преко коришћења тестираног и квалитетног семена врхунских
бикова. Повећање приноса млека и меса, обезбеђење потребних количина квалитетне
сточне
хране,
У коначном тексту сепарата о пољопривреди као грани привреде која има важно место и
значај у оквиру просторног плана општине Петровац на Млави треба закључити следеће:
- Пољопривреда општине Петровац на Млави није до сада достигла довољно могући
степен развијености;
- Ова општина има пољопривредне потенцијале за развој гране пољопривреде да од
степена недовољно развијене општине достигне вечи степен развијености у
будућем периоду;
- Територија општине се одликује амбијентом здравих природних ресурса што је
важан предуслов за производњу еколошки здраве хране;
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- Ово подручје може да произведе квалитетну и биолошки здраву храну за коју
постоји тражња на свим тржиштима;
- Основне гране развоја треба да буду: воћарска производња (где доминантно место
заузима малина, јабука, шљива и винова лоза), ратарство (производња кукуруза,
силажног кукуруза, јечма, детелине и ливаде) и сточарство (узгој говеда, свиња и
оваца);
- Дати значај развоју крупне робне производње;
- Пронаћи савремене облике организовања пољоприврених произвођача због
заједничке производње а посебно због заједничког наступа у пласману
пољопривредних производа на домаћем и страном тржишту;
- Макисмално успоставити сарадњу са општинским, регионалним и републичким
стручним службама на едукацији пољопривредних произвођача и њиховог
укључивања у савремену технологију у пољопривреди. Искористити могућности за
добијање повољних подстицајних и бесповратних средстава од Министарства
пољопривреде и повољних кредита код банака за улагања у производњу и набавку
расних грла, проширење и повећање производње крмног биља, за подизање нових
засада воћака.
2.2. ШУМЕ, ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ И ЛОВСТВО
Основно опредељење при искоришћавању шума којима је подручје Општине богато јесте
смањење негативних тенденција и унапређење укупног стања шумских капацитета
правилним избором узгојног, привредног и састојинског облика и врста дрвећа што ће се
постићи редовним праћењем стања, регенерацијом и негом шума и шумских станишта,
континуираним пошумљавањем, заштитом од штеточина, болести и пожара, израдом
шумских основа газдовања шумама, унапређењем шумске чуварске и стручне службе,
сакупљањем и прерадом шумских производа, порастом производње квалитетних трупаца,
формирањем шумских расадника и слично.
Развоју ловства допринеће унапређење, заштита и гајење дивљачи, одржавање
здравственог стања и спречавање ширења болести код дивљачи, подстицање бројности,
контролом ловишта уз спречавање ловокрађе и криволова, унапређењем стручне и
чуварске службе и прописно обележавање терена. Афирмацијом ловства повећаће се и
укупна туристичка понуда уз максималну ускоришћеност потенцијала.
2.3. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Водно земљиште (ВЗ) се ППРС и Законом о водама дефинише као заштићена и
резервисана зона уз реке, језера, акумулације и заштићене мочваре - у којој је забрањена
градња било каквих сталних објеката, осим хидротехничких објеката. ВЗ дуж река захвата
површину коју обухвата успор од тзв. стогодишње велике воде, увећану за појасе дуж обе
обале ширине по 20÷50 m, зависно од положаја објеката и заштитних система. У складу
са тим дефинишу се следећа правила.
• У зонама тзв. водног земљишта око свих водотока не дозвољава се подужно вођење
саобраћајних и инфраструктурних система. На преласку плавних зона линијски системи
(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и
диспозиционо тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв.
двестогодишња велика вода).
• На водном земљишту је:
- забрањена изградња сталних објеката (кућама за одмора, индустријских и других
објеката) чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити
безбедност водопривредне инфраструктуре и које ометају развој водне
инфраструктуре и одржавање објеката;
- дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите
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животне средине у складу са законом; и
неопходно да сви постојећи објекти постојећих насеља обезбеде каналисање и
пречишћавање отпадних вода у складу са законом.
• Водно земљиште се може користити без водопривредне сагласности као пашњак,
ливада и ораница, као и за засаде воћњака и винограда.
• Објекти који могу да се граде на обали и водном земљишту уз предходно прибављање
сагласности надлежног водопривредног предузећа, су:
- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
- пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);
- дрвене сојенице и настрешнице;
- партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.);
- системи за пречишћавање вода и сви други хидротехнички објекти.
-

3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА, МРЕЖА НАСЕЉА И
ЈАВНИХ СЛУЖБИ
3.1.

СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

3.1.1. СТАНОВНИШТВО, СОЦИЈАЛНИ РЕСУРСИ И СТАНОВАЊЕ
Радном верзијом пројекције становиштва у општини Петровац на Млави, којом су
обухваћене све три теоријски постављене пројекције становништва, а са друге стране
сагледали се, и то оптимистички, сви утицаји на кретање становништва
(фетрилитет,наталитет, миграције) добијени су подаци, који показују растући тренд броја
становника, тако да је раст у 2020. години у односу на 2002. годину за око 2,9%. У радној
пројекцији није се пошло од тога да будућност личи на прошлост, јер би се у том случају
добили поражавајући подаци и дошло би до тренда опадање броја становника у свим
насељима и демографског угрожавања појединих насеља, што није циљ пројекције, али
се пошло од убрзаног и очекиваног будућег друштвеног,економског и културног развитка
општине Петровац на Млави, што су и основни елементи од којих зависи кретање
становништва у будућности.
Број становника
39000
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График 1. Радна верзија пројекције становништва општине Петровац на Млави (2010-2030.г.)

Планиране категорије насеља општине Петровац на Млави на основу пројекције
становништва
Посматрањем демографских обележја и на основу извршене процене броја становника
општине Петровац на Млави могу се издвојити следеће категорије насеља, која
одражавају различите демографске прилике:
-

"врло повољне“ демографске услове има само градско насеље општине Петровац
на Млави, а то је Петровац на Млави;
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-

"повољне" демографске услове има: Бусур, Велики Поповац, Велико Лаоле,
Ждрело, Каменово, Мелница, Орешковица, Петровац на Млави, Рановац,
Стамница, Табановац, Ћобдин и Шетоње ;
"задовољавајуће" демографске услове имају: Бистрица, Буровац, Добрње,
Дубочка, Забрђе, Кнежица, Манастирица, Рашанац, Старчево и Трновче ;
"неповољне“ демографске прилике имају: Бошњак, Везичево, Вошановац, Дубочка,
Кладурово, Крвије, Лопушник, Рашанац и Старчево;
"незадовољавајуће“ демографске услове има: Витовница и Орљево.

Са становишта одрживог развоја и настојања локалне самоуправе и шире заједнице,
ниједно насеље се не може оценити као "врло неповољно“ или са непоправљивим
демографским приликама, које би водиле његовом скором нестајању. И најмања насеља
у Општини Петровац на Млави, још увек нису у фази демографског пропадања, иако
преовлађују негативни демографски процеси и појаве.
Резултати пројекције становништва показују да ће се спречити процес депопулације
становништва општине Петровац на Млави, па је основни циљ демографског развитка у
планском периоду - успоравање депопулације становништва кроз спречавање одласка
становништва, пре свега у друге окружне и републичке центре и у центре иностраних
држава ,а то ће се остварити кроз могућност запошљавања и повећања стандарда
житеља овог подручја, што је обавеза локалне самоуправе, уз одговарајућу подршку
Републике Србије, јер то представља један од кључних економских и политичких
проблема како на нивоу посматране Општине, тако и на нивоу Републике Србије. Свако
ново улагање у било којој области се првенствено проматра са аспекта запошљавања и
броја креираних нових радних места, док су остали аспекти утицаја нових улагања на
економски развој у другом плану.
Основне препреке бржег развоја општине Петровац на Млави са демографског
становишта, су интензивна миграциона кретања и негативан наталитет, односно
негативан природни прираштај, што условљава одлив становништва и прогресивно
старење. Проценат незапослених се стално повећава , а забрињава несметан одлазак
младих у иностранство (тренутно се у иностранству налази око 12 хиљада становника
Општине). Старосна структура становништва све више има карактер регресивног ,
односно старијег типа становништва (низак удео младог становништва), будући да се
смањује фертилни (недовољан обим рађања) и омладински контигент становништва, а
што све укупно доводи до осиромашења становништва ,а што значајно утиче на
демографске токове на овом простору, те је основно ограничење за развој насеља
општине Петровац на Млави, његова депопулација и старење становништва, што узрокује
бројне негативне последице и утицаје на промене демографских структура (образовна,
економска) и формирање функционалних контигената становништва. Уз озбиљан и
успешан привредно-економски наступ на овом подручју може се очекивати преокрет
постојеће, забрињавајуће демографске ситуације у општини Петровац на Млави.
3.1.2. МРЕЖА ЦЕНТАРА И НАСЕЉА
Анализом мреже насеља и центара оцењује се да ће постојећа мрежа центара општне и у
планском периоду бити основа за просторни и привредни развој општине. Основну мрежу
центара чине:
1. примарни општински центар Петровац на Млави
2. секундарни општински центри:
a. Велико Лаоле
b. Рашанац
c. Шетоње
d. Буровац
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e. Орешковица
f. Мелница
g. Рановац
3. мрежа осталих сеоских насеља, у оквирукојих постоје два типа:
a. приградска насеља (Лесковац, Каменово и Забрђе)
b. остала сеоска насеља
У наредном планском периоду, треба подстицати економски развој секундарних центара
(или центра заједнице насеља), као и опремање ових и осталих насеља објектима
друштвеног сандарда и комуналном инфраструктуром.
У циљу заустављана процеса депопулације, у секундарним центрима (или центрима
заједнице насеља), поред наведених садржаја, треба подстицати изградњу објеката за
примарну прраду пољопривредних производа, капацитета за вишу фазу прераде, мини
фарми, развој мале привреде, туризма.
Посебно је значајно комунално урђење секундарних центара и њихов преображај у
уређењу наеља, која ће имати ефекте ширења позитивних на насеља из своје
граитационе зоне. Међутим, неки од ових центара (Рановац) је насеље рабијеног типа,
мелница и Рашанац су раштркана насеља, што у неколико отежава и поскупљује њихово
комунално опремање, урбанистичку регулацију и режим изградње.
3.1.3. МРЕЖА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Основно планско опредељење јесте развој одрживе мреже услуга и објеката јавних
служби која омогућава уравнотеженији развој подручја, доприноси јачању функција
центара у мрежи насеља, обезбеђује територијалну и функционалну доступност и
квалитет услуга увођењем нових форми пружања услуга прилагођених различитим
потребама корисника (формирање мобилних служби, оснивање интернатског или
приватног смештаја за средњошколце у општински центрима, побољшањем саобраћаја,
организовањем специјализованог превоза и сл.). То подразумева стимулисање и
укључивање приватног и цивилног/непрофитног сектора на локалном нивоу и
партнерство са јавним сектором у остваривању основног планског опредељења.
Приоритет у развоју мреже услуга и објеката имају центри у мрежи насеља. У
секундарним општинским центрима приоритет има обнова, опремање и развој
квалитетнијих и нових услуга у постојећим објектима јавних служби. То се, у првом реду,
односи на матичне основне школе (са компјутерском и другом опремом, јавном
библиотеком, а уколико је могуће и са фискултурном салом), здравствене пунктове,
терене за мале спортове, објекте културе и др.
Организација мреже услуга и објеката јавних служби утврдиће се просторним плановима
обухваћених општина.
Овим просторним планом утврђују се смернице за развој и организацију мреже услуга и
објеката јавних служби, и то за:
1) Образовање
- већа доступност и могућност за равноправније коришћење услуга предшколског
васпитања и образовања обезбеђује се за обухват од најмање 30% деце узраста до 6
година, уз увођење специјализованих програма и мобилних екипа дечјих вртића (из
општинског центра);
- организовање обавезног припремног предшколског програма за децу узраста 5,5-6,5
година обезбеђује се проширењем мреже постојећих предшколских група новим
групама при матичним осморазредним школама и појединим четвороразредним
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школама у насељима у којима се искаже потреба за њиховим формирањем, ради
постизања обухвата од 100% контингента деце тог узраста;
- организација објеката основног образовања засниваће се на матичним осмогодишњим
школама и истуреним одељењима/подручним школама са четвороразредном наставом
и на повећању квалитета њихове опремљености и доступности; школе са малим бројем
одељења или са малим бројем ученика по одељењу не би требало затварати, а ако и
до тога дође проблем се може решити организовањем превоза до матичних или других
подручних школа;
- препоручује се вишенаменско коришћење постојећих објеката за мобилне екипе дечјих
вртића, установа културе, курсеве информатике, образовање одраслих, медије и сл.,
као и да се у појединим школама уведу нови програми и обезбеде мобилне наставне
екипе, како би се ученицима четворогодишњих школа приближили нови облици наставе
и знања која су приступачна у матичним школама;
- постојећа мрежа објеката средњег образовања може да задовољи будуће потребе
подручја Просторног плана
- препоручује се организовање неформалног система образовања у јавним и приватним
установама, стручним удружењима и асоцијацијама и невладиним организацијама;
2) Здравствену заштиту
- организација објеката примарне здравствене заштите засниваће се на домовима
здравља у општинским центрима, здравственим станицама и амбулантама у центрима у
мрежи насеља на руралном подручју;
- виши квалитет примарне здравствене заштите и обезбеђење правичног и једнаког
приступа за све становнике, како би се смањиле неједнакости између корисника из
урбаног и сеоских насеља, обезбеђује се прилагођавањем рада здравствених служби
потребама локалне средине;
- развој примарне и специјализованих облика здравствене заштите, у јавном, јавноприватном и приватном сектору, усклађује се и са развојем туризма у примарним и
секундарним туристичким центрима на подручју Просторног плана;
- препоручује се организовање комбинованих мобилних здравствених и апотекарских
служби у општинским центрима које ће, периодично и по позиву, пружати услуге
примарне здравствене заштите становништву руралног подручја; приоритет би требало
да има развој специјализованих мобилних медицинских екипа за заштиту мајке и
детета, школске популације и старих лица;
3) Социјалну заштиту
- развој мреже услуга социјалне заштите које омогућавају већу територијалну и
функционалну доступност услуга, подржавају живот у заједници и обезбеђују
интегралну и неодложну заштиту корисника;
- препоручује се развој разноврсних социјалних услуга усаглашених са потребама
корисника које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици
(природном окружењу), а омогућавају избор најмање рестриктивне услуге за корисника;
- препоручује се укључивање невладиног сектора у развој услуга мобилних служби
проширене социјалне заштите (пројекат помоћи у кући уз психосоцијалну подршку
старима, немоћнима инвалидима);
4) Културу
- приоритет има развој нових вишефункционалних објеката културе у центрима у мрежи
насеља, локалних програма развоја културе и интегрисаних културно-образовних и
других интерсекторских програма, у првом реду у склопу туристичке понуде подручја;
5) Физичку културу
- приоритет има развој мреже услуга за омасовљење рекреативног бављења спортом при
спортским клубовима и објектима образовања, уређење терена за мале спортове у
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центрима заједница насеља и туристичким центрима, као и повезивање развоја
физичке културе са осталим функцијама, како би се добили комплекси комбинованог
садржаја (рекреативно-спортски, туристичко-спортски и сл.);
6) Верске објекте
- мрежа верских објеката прилагођава се захтевима становништва;
7) Админстративно-управне услуге
- приоритет има проширење врсте услуга и повећање квалитета кадровске и техничке
опремљености и доступности постојеће мреже објеката месних канцеларија.

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Основна концепција просторног размештаја индустрије (утврђивање зона привредних
намена) општине Петровац на Млави јесте:
- рационалније и ефикасније прихватљиво коришћење грађевинског земљишта у
потенцијалним индустријским зонама и локалитетима, нарочито у општинском центру и
његовој рубној зони;
- децентрализација привредног развоја формирањем нових зона/локалитета
задовољавајуће уређености/опремљености техничком инфраструктуром (од минималне
до потпуне опремљености) за смештај малих и средњих предузећа, у складу са
локационо-развојним потенцијалом простора, ограничењима расположивих ресурса
воде и интересима локалне заједнице и
- повећање саобраћајне и комуникацијске доступности постојећих и планираних локација,
не само у општинском центру, већ и у другим насељима општине, обезбеђењем
квалитетних веза са мрежом државних путева.
У просторној структури општине Петровац на Млави, издвојили би се следећи
индустријски центри:
- индустријски центар – Петровац на Млави;
- мали индустријски центри – насеља са 50-100 запослених у индустрији и
- врло мали индустријски центри – насеља са мање од 50 запослених у индустрији.
Тежња је у наредном периоду да се изврши анализа размештаја индустрије и малих и
средњих предузећа на осталом подручју, преиспита постојећа намена индустријске зоне и
оставити отвореним за промену намене индустријске капацитете чија приватизација и
реструктурирање нису завршени или су лоше спроведени. То се првенствено односи на
зону ценра града, која је у просторној целини претежно стамбене намене.
Полазећи од опредељења за развој малих и средњих предузећа на подручју општине
Петровац на Млави, могу се предвидети мањи индустријски комплекси и локалитети и
њихово, евентуално повезивање дуж важних путева, без формирања већих, континуелних
индустријских зона.
Близина околних туристичких и градских центара, код којих је значајна концентрација и
пролазност становништва – пре свега Пожаревца, подразумева могућност пролазности и
кроз општину Петровац на Млави, што значи и потенцијал за његов економско-привредни
раст и развој.
Посматрајући основне социо-економске параметре као што су друштвени производ по
становнику, национални доходак по становнику, запосленост и инвестиције, може се
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закључити да је основни циљ општине Петровац на Млави, достизање и побољшање у
односу на просек Републике Србије.
Само кроз целовито активирање економског, односно финансијског потенцијала општине
и коришћење „know how“ ( кроз просец приватизације, техничко-технолошко унапређење,
ширење информационих и других високих технологија), економија локалне самоуправе,
тј. општина Петровац на Млави, се може поставити на здраве основе, које би на крају
планског периода значиле да Општина може да оствари задовољавајућу стопу
националног дохотка, високу стопу улагања, да стопу запослености значајно увећа,
односно отвори нова радна места, што би уједно значило бољу искоришћеност
становништва.
Према предвиђањима Европске агенције за реконструкцију и развој, у Србији су могућа
три економска сценарија : песимистички, умерени и оптимистички сценарио.
Први сценарио претпоставља, да би се акумулација задржала на ниском нивоу, а тиме и
инвестиције које би уз неповољни капитални коефицијент, одбациле стопу раста само од
2,5 % просечно годишње. Други сценарио предвиђа већи прилив страних инвестиција.
Удео инвестиција у бруто друштвеном производу би тада износио 25 % .Трећи сценарио
претпоставља брже укључивање Србије у европске и светске токове.Удео инвестиција у
бруто друштвеном производу би тада износио око 30 %. Како се по процени Агенције за
просторно планирање Републике Србије ни применом трећег сценарија не достиже
задовољавајући развој, урађене су још две пројекције бруто домаћег производа са
просечним годишњим стопама раста 8,2 % и 8,7 %. Према томе, Србија треба да
надокнади сва кашњења у привредном развоју, посебно у периоду 1990-2000. године.
Табела 6.Пројекција економске развијености општине Петровац на Млави 2020. године
Економски параметри
Народни доходак (у хиљ. дин.)
Народни доходак по становнику
Друштвени производ (у хиљ. дин.)
Друштвени производ по становнику
Инвестиције (у хиљ. дин.)
Инвестиције по становнику
Учешће инвестиција у НД (%)
Број запослених
Број незапослених
Зараде без пореза и допр. ( по запос.)

2002.

2020.
355635
35001
433876
42704
34110
3357
9,59
1976
542
4600

2571241
253075
3149940
313115
771372
75922
30
9648
1325
33396

Напомена: приликом пројекције економских параматара узимана је у обзир оптимистичка просечна годишња
стопа раста од
8,2 %, уз сагледавање фактора кретања становништва (миграције, фертилитет,
морталитет,наталитет), као и очекиван прилив страних и домаћих инвестиција.

За обрачун оријентационе суме инвестиција , које треба ду буду уложене у развој
општине Петровац на Млави, које треба да омогуће пораст дохотка као и
диверсификацију привредне структуре, уважена је чињеница ограничености домаће
акумулације , па се у пројекцијама рачунало на инострана улагања, помоћи и донације.
Спољне инвестиције представљају изузетно значајан фактор развоја локалне економије,
било да су изражене у форми „greenfield“ или „browfield“ инвестиција. Оне не уносе само
довољно финансијских средстава, већ и нове менаџерске вештине, иновације,
технологије, нова тржишта.
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Табела 7. роцена обима и структуре улагања општинеПетровац на Млави у 2020. години

Комплекс
Укупно
Пољопривреда
Људски ресурси
Привреда - МСП
Инфраструктура
Туризам

Висина улагања у ЕУР (варијанте)
1
2
3
7715000
13428000
18856000
1388700
2417040
3394080
1543000
2685600
3771200
1465850
2551320
3582640
1620150
2819880
3959760
1697300
2954160
4148320

Структура
(%)
100,00
18,00
20,00
19,00
21,00
22,00

По обиму пројектованих средстава ( узет је курс 110,00 дин/ЕУР), 22 % је усмерено на
развој туризма, 21% је усмерено на развој инфраструктуре, 20% на унапређење људских
ресурса, 19 % је усмерено на развој привреде - малих и средњих предузећа (МСП) и на
развој пољопривреде 18 % .
%

Туризам
Инфраструктура
Људски ресурси
Привреда- МСП
Пољопривреда

График 2. Структура улагања у привреду општине Петровац на Млави у 2020. години (по комплексима)

Индустрија не заузима значајно место у привреди општине Петровац на Млави и
настојаће се, у будућем периоду, да се иста, оживи и развија , јер основу запослености,
остваривања друштвеног производа и националног дохотка чини индустрија, којој ће се и
у будућем развоју Општине дати приоритет и то улагањем у постојеће капацитете и
отварањем малих и средњих предузећа и предузетничких радњи, која ће се базирати на
постојећој индустрији и новим програмима из области индустрије.
Табела 8. ројекција економских параметара у индустрији општине Петровац на Млави у 2020. г.(у хиљ. дин.)

Година
2002.
2020.

Број
запослених
892
6270

Основна
средства
2291538
16567800

Друштвени
производ
215203
2047460

Национални
доходак
168479
1414180

Индустрија као привредна грана би у 2020. години на подручју општине Петровац на
Млави, на основу пројекција (оптимистичких), запошљавала око 65 % од укупног броја
запослених у привреди Општине, располагала би са око 73 % основних средстава од
укупних на нивоу привреде Општине, остваривала око 65 % од укупног привредног
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друштвеног производа привреде Општине и око 55 % националног дохотка од
оствареног у целој привреди Општине.То значи, да би се индустрији, као привредној
грани дао већи значај у односу на тренутну ситуацију, и тиме би остваривала веће
учешће у броју запослених , вредности основних средстава , остваривању друштвеног
производа и националног дохотка привреде општине Петровац на Млави, него што је то
сада.
Развој привреде, а у оквиру ње индустријске производње, представља према Локалној
стратегији одрживог развоја општине Петровац на Млави за период 2009-2013. године,
приоритет са важним степеном, чијој се имплементацији у наредном планском периоду
мора дати већи значај. Даљи развој привреде треба базирати на коришћењу природних
потенцијала општине Петровац на Млави, као што су експлоатација камена и коришћење
термалних извора.
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА,ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И
РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА
Према положају туристичких мотива на простору Општине Петровац извршена је подела
на две зоне:
– зона А, брдско-планинска шумска зона и
– зона Б, низијска-рурална зона.
Зона А представља простор на коме се налазе дословно сви атрактивни туристички
мотиви општине, културно-историјски и природни. То је зона интензивне туристичке
понуде. Њу пресеца правцем северо-запад, југо-исток река Млава и главни транзитни пут
који пресеца скоро на пола, ову и зону Б.
Зона А је подељана на три предеоне целине у којима се налазе најрепрезентативнији
мотиви потенцијалне туристичке понуде. То су:
- предеона целина „Средиште“ А-1;
- предеона целина „Југ“ А-2;
- предеона целина „Север“ А-3.
Уз незнатне интервенције на модернизацији путне мреже у смислу интервенција на
одређеним деоницама укупне дужине 11 km, могуће је формирати саобраћајни прстен
кроз све три предеоне целине, којим ће бити, преко јавног пута, доступни сви туристички
мотиви, тако да ће туристи моћи по жељи користити целокупну понуду ове зоне.
Овај туристички правац повезује следећа насељена места: Петровац, Лесковац, Мало
Лаоле, Велико Лаоле, Табановац, Буровац, Бусур, Везићево, Ћовдин, Шетоње, Ждрело,
Бистрицу, Стаменицу, Витовницу, Мелницу, Петровац у укупној дужини од 68 km,
укључујући уласке и изласке из места, као што је случај у Буровцу, Горњачкој клисури,
Стаменици и Витовници. Увођењем сталне аутобуско-туристичке линије на овом путном
правцу у два смера, могуће је учинити доступним све квалитетне садржаје туристичке
понуде. Уједно, наведена места на овом путу ће по природи ствари бити и носиоци
развоја туризма на овом простору.
Зона Б не располаже атрактивним туристичким мотивима и представља зону ектензивног
туризма за коју је близина Мораве, правци преко Жабара, основ специфичне туристичке
понуде, ван територије општине Петровац. На простору зоне Б могућ је птичарски лов,
лов на срндаће и риболов у Млави и локалним речицама. Наутички програм на Морави,
па и Дунаву, треба да буде специјалност понуде из зоне Б.
За развој туризма значајни су и транзитно-туристички коридори Пожаревац, Петровац,
Жагубица, Бор, правци северозапад, југоситок, дужине 30 km кроз територију општине
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Петровац и коридор Свилајнац-Буровац-Петровац-Мелница-Кучево, правцем југозападсевероисток, дужине 34 км кроз територију општине Петровац.
За туризам су значајни и следећи путни правци који чине везу са значајним туристичким
дестинацијама у окружењу као:
- правац према Морави преко Жабара, 36 km од Петровца;
- правац према Дунаву, Сребрном језеру, Националном парку Ђердап и
Ђердапској клисури, Петровац - Голубац преко Кучева 35 km;
- правац према Бељаници - Ћовдин, Бела Река, Липовица, Бељаница - 33 km. Овај
правац је од значаја јер представља најкраћу везу општине Петровац са
потенцијалним скијалиштем „Бељаница“ које ће представљати јединствен „скистадион“ у овом делу Србије, надомак Београда.
Како се може закључити, предлаже се да се активира све што је могуће на простору
општине Петровац, а да се недостатак атрактивних садржаја, компензира понудом на
територијама суседних општина у договору са њима, а у оквиру програма међуопштинске
сарадње на развоју туризма.
5.1. Преглед туристичких мотива по предеоним целинама
Предеона целина - Средиште:
- Велики и Мали Вукан (825/732 мнм)
- Горњачка клисура (180 мнм)
- Јежевац (675 мнм)
- Велики Суморовац (971 мнм)
- Мајдан камена
- Врело Ладна вода»
- Река Млава
- Село Ждрело са малом хидроакумулацијом и рибњаком
- Манастир Решковица
- Село Бистрица са просторно културном-историјском етно целином (воденице и
друго)
- Село Шетоње (црква, воденица Крушар)
- Извор термалне воде
- Село Мало Лаоле
- Буровачка и Миланитска воденица
- Водоакумулација Врбовац
- Археолошко налазиште «Беловоде»
- Село Велико Лаоле
- Село Табановац
Предеона целина - Југ:
- Крилаш - ловиште и параглајдинг полигон (670 мнм)
- Ловачки дом
- Село Ћовдин - веза преко Беле реке за скијалиште Бељаница
- Село Везићево
- Село Бусур
- Водоакумулација Кореница
- Водоакумулација Рибњак – Бусур
Предеона целина - Север:
- Село Стамница - Село Витовница -
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-

Село Мелница Село Рановац - лов на срндаће
Село Каменово - лов на бакарну лисицу
Село Велики Поповац - савезно такмичење теријера
Манастир Витовница
Ловиште Трест са ловачком кућом
Ловиште „Србијашуме“

Петровац - административни и привредни центар општине, транзит / пословни боравак.
По предеоним целинама дефинисати целогодишње туристичке производе / спрегнуте
просторно и функцинално.
5.3. Варијанте развоја
Под варијантама развоја могуће је интерпретирати две могућности и то:
A. планерским поступком произвести грађевинско земљиште и њега третирати као
робу на тржишту капитала. Уласком у посед грађевинског земљишта стиче се
основни услов за покретање урбанистичких, пројектантских и грађевинских
процедура. На тај начин је трајно отуђено земљиште и окренута леђа заштити
интереса локалног становништва, без стимулација за учешће у процесу агротуристичког развоја.
B. Организационим подстицајем помоћи локалном становништву да види свој бизнис
у домаћинском туризму и дати му под условом заједничких улагања предност на
уређењу и опремању туристички атрактивних локација. Кроз заједничка улагања
могу бити прихваћени и одређени повољни партнери, али под условима
заједничких профитних интереса. На овај начин у потпуности је заштићен и
стимулисан агро-туристички бизнис домаћинстава, што је трајна вредност и за
долазеће генерације.

6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И
ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА
6.1. САОБРАЋАЈ
Планска решења у делу саобраћајне инфраструктуре су дата поштујући усвојена решења
и смернице из планова вишег реда и других докумената усвојених на Скупштини Србије и
на основу усвојених посебних циљева.
Планови вишег реда су:
а) Просторни план Републике Србије (Сл.гл.Р.С. бр. 88 из 2010), б) Просторни план
подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Увац“ (Сл.гл.Р.С. бр. 83 из
2010) и в) Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008 до 2015 год. (Сл.гл. Р.С. бр. 4 из 2008.).
Железнички саобраћај
У не тако давној прошлости између Пожаревца и Петровца на Млави (до Ладних Вода на
улазу у Горњачку клисуру) саобраћао је воз на узаној прузи. Линија је укинута а пруга је
демонтирана. Данас је остао само коридор који није успео да се заштити од градње
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нарочито на деоници кроз Петровац на Млави. Коридор је практично претворен у
насељску саобраћајницу са изградђеним објектима различите намене на суседним
парцелама. Деоница коридора кроз неке катарстарске општине су претрпеле промену
власништва (корисништва) односно сада су у својини локална самоуправе.
Постоје начелне иницијативе да се пруга обнови али без конкретних договора и акција у
том правцу нити назнака извора финансирања.
У даљим активностима у циљу оживљавања пруге узаног колосека као туристичке
атракције можда се треба усредсредити на деоницу од Петровца на Млави, преко Ладних
Вода, кроз Горњачку клисуру до Крепољина као најатрактивнијом деоницом. Све то под
условом да се након израде студије оправданости покаже оправданост инвестиције, са
комплетним размештајем садржаја и понуде и обезбеди стабилан инвестициони фонд,
или се докаже супротно.
За сада коридор чувати.
Друмски саобраћај
Основну путну мрежу на територији општине Петровац на Млави чине категорисани јавни
путеви, државни и општински.
Државни путеви
Посебну пажњу треба обратити на безбедност саобраћаја имајући у виду кретање
пољопривредне на механизације а на деоницама у насељу кретање пешака обзиром на
неизграђеност тротоара. У том смислу потребно је укинути одређен број прикључака
некатегорисаних путева а саобраћај усмерити на алтернативне правце или обезбедити
нове.
Донети удлуку СО о проглашењу деоница у насељеним местима улицама на правцу
државног пута по законској процедури и уз потребне сагласности.
Сви објекти доњег строја треба да прођу преиспитавање функционалности и планирање
неопходних радова.
- Државни пут II реда Р-105 се задржава у свом коридору уз потребне радове на
рехабилитацији коловоза. Дужина пута на територији општине износи 30,69 km тј. од km
41+903 до km 72+588.
- Државни пут II реда Р-107 се задржава у свом коридору уз потребне радове на
рехабилитацији коловоза и реконструкцији појединих деоница кроз пролаз кроз насеља
Забрђе, Панково и Бошњак и у брдском терену између Бошњана и Жабара на територији
суседне општине. Реконструкција подразумева проширење профила и препројектовање
појединих кривина. Дужина пута на територији општине износи 33,35 km тј. од km 41+903
до km 72+588.
- Државни пут II реда Р-107б се задржава у свом коридору уз потребне радове на
рехабилитацији коловоза. Дужина пута на територији општине износи 9,2 km тј. од km
0+000 до km 9+196.
- Државни пут II реда Р-108 се задржава у свом коридору уз потребне радове на
рехабилитацији коловоза и реконструкцији појединих деоница. Дужина пута на територији
општине износи 39,43 km тј. од km 65+523 до.
- Државни пут II реда Р-275 се задржава у свом коридору уз потребне радове на
рехабилитацији коловоза и реконструкцији појединих деоница. Дужина пута на територији
општине износи 5,24 km тј. од km 8+142 до km 13+381.
Планира се изградња обилазнице око Петровца на Млави, по његовом западном и јужном
ободу, која би прихватила сав транзит са путева Р-105, Р-107 и Р-108. Обилазница је у
облику полупрстена и има прикључак на пут Р-105 у приближно km 53+980 и у приближно
km 58+110.
Утврђивање приоритета, обим радова и организовање самих радова и вршење надзора
врши орган или предузеће кога је овластила Влада РС (управљач државног пута) при
чему не треба занемарити и иницијативу локалне самоуправе.
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Општински путеви
Сви категорисани општински путеви за које постоји одлука о категоризацији коју је донела
СО Петровац на Млави задржавају се у својим коридорима. Потребни су обимни радови
на рехабилитацији коловоза на већини путних праваца са интервенцијама на попречном
профилу који задовољава техничко-експлоатационе услове за безбедно одвијање
двосмерног саобраћаја,
Постоји потреба да се над одређеним бројем
некатегорисаних путева изврши
прекатегоризација у општинске путеве и да се изврши њихова реконструкција у складу са
рангом. Одлуку о прекатегоризацији такође доноси СО Петровац на Млави.
Табела 9. Категоризација путева
дужина /km/
Редни
број

Од места до места

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Р-105 - РАШАНАЦ
Р-105 - СТАРЧЕВО
Р-105 - ТРНОВЧЕ
Р-105 - СТАМНИЦА
Р-105 - МАЛО ЛАОЛЕ
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ - МАЛО ЛАОЛЕ
Р-105 - БИСТРИЦА
Р-107 -ЛОПУШНИК
Р-108 - КРИВИЈА
Р-107 – ОРЕШКОВИЦА- ВОШАНОВАЦ
Р-108 - БУСУР
Р-105 - ЖДРЕЛО
Р-108 - МАНАСТИРИЦА
Р-107 – ВИТОВНИЦА- КУЧАЈНА
Р-108 - КЛАДУРОВО
Р-105 - ШЕТОЊЕ
БУСУР - БУРОВАЦ
ОРЕШКОВИЦА - ВИТЕЖЕВО
СТАМНИЦА - МЕЛНИЦА
КЛАДУРОВО - КУЧЕВО
ПОРЕД СТАРЕ ШКОЛЕ У БУСУРУ
ПЕТРОВАЦ (ПУТ Р-107) - БОШЊАК
СТАМНИЦА - БИСТРИЦА
БУРОВАЦ - ШЕТОЊЕ
КРВИЈЕ - ТАБАНОВАЦ
БУСУР - ЂУРИНАЦ
КНЕЖИЦА-РАНОВАЦ
КЛАДУРОВО-БРЕЗОВИЦА
ЛОПУШНИК-БОШЊАК
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ-КРВИЈЕ
КРВИЈЕ-ДОБРЊЕ
МАНАСТИРИЦА-МУСТАПИЋ
СТАРЧЕВО-МАНАСТИРИЦА (Р-108)
КАМЕНОВО-ПУТ О-31
Р-108 ПУТ-РАШАНАЦ
Р-107 ПУТ-ПУТ Р-108
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ-БУСУР
БРЗОВИЦА-МАНАСТИРИЦА
ЖДРЕЛО-БИСТРИЦА

СВЕГА 205,3
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постојећи
3
7.03
1.1
6.6
1.7
3
3.2
5.72
6.2
13.2
15
0.89
2.8
3.8
6.8
3.5
4
3.5
3
1.7
4
2.4
3
3
3
2.25
4
8
1,6
4
3
3,5

нови
(прекатего-ризација)

18,54

7,6
4,23
11,76
2,79
14,61
3,5
4,78
137,49

67,81
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Са планираном прекатегоризацијом некатегорисаних у општинске путеве општина
Петровац ће располагати са фондом од укупно 323,21 km јавних категорисаних путева
основне мреже, што је повећање за укупно 27%. Увећање фонда се односи на увећање
броја општинских путева при чему је увећање фонда за 49% у односу на дужину
постојећих општинских путева. Иако је ово значајно увећање један број праваца је већ са
савременим коловозом тако да само увећање фонда за овај износ не значи и изградњу
нових путева.
Радове на рехабилитацији и/или реконструкцији општинских путева планира и организује
надзор орган или предузеће у чијој надлежности је управљање општинским путевима
одлуком СО. Приоритет имају општински путеви на којима се одвија аутобуски јавни
превоз и други правци које одреди управљач.
Бициклистички саобраћај
Европска унија је територију Европе испресецала међународним бициклистичким
коридорима (EUROVELO). Свака држава је на својој територији утврдила и обележила на
картама којим путевима се ти коридори пружају њиховом територијом али је означила и
своје, националне, коридоре који су у вези са међународним и опремила их саобраћајном
сигнализацијом која даје информације о успутним или блиским одредиштима од значаја
(историјски, културни, археолошки, природни, туристички и сл). Све ово је доступно на
интернет презентацијама држава и организација која се баве туристичком понудом са
богатом базом података и информација.
Препорука је да коридори користе саобраћајнице нижег ранга, са мањим саобраћајнима
оптерећењем.
Коридори су намењени љубитељима природе и бицикла који користећи ово превозно
средство обилазе своју и друге земље упознајући се са обичајима, пределима и
занимиљивостима на свом путу са кратким успутним задржавањем.
На нашу срећу Србијом пролазе два међународна коридора EUROVELO 6 и 11.
EUROVELO 6 иде уз међународни саобраћајни коридор Х док је коридор EUROVELO 11
постављен уз коридор VII (река Дунав).
Узимајући све то у обзир на територији општине Петровац на Млави препознати су
правци и деонице општинских и джавних путева који задовољавају полазне критеријуме а
то су општински путеви О-14, О-36, О-35, О-1, О-10, О-18, О-37 , О-21 О-26, О-12 , О-39 ,
О-23 и О-19 и уз државне путеве II реда Р-108, од границе плана до Великог Лаола, Р-107,
од границе плана до Петровца на Млави и од Бошњана до границе плана, Р-275 од чвора
Рашанац до чвора Орљево (Рашанац).
Ови коридори су од националног значаја тако да се морају ускладити како би се повезали
у јединствену мрежу. Приликом усклађивања могуће су корекције на територијама
појединих општина јер се тек сада утврђују.
Пешачки саобраћај
Кретање пешака у грађевинском подручју насеља одвија се по тротоару. Тротоари су по
правилу са обе стране коловоза. У изузетним случајевима могућ је и мешовит саобраћај
али само на краћим релацијама и у случајевима слабог саобраћаја. Посебан проблем
представља кретање пешака уз коловоз државних али и општинских путева на деоници
кроз сеоска насеља које се тренутно одвија по коловозу. Потребно је хитно предузети све
мере да се изграде тротоари и то је приоритетан задатак како локалне самоуправе тако и
надлежних министарстава. Конкретне кораке на изради потребне урбанистичко-техничке
документације и почетку извођачких радова предузети након проглашавања деоница
путева у оквиру грађевинског подручја насељским саобраћајницама.
Јавни превоз
Афирмација јавног превоза је један од националних стратешких интереса. Повећање
броја корисника јавног превоза доприноси смањењу броја возила на улицама и путевима
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што за последицу има повећање безбедности саобраћаја, доприноси повољнијем
енергетском билансу и смањењу аеро загађења и буке.
Повећање корисника услуга јавног превоза постиже се добром организацијом и
синхронизацијом реда вожње, квалитетним и конфорним превозним средствима, добром
станичном услугом и ценом карата и добрим временом вожње.
Постоји сви предуслови да се изврши озбиљан приступ овој проблематици на територији
општине. Наиме могућа су унапређења и побољшања у свакој области од које зависи број
корисника.
Јавни превоз на територији општине одвија се као линијски аутобуски у месном
(приградском), међумесном (даљинском) и градском саобраћају (Решење ИО СО о
одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника од
08.02.1996.)
Даљински се одвија и организује преко аутобуске станице у Петровцу на Млави и
успутним стајалиштима која су општинском одлуком одређена уз државне путеве Р-105
према Пожаревцу и према Крепољину (Жагубици) и уз Р-108 према Свилајнцу, и ушла у
ред вожње.
Приградски саобраћај се одвија преко успутних стајалишта и аутобуске станице уз
државне Р-107 ка Жабарима и Кучеву, Р-107б, Р-275, Р-105 према Пожаревцу и према
Жагубици, Р-108 ка Свилајнцу и Кули и општинске путеве О-11, О-29, О-10, О-18, О-9, О28, О15, О-1.
Градски превоз се одвија улицама самог насеља Петровац на Млави такође преко
стајалишта.
Поједина стајалишта су регистрована за сва три вида јавног превоза.
6.2. ВОДОПРИВРЕДА
6.2.1. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТУКТУРА
Концепција просторног развоја хидротехничке инфрастуктуре у зони ПП условљена је
чињеницама:
- Слив реке Млаве представља водом једно од богатијих подручја Србије, те се по тој
основи у ППРС и ВОС третира као потенцијално извориште за развој Моравскомлавског регионалног система за снабдевање водом.
- На сливу се налазе и добро очувани водотоци Витовница, Кршка река, Бусур,
Чокордин и друге мање реке, које дренирају еколошки добро очувана подручја
Хомољских планина, Бељанице и Косе. Ти делови слива су без већих ефлуентних
утицаја антропогеног порекла, тако да се ради о водним потенцијалима високог
квалитета, у класама I и I/II у свим изворишним деловима, што ће се све више
третирати као веома значајан развојни потенцијал.
- На току Млаве, ван територије општине Петровац, али у њеној близини (узводни
делови Горњачке и Рибарске клисуре) налазе се два планирана места за
реализацију акумулација Витман и Градац, које би као чеоне акумулације са
годишњим регулисањем имале изванредан значај за коришћење, уређење и заштиту
вода на читавом низводном делу тока Млаве. Због тога су те акумулације у свим
планским документима стратешког карактера третиране као важнији објекти водне
инфраструктуре Србије.
У складу са овим чињеницама према Просторном плану Републике Србије (ППРС) из
2010. и Водопривредној основи Србије (ВОС, 2001.) на подручју слива Млаве се развијају
два веома важна подсистема у оквиру два система вишег реда планираних у оквиру
ППРС:
(а) Подсистем Млаве у оквиру Моравско-млавског регионалног система за
снабдевање насеља водом, којим се сада снабдевају насеља у општини Петровац на
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Млави, али ће се снабдевати насеља и низводно, након реализације само једне
акумулација на Млави, на подручјима општина Мало Црниће, Жабари и Пожаревац.
(б) Подсистема Млаве у оквиру Дунавског речног система (непосредног слива). Тај
подсистем са свим својим објектима за уређење водних режима, заштиту вода и заштиту
од вода (са планиране две акумулације на Млави) посебно је важан и због обавезности
врло високе тражене заштите од великих вода Костолачког угљеног басена, који захтева
заштиту од најмање двестогодишњих великих вода.
У оба подсистема врло значајну функцију имају две планиране акумулације на Млави на
деловима клисура - Горњачке и Рибарске. У подсистему за снабдевање водом имају
задатак да у удаљенијим временским хоризонтима обезбеде високу захтевану поузданост
функционисања свих водоводних подсистема на поручјима општина Петровац, Мало
Црниће, Жабаре и Пожаревац, јер се само таквим објектима може остварити веома
висока тражена поузданост дефинисана циљевима у домену снабдевања водом насеља.
У Млавском подсистему у оквиру Дунавског речног система - непосредног слива у Србији,
те акумулације имају задатак да изврше годишње регулисање протока, чиме се остварују
веома важне функције: ублажавање таласа великих вода, повећање малих вода у
хидролошки критичним маловодним раздобљима, што је кључни предуслов за поуздану
заштиту квалитета вода (тзв. водопривредне мере заштите квалитета вода), и стварање
услова за коришћење вода и за друге видове коришћења вода (наводњавање, итд.).
Притоке Млаве на подручју општине Петровац, а пре свега реке Витовница, Бусур,
Чокордин и њихове притоке – не могу се користити за реализацију акумулација са већим
степеном регулисања (могуће су само мале акумулације, које немају веће утицаје на
водне режиме), већ ће се као веома добро очувани водотоци, посебно у горњим,
изворишним деловима, користити као локална изворишта за снабдевање насеља,
еколошки и излетнички туризам и за хладноводне рибњаке. Те реке се штите као
драгоцен еколошки потенцијал који се не сме обезвредити дугим деривацијама којима се
радикално мењају еколошки услови у водотоку. Због тога се диспозиције са дужим
деривацијама за остваривање потребног пада не могу користити за реализацију МХЕ на
тим рекама. Мале хидроелектране се могу реализовати на притокама Млаве само као
прибранска постројења, и то само уколико за таква техничка решења одобрење изда
Завод за заштиту природе Србије. У кориту Млаве на низводном потезу се могу градити
успорни објекти само у основном кориту и по диспозиционим решењима која не ометају
проток великих вода (најпогодније су врећасте пнеуматске бране које се аутоматски
испразне и уклоне из протицајног профила чим се прекорачи неки задати ниво). Такви
успорни објекти се могу користити за стабилизацију нивоа због туризма и рекреацији на
води, за реализацију приобалних малих система за наводњавање повртарских култура,
или, ако се нађе заинтересован инвеститор - за МХЕ.
6.2.2. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
Полазишта и концепција
Конфигурација већ постојећег водоводног система Петровца и већ ангажована или
истражена изворишта представљају врло добро полазиште за даљи развој тог система и
његово прерастање у заокружен подсистем у оквиру Моравско-млавског система за
снабдевање насеља водом, по концепцији која је предвиђена Просторним планом
Републике Србије.
Полазишта за планирање и реализацију система за снабдевања водом насеља на
подручју општине Петровац на Млави, али и у оквиру подсистема Млаве у оквиру
регионалног система, су следећа:
- Временски приоритет има коришћење до одрживих граница локалних изворишта, оних
која се могу дуготрајно штитити од физичке и квалитативне деструкције. Та изворишта
се користе на еколошки прихватљив начин, без надексплоатације која би могла да
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угрози квалитет воде и квалитет животне средине у окружењу. У овом случају то су
постојећа изворишта за водовод Петровца, Шетоње и Мало Лаоле, као и сва до сада
коришћена локална изворишта за реализацију локалних водовода у сеоским насељима
која имају водоводе.
За билансне анализе потрошње користи се бруто специфична потрошња од 300 L/кор.
на дан, за сва насеља. То је реална специфична потрошња – у условима
рационализације потрошње и смањење губитака, на ште се Србија мора обавезати по
више стратешких планских докумената ЕЗ за област вода. Та норма је прихватљива и
нешта већа од тренутне, јер се рачуна са порастом животног стандарда и
оживљавањем привредних активности у породичним малим предузећима, као и у
предузећима која су прикључена на градски водовод. Специфична потрошња је иста и у
селима (у неким планском документима се вршила дискриминација села, кроз ниже
специфичне потрошње), због потреба стоке и прераде млека у мањим сеоским
газдинстима. Изузетак ће бити, ако се развију, већа газдинства са сточним фармама са
већим бројем грла стоке, која ће се третирати као посебни потрошачи и за које ће се
посебно рачунати потрошња на бази реалних захтева, као што се ради у случају нових
индустријских капацитета, за које се потрошња рачуна на основу усвојене производне
технологије. Оквирно се може рачунати са око 60 L/е.г.стоке на дан (е.г. – еквивалентно
грло = 1 крава = 4 свиње = 30 комада живине). За индустријска предузећа која се
повезују на водоводе насеља, јер користе воду највишег квалитета, резервише се
количина која им је потребна, али уз претпоставу максималне рационализације. Пошто
таквих података нема, због процеса транзиције, та количина ће се дати сумарно, уз
одређене претпоставке.
Системи снабдевања водом се решавају као системи у етапном развоју, како би се
омогућило економски најповољније дограђивање и повећавање капацитета у складу са
развојем потрошње воде.
Водовод Петровца се и даље ослања на два квалитетна изворишта: Шетоње, са
одговарајућом ППВ капацитета 80 L/s, и Мало Лаоле, чији је капацитет одређен на 50
L/s, под условом да је ниво у Млави на коти вишој од 136,4 mнм (средње ниска вода).
Извориште Мало Леоле је реализовано у виду хоризонталне дренажне галерије дужине
150 m. Локалним радовима на изворишту тај се капацитет може повећати до око 60 L/s,
али не и преко тога, јер би то значило неприхватљиву надексплоатацију те издани.
Изворишта која имају велики значај за снабдевање водом насеља, те се третирају као
ресурси општинског значаја су следећа: • Шетоњско врела, које је делом потопљено
током изградње МХЕ што је недопустиво. Капацитет је врло променљив, од 50÷8.000
L/s, али је измерено и само 35 L/s, јер се издашност смањивала. Квалитет воде је
одличан, уз повремена краћа замућења. Уз њега је реализовано ППВ капацитета 80 L/s.
• Врела Тишина и Мучило, у близини села Везичево и Ждрело, најмањег капацитета
око 5 L/s (Везичево) и 8 L/s (Ждрело), које се користе за снабдевање тих села. • Бунар
Ђула, који каптира I и II издан, капацитета око 200 L/min. • Под посебном заштитом
траба да буду и мањи извори који се налазе крај села Бистица, Бусур, Велики Поповац
(више извора), Витовница (више извора, укључив и један од најпознатијих крај
манастира Витовница), Дубочка, Ждрело, Каменово, Кладурово, Кнежица, Лопушник
(врело), Мелница, Орешковица, Орљево, Панково (више врела), Пертовац, Рановац,
Рашанац, Стамница, Трновче, Ћовдин, Шетоње (врело).

- Кладенаца има, такође, у већем броју и наводе се само шири локалитети у зони села:
Бусур (више кладенаца), Везичево, Велико Лаоле, Витовница, Вошавовац, Дубочка,
Лопушник, Орешковица, Орљево, Панково, Трновче, Ћовдин, итд.
- За насеља у општини Петровац предвиђа се сходно Генералном пројекту снабдевање
водом на три начина, из следећих подсистема.
• Први подсистем чини део система везан за ППВ Шетиње уз истоимено врело. То су
град Петровац и насеља (Шетоње и део Лесковца) већ спојена на система, као и она
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насеља која се уз радове на доградњи дистрибутивне мреже, резервоара и ЦС могу без
већих трошкова прикључити на градски водовод (Каменово, Кнежица, Забрђе, део
Лесковца). То су, уједно и насеља која треба своје канализационе система да тако реше
да се отпадне воде насеља упућују према централном ППОВ града Петровца. За тај
подсистем је карактеристично да у нормалним условима користе ППВ Шетоња.
• Други подсистем је део система везан за алувијално извориште Мало Лаоле и више
локалних изворишта са каптажама. Њега чине насеља за која је планирано снабдевање
водом из карстног врела Шетоње" (Ћовдин) и насеља за која је планирано снабдевање
водом из алувијалног изворишта Мало Лаоле - Велико Лаоле и Мало Лаоле, и насеља
која имају самосталне локалне водоводе - Бистрица, Везичево, Велики Поповац,
Витовница, Ждрело, Мелница и Стамница. Већи део ових насеља има каптаже око којих
су успостављене зоне санитарне заштите и за које постоје периодичне контроле
квалитета воде, али за које нема техно-економског оправдања да се повезују међусобно
или на систем организованог снабдевања у пројектном периоду. Насеље Ћовдин
користи воду са прелива каптаже Шетоњског врела, а не преко ППВ Шетоње. У овим
насељима се развија сепарациоони или општи канализациони систем, који се повезују
за ППОВ општег типа, или, ако то није могуће, имају компактне уређаје уа механички
третман и биолошко пречишћавање отпадних вода.
• Посебну групу чине сеоска насеља за која постоје услови да се изграде изоловани
водоводи, чија би поузданост била на захтеваном нивоу, а који би требало одржавати
централизовано, од стране ЈКП Извор, јер би било нерационално формирати посебне
службе. У ту групу спадају насеља која имају изграђене локалне водоводе који имају
санитарну контролу (у Ждрелу, Истрици, Стамници, Мелници, Везичеву, Великом
Поповцу и делу Витовнице).
• Најзад, посебно се издвајају она сеоска насеља, најчешће у брдовито-планинским
зонама слива, у којима не постоје могућности да се реализују целовити водоводни
системи, која се могу ослонити на мање групне системе, или на индивидуалне захвате
(извори, бунари) за поједина домаћинства. То су насеља које су се и до сада највећим
делом успешно снабдевала индивидуално, али им свима треба пружити сталну стручну
помоћ да се њихова локална изворишта контролишу у погледу квалитета (повремена
контрола квалитета вода из бунара, локалних извора, итд.). Сада је изван санитарне
контроле воде око 11.643 становника (34%) у насељима Бошњак, Буровац, Вошановац,
Добрње, Дубочка, Кладурово, Крвије, Лопушник, Манастирица, Орешковица, Орљево,
Панково, Рановац, Рашанац, Старчево, Табановац и Трновче. Сва та насеља и у
условима изолованог снабдевања водом из локалних изворишта морају већ на почетку
планског периода да буду обухваћена системом редовне контроле квалитета свих
изворишта.
- Коефицијенти неравномерности, са којима се разматрају преносни системи и
резервоарски простори су: дневни 1,7 за сва насеља (град Петровац и села); а часовни.
1,8 за сва насеља. Ти коефицијенти су повећани због руралног карактера подручја, у
коме се тежишта потрошње преносе у поједине периоде.
- У циљу сагледавања билансних могућности подмиривања потреба за водом анализа
могуће потрошње се заснива на следећим претпоставкама:
(а) Без обзира на негативан тренд промена становништва (процес депопулације)
рачунато је са потрошњом за највећи број становника сваког појединачног насеља у
разматраном временском периоду 2010.÷2030. Највећи број становника је различит од
насеља до насеља. Код највећег броја сеоских насеља (оних обухваћених
депопулацијом) највећи број је на почетку, а затим опада, док је за Петровац и њему
гравитирајућа насеља у даљим временским пресецима. Такав метод рада са
максималним бројем становника је примењен стога јер се капацитети свих водоводних
система морају планирати и реализовати за највећи број становника који ће бити
достигнут или је већ достигнут, без обзира што касније можда ти капацитети неће бити
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довољно искоришћени, ако се настави тренд смањења броја становника у насељима
која су у забрињавајућем процесу депопулације - смањивања броја становника. Такав
приступ је оправдан и примењује се увек у планирању комуналне инфраструктуре
посебно стога што је једна од првих мера која се предузима у циљу успоравање и
заустављање тих негативних демографских процеса – управо подизање комуналног
стандарда живљења, при чему је квалитетно снабдевање водом једна од првих мера.
Такође, све је извесније (такве индикације постоје) да ће постепено јачати тенденција
враћања становника у она насеља у којима је добро очувана комунална
инфраструктура, посебно у насеља по рубним деловима планина. Та насеља ће све
више добијати у валоризацији здраве очуване животне средине и сређене комуналне
инфраструктуре, као погодна места за живот и развој екотуризма, са коришћењем
властитих пољопривредних производа највишег квалитета.
(б) Анализа потребних количина воде за сва 34 насеља општине Петровац као и
сумарно за целу општину дата је у табели 10. У првој колини је наведен тзв.
меродавни број становника (највећи број за који треба планирати водоводе), просечна
потрошња за усвојену специфичну потрошњу, као и максималне дневне и часовне
вредности, уз предпостављене коефицијенте неравномерности у будућности.
Коефицијенти су нешта повећани (1,7 дневни, 1,8 часовни) јер је и то једна од
тенденција у будућности.
Табела 10.: Потрошње воде највишег квалитета по насељима Општине у
условима довођења водоводних система у добро стање, са губицима мањим од 18% и
са планском рационализацијом потрошње до 300 L/становник·дан
Насеље

Меродавних
становника

1. Бистрица
2. Бошњак
3. Буровац
4. Бусур
5. Везичево
6. В. Поповац
7. В. Лаоле
8. Витовница
9. Вошановац
10. Добрње
11.Дубочка
12. Ждрело
13. Забрђе
14. Каменово
15. Кладурово
16. Кнежица
17. Крвије
18. Лесковац
19. Лопушник
20. М. Лаоле
21.
Манастирица
22. Мелница
23. Орешковица
24. Орљево
25. Панково
26. Петровац

915
511
980
1405
511
1333
2242
244
580
731
718
1035
787
1068
576
843
623
508
521
780
893
1144
1051
381
491
9939
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Средња
потрошња
Љsr [L/s]
3,18
1,77
3,40
4,88
1,77
4,63
7,79
0,85
2,01
2,54
2,50
3,60
2,73
3,71
2,00
2,93
2,16
1,76
1,81
2,71
3,10
3,97
3,65
1,32
1,70
34,51

Љmax.дневна
[L/s]

Љmax.часовна
[L/s]

5,41
3,01
5,78
8,30
3,00
7,87
13,24
1,45
3,42
4,32
4,25
6,12
4,64
6,31
3,40
4,98
3,67
2,99
3,98
4,61
5,27

9,74
5,42
10,40
14,94
5,4
14,17
23,83
2,61
6,16
7,78
7,65
11,02
8,35
11,36
6,12
8,96
6,61
5,38
7,13
8,30
9,49

6,75
6,20
2,24
2,89
58,67

12,15
11,16
4,03
5,20
105,61
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27. Рановац
28. Рашанац
29. Стамница
30. Старчево
31. Табановац
32. Трновче
33. Ћовдин
34. Шетоње
УКУПНО:

2225
963
1495
668
1065
776
1297
1695
41020

7,73
3,34
5,20
2,32
3,70
2,70
4,50
5,88

13,14
5,68
8,84
3,94
6,29
4,59
7,65
10,00

142,43

242,13

23,65
10,22
15,91
7,09
11,32
8,26
13,77
18,00
435,83

(в) Меродаван број становника је планска величина, јер показује суме највећег броја
становника по насељима, а тај највећи број није истовремен, већ се остварује у разним
временским пресецима. Међутим, тај број је меродаван за оквирно сагледавање
капацитата водоводних система (магистралних цевовода, резервоара, црпних и бустер
станица, итд.).
(г) Сумарна планиране потребе за водом у насељима општине је следећа (Таб. 11.), уз
специфичну бруто потрошњу од 300 L/s.km2 и уз реализацију мера да губици у мрежи не
прелазе 18%.
Табела 11. Просечне потребе за водом високог квалитета и за технолошке потребе у
Општини у условима највеће потрошње у свим појединачним насељима – укупно (106
m3/год.)
Општина

Вода високог
квалитета за
снабдевања
насеља
- просечно

Вода високог
квалитета за
сточне фарме и
прехрамбену
производњу

Индустрија –
вода за
технолошке
потребе

Укупно 106
m3/год.

Петровац

4,50

0,80*

1,30*

6,60

Напомена: Величине означене са * дате су само на нивоу процене, ради сагледавања
билансних могућности подмирења и тих потреба у најудаљенијим временским пресецима,
уколико се појаве као захтев за водом.
(д) Имајући у виду одличне природне потенцијале Општине за проширење примарне
сточарске производње и објеката прехрамбене индустрије која захтева воду квалитета
воде за пиће, дата је претпостављена количина воде и за ту сврху, која је исказана у
Таб.9. као сумарна величина за целу општину.
(ђ) Разматрана је и билансно предвиђена (Таб. 11. ) претпостављена потрошња воде и
за технолошке потребе оних привредних грана које су сходно ППРС упућене да воду за
своје потребе захватају из водотока. И оне су билансно претпостављене на нивоу
општине. Оне се тешко могу сагледати у транзиционим условима, али су разматрани
некадашњи капацитети следећих производних капацитета: Фабрика намештаја Јавор,
Млавапластика, Кожарска индустрија ИКОП, Кланица 8. октобар, Млекара Хомоље,
Борац – фабрика за прераду воћа и поврћа која поседује млин, пекару, хладњачу,
Фарма свиња, Грађевинско предузеће Алпина (некада ДОМ), Земљорадничке задруге
у већем броју насеља у општини.
(е) Капацитети изворишта и свих преносних система се морају разматрати и
димензионисати према највећим могућим дневним потрошњама, док се највеће часовне
вредности покривају из адекватно димензионисаних резервоара. Због доста разуђених
водоводних система на подручју општине специфична запремина резервоара у
системима не би требало да буде мања од 300 L/корисник (у свету препоручена
величина не мања од 400 L/корисник).
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Решења система и подсистема за снабдевање водом општине
Генералним пројектом снабдевања водом општине Петровац на Млави дефинисана су
три подсистема, која се развијају паралелно и која не условљавају једно друго.
Први подсистем представља Водоводни подсистем Петровца на Млави, на који ће
поред града бити прикључена и насеља: Шетоња, Лесковац, Кнежице, Каменово и
Забрђе. Подсистем се ослања на изворишта Шетоње (са ППВ) и Мало Лаоле. Та
изворишта билансно задовољавају потребе и у далеким временским хоризонтима (до
2031.) са захтеваном поузданошћу. Неопходне развојне активности у оквиру тог
подсистема:
(а) На Водоводу Петровца. На основу Генералног пројекта, за изравнавање максимума
потрошње I висинске зоне у граду Петровац на Млави и прикљученим приградским
насељима, није потребно да се догради резервоарски простор, али је потребна
реконструкција дистрибутивне мреже којом би се потпуно одвојили потрошачи ниске и
високе зоне и доградња резервоарског простора II висинске зоне и припадајућих ЦС.
Кључне мере: • реконструкција мреже у циљу свођења губитака испод 18%, што
подразумева замену постојећих АЦЦ цевовода ПВЦ или ПЕ цевоводима, • мониторинг
(мерење притисака и протока у кључним чворовима) у циљу да се систем у целости учини
осмотривним и управљивим, • израда катастра подземних инсталација, • израда,
тарирање и стављање у функцију математичког управљачког модела на бази
мониторинга у реалном времену у циљу оптимизације оперативног рада система и брзе
детекције локације кварова у мрежи.
(б) Прикључење насеља: • прикључење водовода Каменова на тај подсистем, што
подразумева: магистрални цевовод за прикључак на Петровачки цевовод дужине 1,65 km,
бустер станице 10 L/s и 5 L/s, магистрални доводно-одводни цевовод 1,75 km, нов
резервоар 200 m3, дистрибутивна мрежа око 3,5 km • прикључење водовода Забрђе:
магистрални везни цевовод дужине 3,1 km, доводно-одводни цевовод до резервоара
дужине 1,5 km, две бустер станице од 4 L/s и 8 L/s, дистрибутивна мрежа око 4,5 km, •
прикључење насеља Лесковац: магистрални доводно-одводни цевовод 1,2 km до
резервоара 150 m3, две бустер станице 3 L/s и 1 L/s, изградња дистрибутивне мрежа око
2,5 km, • прикључење насеља Кнежица: прикључни цевовод дужине 0,6 km, бустер
станица 7 L/s и 2 L/s, резервоар 180 m3, примарна водоводна мрежа за насеље Кнежица –
према пројекту око 6,6 km, секундарна водоводна мрежа око 5 km.
У првом подсистему недостају запремине резервоара у насељима по ободу система, које
треба да реализују хидрауличку стабилност тог подсистема. То су резервоари у свим
сеоским насељима: Шетоњи, Лесковцу, Кнежици, Каменову и Забрђу. Резервоари треба
да обаве три задатка: да покрију часовне неравномерности и у данима највеће потрошње,
да обезбеде резерву за хидрантску мрежу за гашење пожара, по техничким нормативама
дефинисаним још важећим прописима Сл. лист СФРЈ бр. 30/91. и да увек одржавају
неприкосновену резерву (не мању од 10%) за случај других ванредних догађаја у
насељима и мрежама. Нема просторних ограничења да се реализују ти резервоари.
Други подсистем обухвата сва сеоска насеља у којима се захваљујући повољној
конфигурацији насеља (збијенија урбанизованија насеља) и квалитетним извориштима
довољног капацитета могу реализовати засебни водоводни системи. То су насеља:
Бистрица (водовод са извориштем изнад цркве, капацитета 5-8 L/s), Везичево (каптиран
извор, гравитациони водовод, потребан резервоар), Велики Поповац (више извора,
водовод за 232 домаћинства, бунар Ђула капацитета око 200 L/мин.), Велико Лаоле,
Мало Лаоле, Витовница (шест јачих извора, локални водовод, изворишта Велики и
Фукала, капацитета око 3,8 L/s), Ждрело (каптаже Рашковица, 7-10 L/s, и Бигар, не мања
од 10 L/s, потребна доградња коморе), Мелница, Стамница (два извора, 3 L/s и 10 L/s) и
Човрин. Сва та насеља већ имају доста заокружену кофигурацију система, али се мора
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радити на повећавању поузданости система, отлањањем уских грла у преносној мрежи,
као и повећавањем запреминског простора. Свако од тих насеља појединачно има
довољне капацитете квалитетних изворишта за покривање захтеване потрошње са
траженом високом поузданошћу, тако да се не поставља проблем поузданости система.
Услови су: (а) обнова мреже како би се губици у сваком од тих водовода свела на мање
од 18%, (б) имајући у виду веома неравномерне часовне неравномерности, које се
неутралишу само довољним запреминама резервоара, најмања запремина резервоара у
оквиру тих сеоских водовода (VR.мин) не би требало да буде мања од рачунске запремине:
VR.мин=(0,25÷0,30)×Љmax.dan×86,4 (m3), за што постоје повољни теренски услови у свим
сеоским насељима; (в) стављање свих сеоских водовода под заједничку службу
одржавања и контроле квалитета, како би се те веома важне активности обављале на
професионалан и рационалан начин. Најпогодније је да се те службе повере ЈКП Извор, у
коме би се таква служба кадровски попунила да може да обавља те активности на
подручју свих водовода општине, али и за контролу квалитета и пружање стручних и
консултанских услуга свим домаћинствима која су у подистему 3.
У оквиру другог подсистема доста су ургентне следеће диспозиционе допуне. За насеља
Велико Лаоле: за снабдевање обе висинске зоне нов потисни вод 1,4 km из нове ЦС
Мало Лаоле, а за потрошаче I зоне нов одводно-доводни цевовод од 0,45 km до
новопројектованог резервоара 170 m3. За потребе система у с. Мало Лаоле пројектован
је потис са дистрибутивном мрежом PE DN110, L=4,2 km и PE DN90, L=3,5 km из нове ЦС
“Мало Лаоле” у којој су уграђене пумпе 5 L/s којима се директно улази у дистрибуциону
мрежу насеља. И у овом подсистему у више насеља треба повећати резервоаре, при
чему су најпотребнији у насељима Велико и Мало Лаоле, Ждрело. У свим тим насељима
нема просторних проблема за реализацију додатних резервоара.
Трећи подсистем обухвата сва простала насеља општине која ће своје потребе за водом
задовољавати на нивоу домаћинстава: кроз мање групне системе или поједниначно.
Разлози су најчешће разуђена структура таквих насеља, али и недостатак већих
концентрисаних изворишта, што упућује на дисперговани систем снабдевања, по
концепцији водоснабдевања карактеристичној за насеља без централизованих водовода
(коришћење мањих изворишта за геализацију групних водовода за неколико домаћистава
и индивидуалних бунара). Одвођење отпадних вода се у тим случајевима може обављати
преко водонепропусних септичких јама уз добру организацију њиховог пражњења.
Насеља у оквиру тог прећег подсистема су: Бусур, Бошњак, Буровац, Вошановац,
Добрње, Дубочка, Кладурово, Крвије, Лопушник, Манастирица, Арешковица, Орљево,
Панково, Рановац, Рашанац, Старчево, Табановац, Трновча. Та насеља се могу поделити
на она за која се већ оквирно зна да се итаживањима могу изнаћи перспективна
изворишта, са којима се путем групних водовода може обезбедити поуздано снабдевање
водом. То су Лопушник, Рановац и Рашанац, који у окружењу имају по више извора који се
могу користити. За друга насеља из овог подистема према досадашњим оскудним
подацима и анкетама не постоје перспективна локална изворишта. Генерално, једино
насеља из овог подсистема немају још увек билансно потпуно покривене захтеване
потрошње. Најчешће се ради о недовољним теренским истраживањима. Посебно се
истиче важност додатних истраживања изворишта за Буровац и Табановац, као и
Рановац и Рашанац. За снабдевање Бусура треба испитати и одржавати вештачка
језерца у сливу реке Бусур. Проблем је што у прва два подсистема не постоје билансни
вишкови који би се могли пребацивати у правцу насеља трећег подсистема. И тај трећи
подсистем, мада ће бити веома диспергован на мање групне системе и домаћинства,
треба да буде обухваћен централизованом повременом контролом од стране ЈКП Извор,
уз решење организационих и других питања у вези са тим.
Перспективе развоја система за снабдевање водом општине Петровац. Пошто у даљим
временским хоризонтима на постоје могућности да се покрију водни биланси са
захтеваном високом поузданошћу само са извориштима на подручју општине,
перспектива развоја снабдевања водом општине Петровац ће се одвијати у складу са
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решењима која су дефинисана у ППРС. То је обједињавање свих система у оквиру
Моравско-млавског регионалног система, након реализација једне од акумулација на
узводном току Млаве (Витман и Градац). Тада се у систем на подручју општине уводе
воде из акумулације на Млави, уз коју ће бити реализовано и одговарајуће ППВ
регионалног карактера. Тиме ће на веома поуздан начин бити трајно решено снабдевање
водом општине Петровац, са дефинисаним врло високим критеријумима поузданости. Тај
Млавски систем ће се спајати и са подсистемима на подручијима општина Жабари, Мало
Црниће и Пожаревац. На тај начин би се постепено формирао јединствен Моравскомлавски регионални систем за снабдевање водом насеља, који се на оптималан начин
ослања на изворишта подземних вода у моравским и млавским алувионима, на врелима у
сливу Млаве, као и на регулисане протоке у акумулацијама на Млави. Такви системи са
различитим врстама изворишта (подземне и акумулацијама регулисане површинске воде)
су најпоузданији, јер се комплементарно допуњавају, а постојање акумулација им пружа
пуну поузданост и у екстремно маловодним периодима.
Наводњавање
Водни биланси Млаве, са смањењем протока у вегетационом периоду на само око 0,5
m3/s, не омогућавају реализацију великих и централизованих система за наводњавање у
долини Млаве. Побољшање те ситуације се може остварити само након реализације
једне од две планиране акумулације на Млави. Међутим, имајући у виду да ће се
потрошња у систему за снабдевање водом развијати споро, као и то да ће се већи део
тако употребљене воде враћати након пречишћавања у ППОВ, могућ је развој низа
мањих локалних система у низводним равничарским подручјима, пре свега на нивоу
индивидуалних пољопривредних газдинстава. Ти системи имају посебан значај за
наводњавање профитабилних повртарских култура и плантажних засада, код којих се
могу реализовати системи наводњавања по принципу ''кап по кап'', који су врло
рационални са гледишта потрошње воде.
Уређење водних режима
Заштите од поплава. Временски врло неравномерни водни режими на Млави чине
врло сложеним мере заштите од великих вода. Према критеријумима из ППРС и ВОС
насеља у долини Млаве требало би да буду заштићена од тзв. педесетогодишње велике
воде (Љмаx 2%), док би се за само насеље Петровац та заштита треба током времена да
повећа на стогодишњу велику воду. То је врло битно за просторно и урбанистичко
планирање, да би се у обалном појасу Млаве обезбедио простор водног земљишта, у
складу са ППРС. Битно је да се не могу радити парцијални пројекти заштите од поплава
тока Маве, већ се планирање регулације и заштите мора радити за цео део слив Млаве,
или бар за његов део од Горњачке клисуре до ушћа. Разлог су веома строги критеријуми
заштите на делу тока Млаве који пролази кроз Костолачки басен, због стратешке
важности садржаја који се штите од великих вода Млаве. Не сме се допустити да се
неким изведеним парцијалним решењима убрзају концентрације великих вода и повећају
максималне вредности поводања у зони Басена.
Регулација и уређење корита Млаве. Уређење корита Млаве на подручју општине
Петровац има већи степен обавезности због два разлога. • Први је неопходност да се
читав ток Млаве регулише и уређује као јединствен систем, јер је то врло битно због
заштите од великих вода површинских копова у оквиру Костолачког угљеног басена. Било
каква парцијална регулациона интервенција на делу тока кроз општину Петровац не би
била пожељна, јер би могла да убрза концентрацију поплавног таласа, што би се могло
неповољно да одрази на величину врха поводња у зони копова, где се захтева врло
висока поузданост заштите, не мања од двестогодишње велике воде. Због тога је
обавезно да се регулација и уређење Млаве планерски и извођачки третира као
јединствен пројекат. • Други аспект је неопходност да се степен заштите свих насеља и
пољопривредних површина на подручју општине примери дефинисаним критеријумима
заштите, који подразумева заштиту од тзв. стогодишњих вода града Петровца, а најмање
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од педесетогодишњих вода речне долине и сеоских насеља у њој. То је врло важан
задатак, чија реализација захтева да се регулише основно корито, али да се предвиде и
заштитни насипи, који би обезбедили заштиту од великих вода по наведеним
критеријумима. То подразумева реализацију и насипа којима се формирају брањене
касете, као мера за локализацију евентуалних пробоја насипа.
Критеријуми за заштиту од поплава дефинисани у ППРС предвиђају и следеће параметре
заштитних система: • заштитна висина од нивоа рачунске велике воде (у овом случају то
су воде вероватноћа 1% и 2%) до коте круне насипа треба да буду не мање од 1,5 m, •
дуж обе обале свих водотока мора се стриктно поштовати тзв. водно земљиште (ВЗ), које
у случају насипа износи 50 m, мерено од унутрашње ножице насипа према брањеној
страни. У складу са ППРС у том појасу се не мењају својински односи и пољопривредно
земљиште се може обрађивати без ограничења, али се не могу градити стални објекти.
Дуж река на којима нема насипа ВЗ захвата површину коју обухвата успор од тзв.
стогодишње велике воде, увећану за појасе дуж обе обале ширине по 20-50 m, зависно од
положаја објеката и заштитних система.
При реализацији регулације треба имати у виду да је у зони града, између два моста, већ
извршена регулација у виду двогубог корита са минор коритом у дну 22,6 m, и са коритом
за велику воду горње ширине 43 m. На целом потезу треба наставити регулацију урбаног
типа, тако да се обале уреде за уобичајене урбане садржаје крај река (шеталишта, зелене
површине). Остали делови се могу реализовати без облагања корита, уз обезбеђење
конкава и места просека, али обавезно са фитосанационом заштитом.
Уређење притока Млаве треба на свим деоницама на којима је то могуће и пожељно, у
циљу очувања биодиверзитета, регулације и уређење корита треба обављати по
принципима тзв. натуралне регулације, која омогућава да се не само очувају
морфолошке форме корита и сви садашњи биодиверзитети, већ и да се повећа
разноврсност биоценоза, посебно фитоценоза у обалном појасу. У случају Млаве на
разматраном потезу кроз општину, али и њених притока, не треба обављати било каква
радикалнија скраћивања корита, јер би то само довело до скраћивања времена
концентрације таласа велике воде и повећања врха поводња (што би било посебно
неповољно са гледишта заштите површинских копова у зони Костолачког басена).
Потребне су мере на стабилизацији конкавних обала у зони најоштријих кривина,
употребом искључиво природних материјала, уз примену биолошких мера заштите.
Биолошко уређење обала у разматраној зони могуће је и пожељно комбиновањем
следећих група мера:
· Фитосанациони појас приобаља, као наменски шумски појас, са бројним заштитним,
али и еколошким функцијама. Идући од реке према вишим котама у тој зони се
смењују следеће врсте фитоценоза: бела и пурпурна врба (Salix alba и Salix purpurea),
јоха (Alnus glutinosa), црна и бела топола (Populus nigra и Populus alba), јасен (Fraxinus
angistifolia). На нешто вишим теренима треба се враћати аутохтоним врстама некадашњим градитељима биоценоза на том подручју: храсту лужњаку (Љuercus
robur), церу (Љuercus cerris), китњаку, итд.
· Фитосанациони биофилтри се формирају у плитким зонама које се не користе за
купање. Сачињавају их разне врсте емерзних (усправљених) биљака, као што су
широколисни и усколисни рогоз (Typha latifolia, Typha angustifolia), трска (Phragmites
communis), више врста шевара, итд. Те врсте емерзних биљака имају изванредно
значајну улогу и у погледу подизања естетских вредности мирних акваторија, али и у
погледу ефикасног разграђивања загађујућих супстанци у реци. Све те биљке су
познате као ефикасни биофилтри. Њиховим коришћењем добијају се разноврсне,
стабилне биозенозе, које имају и изванредне естетске вредности, што је од посебне
важности за туристичку валоризацију речне акваторије.
· Фитоосигурања обала имају задатак да механички, као фитоарматура осигурају обале
од ерозије и оштећења. У случају Млаве пожељно је да се распоређују у два појаса.
Уз саму обалу, као њена непосредна заштита, распоређују се емерзне биљке, пре
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свега трске и рогоз, које имају значајну и механичку и биофилтерску заштитну улогу.
Треба комбиновати више различитих биљака (разне врсте рогоза, шевара, трске), јер
се тиме добијају одлични и заштитни, али и естетски ефекти. Други појас, на самој
обали, чини фитосанациони појас шумске вегетације. Та шумска вегетација
механички, кореновим системом, обезбеђује стабилност најнепосредније приобалне
зоне и оплемењује долински простор највишим естетским пејзажним вредностима.
Разматрани потез Млаве се може успешно уредити комбинацијом горе наведене три
групе биолошких мера. Употребу бетона треба потпуно искључити као материјала за
регулацију, а камен се може користити само на посебно угроженим местима (оштре
конкаве тока), и то у комбинацији са неком од мера биолошког уређења обала и обалне
зоне речне акваторије.
Млава пружа повољне услове да се реализују дужи потези основног корита са мирном и
дубљом водом, за потребе купања у топлом делу године, али и за коришћење кајака и
чамаца. Могу се користити мале уставе од природних материјала, које се уклањају у
периоду када су могући наиласци великих вода. Погодна су два типа таквих објеката: •
пнеуматске врећасте уставе (висине 2÷3 m), које се врло брзо, аутоматски потпуно
спуштају у случају наиласка великих вода, а када успор више није потребан оне се
испразне, легну на бетонски праг на дну корита и поново се успостави непоремећен
природни ток; • гредасте уставе, које се постављају на праговима са вођицама на
обалама, што се ради само у топлом делу године, а уклања ујесен. У оба случаја ови
објекти дугорочније не нарушавају режим течења наноса, јер након њиховог уклањања
река однесе песак и шљунак који се евантуално задржао у горњим зонама успора, тако да
не долази до морфолошких деформација корита. Друге врсте робусних устава, од бетона
и челика, не би требало користити на овом потезу Млаве, јер би нарушиле естетске
вредности долине и речне акваторије.
Уређење и регулација водотока обухватиће и следеће радове: • регулацију у
грађевинским подручјима, ради заштите од великих вода и ерозије приобаља; као и
оплемењавање амбијенталних вредности насеља обезбеђењем приступа водотоку
(шетне стазе, одморишта и сл.); • хортикултурно уређења приобаља; • уређење корита у
зони града Петровца, по принципима урбане регулације (са променадним стазама и
другим урбаним садржајима), како би се град на што погоднији начин повезао са
акваторијом; • санацију локалних појава ерозије приобаља и чишћење речног корита од
наноса, отпада и сл.; • уклањање постојећих објеката на водотоцима (ваљавнице, јазови и
сл.) који не испуњавају водне услове уређења водних режима и заштите од поплава.
На притокама Млаве су пожељне мере уређења водних режима грађењем малих
акумулација у горњим деловима слива. У горњем сливу реке Бусур постоје две мале
акумулације: Бусур и Кореница. Акумулација Бусур (око 18 ha), је била изграђена за
уређење водних режима и сада је, након порибљавања, пријатно излетиште. Са истом
наменом је изграђена и акумулација Кореница (12 ha) па након порибљавања служи као
излетиште. У подножју Вукана је изграђена и мала акумулација Ждрело, која је погодна за
снабдевање водом насеља. Више малих акумулација у горњим деловима слива имале би
позитивне ефекте на ублажавање водних режима, али у за разне видове коришћења, те
се њихово грађење препоручује тамо где не ометају реализацију других система.
Антиерозиона заштита је важна мера не само за уређење водних режима (смањење
брзине концентрације поводња), већ и неопходна мера еколошког и економско-развојног
уређења територије. То уређење се заснива на оптималној комбинацији техничких,
биотехничких и биолошких радова. Те мере треба спроводити на сливу Млаве на свим
њеним притокама. Најважнији су биолошки радови, који обухватају пошумљавање, обнову
деградираних шума, затрављивање, мелиорације шума и пашњака, док се биотехнички
радови састоје у изради рустикалних преграда, плетера и травних водопутева. Притом
треба имати у виду да је у ППРС предвиђена једна важна стратешка планска солуција:
антиерозиону заштиту треба спроводити као део мера интегралног коришћења и уређења
простора и благовремене заштита акумулација од засипања наносом. У складу са
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стратегијом да се пољопривредна земљишта нижих бонитетних класа претварају у
шумска, приоритет се даје биолошким мерама заштите - пошумљавању, обнављању
деградираних шума, затрављивању и мелиорацији пашњака. Циљ је да се мерама
заштите од ерозије уједно стварају и услови да заштићени сливови обезбеђују стабилне
приходе који омогућавају уредно одржавање заштитних система и привређивање дела
радно способног становништва.
6.2.3. КАНАЛИСАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
На подручју општине су дефинисани доста оштри услови заштите квалитета вода који су
условљени следећим чињеницама: (а) у алувиону Млаве и на њеним притокама се
налазе бројна изворишта за снабдевање насеља, која захтевају одржавање квалитета
вода у највишим класама; (б) све притоке Млаве се сада налазе у високим класама
квалитета I, I/II, евентуално IIа класе, те се као такве штите као драгоцени водни,
еколошки и развојни потенцијал Општине и Србије.
У складу са ППРС постављају се захтеви да се остваре следећи квалитети вода: Млава у
класи не лошијој од IIа класе (описна класа: "врло добар квалитет"), са показатељем БПК5
≤ 4. Тај квалитет обезбеђује одличне услове за купање и рекреацију на водама, а уједно
омогућава и највећу разноврсност водене фауне и флоре, посебно ихтиофауне. Остали
водотоци, притоке Млаве који дренирају Хомољске планине и Бељаницу, налазе се у
класи I у изворишном делу, евентуано у класи I/II (прелаз из одличне у врло добру) у
најнизводинијим деловима, низводно од сеоских насеља. Као такви ти водотоци
представљају драгоцен водни и еколошки потенцијал, кога треба сачувати у таквом
стању.
Тај висок квалитет воде остварује се применом следећих група мера: (1) уређењем и
санитарном заштитом читавог слива Млаве, (2) каналисањем насеља и пречишћавањем
отпадних вода свих насеља која своје отпадне воде сада евакуишу у Млаву и њене
притоке, (3) трећа група мера - побољшање режима малих вода, наменским испуштањем
чисте воде из акумулације у периоду маловођа. Та мера биће могућа тек након изградње
прве акумулације на току Млаве, или неких малих акумулација на њеним притокама.
Каналисање насеља и пречишћавање отпадних вода. Базни принципи за реализацију тих
мера заштите су следећи:
У складу са поделом система за снабдевање водом општине Петровац на Млави, и
решење одвођења отпадних вода насеља се може поделити на три подсистема, по
принципима положаја и разуђености насеља и могућности обједињавања на заједничка
ППОВ. За разлику од водоводних система који омогућавају повезивање и удаљенијих
насеља, канализациони системи су мање погодни за то, јер би због конфигурације терена
и гравитационог течења захтевали велики број црпних станица за препумпавање, тако да
обједињавање и удаљених насеља на заједнички ППОВ не би било оправдано.
(1) Први подсистем чине насеља која се могу повезати на заједничко ППОВ Петровца. То
су поред Петровца и следећа насеља: Каменово, Кнежица и Забрђе.
(2) Други подсистем чине она сеоска насеља код којих се реализују целовити водоводни
системи, па их у складу са тим прате и одговарајући канализациони системи. У случају
да се нека насеља налазе у таквом међусобном положају на терену да је могуће
повезивање њихових канализација на заједничко ППОВ то је и предвиђено.
Повезивање на једно заједничко ППОВ је предвиђено за насеља Лесковац и
Стамница (једно ППОВ), као и за два села: Витовница и Мелница. За остала сеоска
насеља не постоје погодни услови за повезивање на једно ППОВ, тако да су
предвиђена поједничана компактна постројења ППОВ за следећа насеља: Бистрица,
Шетоње, Човдин, Мало Лаоле, Велико Лаоле, Ждрело, Велики Поповац и Везучево.
Нема просторних ограничења за реализацију тих канализационих система и ППОВ, јер
се колектори воде дуж саобраћајница и улица, док су ППОВ за таква насеља типска,
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врло сажета, тако да не захтевају већи простор. Низводно од свих поменутих насеља
постоје погодне локације на којима се могу реализовати таква ППОВ.
(3) У трећем подсистему, који подразумева разућене групне системе и индивидуално
снабдевање водом домаћинстава планира се реализација канализационих система
само за три насеља: Рановац, Рашинац и Лопушник. То је урађено стога што се за та
насеља предвиђају додатни истражни радови, како би се дефинисала изворишта и
реализовали водоводи у тим насељима. За остала насеља се предвиђа индивидуална
евакуација отпадних вода, у прописне вододрживе сенкрупе, уз обавезу да се
обезбеди њихово редовно пражњење. То се може постићи на тај начин што се сва та
домаћиства уведу у јединствен информациони систем, са организацијом пражњења по
аутоматизно и принципу обавезности, без позива власника.
Садашња конфигурација канализације Петровца омогућава да се систем и даље развија
и заокружи по принципима сепарационог система, са раздвојеним колекторима за
отпадне воде насеља и атмосферске вода. Два хидраулички раздвојена система за
отпадне воде (на левој и десној обали Млаве) спајају код Лопалског моста на десној
обали и одводе заједничким колектором Ø400 mm до локације предвиђене за постројење
за пречишћавање отпадних вода у северном делу насеља. Микро-локација постројења се
налази на десној обали Млаве, између меандра реке, десне обале Дабовачког потока,
пута Пожаревац-Петровац и леве обале Црвеног потока. Због ниског висинског положаја у
односу на реку, да би се спречило плављење ППОВ, терен је насут (око 1,7 m) и треба да
буде и локално заштићен од плављења поводњем вероватноће 0,5%.
На локацији предвиђеној за изградњу система за пречишћавање већ је започета
реализација ППОВ, које треба завршити по пројектном решењу. ППОВ је општег типа, са
примарним механичким и секундарним биолошким пречишћавањем, са продуженом
биоаерацијом, како би се у каснијим периодима ефективност пречишћавања повећала на
излазне вредности БПК5 ≤ 4 mgO2/L, у границама које не угрожавају класу IIа, евентуално
IIб у екстремно маловодним периодима Млаве низводно од њеног ушћа.
Атмосферске воде, прикупљене уличним сливницима, одводе се до најближег
реципијента и то: у реку Млаву за средишњи део Петровца, док се из индустријске зоне
најближим правцем одводе до Добовачког потока или Црвеног потока и директно се
изливају у њих. Са платоа бензинске пумпе и сервиса за прање возила или већих
паркинга, атмосферске воде треба преко одговарајућег сепаратора за уља и масти увести
и канализацију за отпадне воде, јер се ради о великим оптерећењима нафтним
дериватима, суспендованим материјама и тешким металима, која би била врло велики
ефлуент за водотоке.
Предузећа која су ослоњена на водоводни систем Петровца (Фабрика намештаја,
Млавапластика, Кожарска индустрија ИКОП, Борац – фабрика за прераду воћа и поврћа
које поседује млин, пекару, хладњачу, Кланица 8. октобар, Млекара Хомоље, Грађевинско
предузеће Алпина (некада ДОМ) дужне су да своје отпадне воде предтретманима
пречисте до нивоа МДК који омогућава да се у складу са Правилником који прописује
квалитет вода које се смеју уводити у канализације насеља. То је посебно битно за
Кланицу, која треба да у свом предтретману отклони све отпадне материје које се не
смеју уводити у канализацију.
Једини концентрисани загађивач на територији општине који према Катастру отпадних
вода Србије (1992.) има протицај већи од 20 m3/h је Фарма свиња. Она је велики
концентрисани загађивач и обавезна је да одговарајућим таложницама своје отпадне
воде доведе до нивоа квалитета да се смеју упутити према ППОВ. И у случају сеоских
насеља санитација подразумева и одговарајуће уређење и санитацију објеката за гајење
стоке, тако да загађујући органски садржаји из штала и обора не могу да доспеју у
водотоке, већ се сакупљају у прописно уређеним сенкрупима и резервоарима, за
контролисано коришћење у пољопривреди.
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У граду Петровцу при реализацији сепарационих канализационих система колекторе
кишне канализације на погодним местима треба тако повезивати са колекторима
отпадних вода, да се воде које при првом таласу кише испирају саобраћајнице уводе у
колекторе отпадних вода, јер се ради о врло загађеним водама (воде које испирају
саобраћајнице), тако да и оне буду одведене до ППОВ и пречишћене, пре упуштања у
водоток.
Пошто и објекти тзв. кућних производних предузећа тзв. мале привреде могу да буду
загађивачи опасним материјама, неопходно је да се и за њих обезбеди систематски
мониторинг и праћење отпадних вода и штетних материја.
Капацитети свих ППОВ треба да буду просторни и диспозиционо димензионисани уз
предпоставке: у даљим временским хоризонтима губици ће се свести на око 10%, на
канализацију треба да буде прикључено 100% домаћинстава, око 90% воде која се
испоручује враћа се у канализацију за отпадне воде, у цевоводе који се воде алувијалним
долинама доспева око 1 L/s·km2 подземних вода јер цевооводи делују и као дренови у
условима високих нивоа подземних вода, коефицијенти неравномерности су као у случају
водовода, дневни 1,7 и часовни 1,8, по којима се могу одређивати рачунски капацитети
цевовода према ППОВ насеља, максималне вредности протока треба увећати за
количину отпадних вода индустрија прикључених на ту грану водовода, а ако то није
могуће, онда треба увећати за 25%. У случају ППОВ Петровца (на који су повезане и
канализације Забрђа, Каменова и Кнежице) тај рачунски капацитет износи око 102 L/s, на
нивоу максималне дневне вредности. Капацитет пужне пумпе и прве таложнице
песколова треба да буду димензионисани тако да могу да подмире и највеће часовне
вредности, да не би дошло до загушења улаза и систем у сату максималног оптерећења.
Водопривредне мере заштите вода се своде на побољшавање режима малих вода
наменским испуштањем чисте воде из акумулација у кризним периодима. Та се мера
ефикасно може користити за побољшање квалитета и за санирање акцидентних загађења
на низводним потезима тих водотока, посебно у условима неких кризних стања. За
спровођење тих мера заштите на подручју општине засада нема услова, јер нема
акумулација које могу да повећавају протоке у маловодним периодима. Међутим, ти
услови ће се створити изградњом једне од две планиране акумулације на Млави на
подручју општине Жагубица. У тим околностима се значајно побољшавају услови за
заштиту вода у кризним маловодним периодима, јер се у таквим хидролошким
ситуацијама могу наменски испуштати веће количине воде од оних које су тада у
природном стању. Те мере заштите се могу спроводити и на мањим водотоцима, на
којима се у горњим деловима слива направе мале акумулације. Такве мере заштите би
биле пожељне на рекама Витовници, Бусуру и Чокордину, те треба прихватити све
иницијативе за грађење малих акумулација на горњим деловима и притокама тих
водотока.
Организационо-економске мере предвиђају стварање организационих оквира
(административне мере, прописи) као и економских предуслова (економска дестимулација
загађивача накнадама за загађивање, стимулација радова на заштити вода) - којима се
подстичу мере заштите вода. Посебно су битне следеће групе мера.
• Санитација свих сеоских насеља, која не могу да буду обухваћена малим групним
системима са ППОВ, посебно у брдско-планинским подручјима (код дисперзованих и
неприступачних насеља) обављаће се по принципима руралне санитације - са
одвођењем отпадних вода у индивидуалне или групне водонепропусне објекте, уз
оперативну организацију даљег поступка са отпадним водама, односно, уклањања и
коришћења у пољопривреди на санитарно безбедан начин, како не би дошло до загађења
површинских и подземних вода. У случају реализације нових сточних фарми, морају се
обезбедити услови да се отпадне воде (осока), стајско ђубре и отпадне воде сакупљају у
вододрживим резервоарима и прерађују у ђубриво за пољопривреду, тако да не могу да
доспеју у површинске воде.
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• Примена организационо-економских мера за спречавање и смањење загађења вода
(ограничавање изградње нових рибњака на рекама које се користе за снабдевање водом
насеља, строга контрола санитарне дисциплине и манипулације са хранивима у
рибњацима у зони изворишта), смањење специфичне потрошње воде увођењем реалних
накнада за коришћење вода и испуштање употребљених вода, увођење мониторинга
квалитета вода и др.).
• Најефикаснија економска мера заштите вода је увођење реалне накнаде за загађивање
вода. Накнада у специфичном износу не сме да буде мања од трошкова пречишћавања
отпадних вода.
• Заштита локалних изворишта и њиховог одрживог коришћења у складу са следећим
правилима: експлоатација алувијалних изворишта сме се обављати само до граница до
којих формирање депресионог левка не угрожава еколошке и друге услове у окружењу;
захватање из изворишта површинских вода сме се обављати само до границе која не
угрожава проточност водотока низводно од захвата (што се дефинише водопривредним
условима, али генерално, не сме бити мања од тзв. мале месечне воде обезбеђености
80% - Љmes.mv.8o%).
• У случају реализације акумулација на Млави у горњим токовима Горњачке и Рибарске
клисуре, као и евентуалних малих акумулација у горњим деловима сливова на подручју
општине Петровац, мора се обезбедити заштита водених и приобалних екосистема
испуштањем гарантованог еколошког протока из акумулација са обезбеђеношћу већом од
99%.
• Сва производна предузећа, укључив и она у кућној радиности, своје отпадне воде које
испуштају у водотоке или канализационе системе морају довести у стање које одговара
Правилнику, уз поштовање МДК које се односи на опасне и штетне материје. Морају се
уклонити све опасне материје, посебно оне које би својим токсичним деловањем ометале
рад биоаерационог дела ППОВ.
• Атмосферске воде се у ужим зонама насеља одводе посебним системима, а на
просторима где то није неопходно прикупљају се отвореним каналима и риголама и
одводе у локалне реципијенте. Није дозвољено другим објектима (приступним рампама
до дворишта кућа) преграђивати те канале.
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Из расположивих електроенергетских потенцијала, реализацијом циљева просторног
развоја и уз отклањање слабости у постојећем електроенергетском систему обезбеђује се
потребни услови за поуздано и квалитетно снабдевање потрошача електричном
енергијом.
Овим планом се дефинишу мере и задаци за отклањање недостатака у постојећој
електроенергетској инфраструктури, мере за рационализацију потрошње електричне
енергије кроз повећање енергетске ефикасности у циљу смањења потреба за
електричном енергијом, изградња и реконструкција електроенергетских објеката за
задовољење потреба потрошача у планском периоду и за смањење губитака у ЕД
систему на планирани ниво.
Овим планом се дефинишу мере и задаци за отклањање недостатака у постојећој
електроенергетској инфраструктури, мере за рационализацију потрошње електричне
енергије кроз повећање енергетске ефикасности у циљу смањења потреба за
електричном енергијом, изградња и реконструкција електроенергетских објеката за
задовољење потреба потрошача у планском периоду и за смањење губитака у ЕД
систему на планирани ниво.
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Задовољење будућих потреба за електричном енергијом се реализује правовременим
планирањем, изградњом и реконструкцијом електроенергетских објеката у циљу
повећања расположиве снаге, побољшања квалитета испоручене електричне енергије и
обезбеђења поузданијег напајања подручја електричном енергијом.
Примарни извор напајања подручја електричном енергијом за наредни период ТС
110/35kV „Петровац“ прикључена на шири електроенергетски систем далеководима 110kV
и то:
- D.V. 110kV бр.105/1 из правца Свилајнца
- D.V. 110kV бр.128/3 из правца Мајданпека
- Двоструким ДВ 110Kv бр.102 АВ/2 из правца Костолца
- Двоструким далеководом 110kV бр.122 АВ из правца Бор-а.
Главни извори снабдевања електричном енергијом на средњем напону су ТС 35/10kV и
то:
§ ТС „Петровац I“ снаге 2х4 MVA
§ ТС „Петровац II“ снаге 4+8 MVA
§ TS „Велико Лаоле“ снаге 4+2,5 MVA
Постоји могућност проширења истих у циљу повећања снаге на пројектовани ниво.
Напојни далеководи 35kV за исте из правца ТС 110/35kV „Петровац“ и из правца
Свилајнца задовољавају будуће потребе.
Просторним планом РС предвиђена је реконструкција постојећег 110kV далековода
Мајданпек 3 – Петровац бр.128/3.
У наредном периоду треба изградити 35kV вод од ТС 110/35kV „Petrovac“ до ТС 35/10kV
„Велико Лаоле“ као и реконструкција постојећег 35kV далековода из правца Свилајнца.
Такође је планирана реконструкција ТС 35/10kV „Петровац I“ са заменом постојећих
разводних постројења 35kV , 10kV , замена електромеханичке заштите
микропроцесорском доградња просторије за АКU батерију и просторије за смештај КЦО
ормана сопствене потрошње, са свим потребним радовима за увођење даљинског
надзoра и управљања.
За потребе широке потрошње на планском подручју постоји око 250 ТС
10/0.4кВ различитих типова и снаге 100 до 2х1000kVAса могућношћу проширења истих на
пројектовани ниво. ТС 10/0.4 kV и напојни водови 10kV из све три постојеће ТС 35/10kV
задовољавају потребе потрошача.
Нове ТС 10/0.4kV и напојни 10kV водови могу се градити према указаној потреби зависно
од будућих потреба за електричном енергијом и развоја индустрије на планском подручју.
Ови објекти ће се градити према плановима надлежне електродистрибуције.
Нисконапонска мрежа као најугроженији део ЕД система општине Петровац мора се
сукцесивно реконструисати уз земну дотрајалих стубова и повећање недовољног пресека
проводника.
Нову мрежу треба градити према плановима надлежне електродистрибуције на
бетонским стубовима са одговарајућим пресеком проводника, са самоносећим
кабловским снопом xoo/o-A 3x50+54,6mm2 са додатним водовима 2х16mm2 за напајање
јавне расвете.
За потребе расвете треба користити савремене светлосне изворе као што су натријумове
и металхалогене светиљке које ангажују мању потрошњу електричне енергије уз већу
ефикасност осветљаја.
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Обновљиви извори енергије су недовољно коришћени у претходном периоду, ако за исте
постоје значајни неискоришћени потенцијали (хидроенергетски, енергија ветра, соларне
енергије, енергије из миомасе и целулозних отпадака).
Катастром малих хидроелектрана МХЕ из 1987.године на водотоцима планског подручја
је дефинисана једна потенцијална локација на водотоку витовничке реке у сливу реке
Млаве, инсталисане снаге 120kW .
Услед насталих промена у простору и хидрологији у протеклом периоду од 1987.године
до дана израде овога плана, треба проверити изводљивост наведене потенцијалне
локације као и карактеристике објекта (снага, годишња производња електричне енергије)
што је условљено и просторним планома Републике Србије.
Могуће локације и карактеристике мини хидроелектрана на другим водотоцима
територије општине Петровац снаге до 100kV као и карактеристике других врста
обновљивих извора енергије, утврђују се кроз планове локалне самоуправе.
Исте је могуће градити на основу израђене техничке документације од стране овлашћеног
пројектанта, уз претходно прибављене услове заштите животне средине, услова
водопривреде и неугрожавања осталих корисника простора.
Постоји могућност да се МХЕ граде и на пољопривредном земљишту уз прибављену
сагласност министартсва надлежног за послове пољопривреде.
С обзиром да до дана израде просторног плана општине Петровац, локална самоуправа
није кроз своје планове дефинисала могуће локације и карактеристике за О.И.Е и њеној
надлежности, по утврђивању истих сматраће се као и саставни део просторног плана
општине и могу се градити на начин и под условима утврђеним правилма грађења који
важе за остале објекте дефинисане просторним планом.
6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Финсна телефонија:
Просторним планом Општине и Бизнис планом "Телеком"-а предвидети проширење
постојећих и изградњу нових тел.капацитета на следећи начин;
1. Планирати изградњу Мултисервисних приступних чворова (MSAN) на свим постојећим
и новопланираним комутационим системима са прелазних на
MSAN .
2. Планирати изградњу припадајуће приступне мреже (подземна) планираних МСАН са
дужином претплатничке петље од 800-2000 m.
3. У руралним деловима подручја Плана (мала густина насељености.расута структура
насеља.брдско-планински терен) око будућих БС МТС планира се примена CDMA
и/или WiMAX технологије за УУЛЛ(фиксни-бежични) приступ.
У насељима планира се комбиновани приступ: класичан(бакар или оптички кабл) и
WLL(CDMA и/или WiMAX технологије)-дугорочни план.
Архитектура фиксне тел.мреже у наредном периоду треба да има постепену миграцију ка
мрежама следеће генерације (NGN) a технологије/медији који ће се примењивати у
појединим деловима мреже су:
• комутациони системи: комутација кола и комутација пакета.
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• транспортна мрежа: оптички кабловски и RR системи преноса, NGN мултисервисни
уређаји, WDM, Етхернет и сл.
• приступна мрежа: hDSL уређаји, MSAN, WLL. CDMA. WiMAX, оптички, hDSL и
NF(6aKapHM) каблови.
Увођење поменутих технологија и уређаја у јавну телекомуникациону мрежу омогућиће
поред постојећих (универзални сервис), и пружање нових услуга: услуге интелигентне
мреже и вишенаменске Интернет мреже(5М^). План је да степен дигитализације у
приступној мрежи буде 100%.
Плански циљеви MTS су побољшање квалитета и повећање броја корисника GSM мреже
са тежњом ка увођењу напредних 2.5G и UMTS-3G cMCTeMa (Universal Mobile
Telecommunications Sistem).
6.5. ГАСИФИКАЦИЈА
-

Извршити модернизацију топлане,
Повећати капацитет топлане
Реконструисати топловоде заменом предизолованим цевима. дотрајале цевоводе
Повећати број прикључених потрошача

Средства из еколошке таксе усмерити у развој топлификација
Посебну пажњу посветити развоју енергетике кроз едукацију становништва
принципима енергетске ефикасности у циљу рационалног трошења енергије

са

Програмирати повољне кредите, за изолацију стамбених објеката у зонама колективног и
индивидуалног становања, јавних објеката привредних и пословних објеката чиме се
смањује потрошња енергије до 50%.
Значајну пажњу посветити коришћењем обновљивих извора енергије и то:
- ветра, сунца, термалних извора воде, топлотни пумпи, био масе – посебно у
(сеоским срединама)
7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита природних вредности обухвата заштиту, очување и унапређење квалитета
вода,земљишта и ваздуха, као значајних фактора доминантне заштитне функције
планског подручја и планираног развоја пољопривреде и туризма.
У области заштите вода, предуслов за реализацију планираних индустријских зона у
Новој Вароши, и туристичких комплекса јесте обезбеђење санитарне безбедности,
сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода. Планирана изградња и
функционисање аутопута Е-763 захтевају примену мера заштите при отицању вода са
коловоза и других мера заштите вода.
Основна мера очувања расположивих ресурса воде јесте рационализација
коришћења/потрошње воде у домаћинствима, нарочито у производним капацитетима и
туризму.
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У области заштите земљишта, на подручју Просторног плана примењиваће се следећа
правила и мере:
- ограничавање коришћења и фрагментације квалитетног пољопривредног земљишта за
непољопривредне намене, у првом реду заштитом од његовог трајног заузимања
објектима и инфраструктуром;
- давање предности традиционалним пољопривредним гранама, које имају повољне
услове за развој и доприносе очувању/успостављању еколошке равнотеже, пре свега
избором одговарајућих култура и начина обраде земљишта према његовим педолошким
условима, нагибу и експозицији;
- примена контролисаног интегралног прихрањивања и заштите биља и местимичног
увођења метода органске/еколошке производње хране;
- предузимање мера за смањење ризика од загађивања земљишта при складиштењу,
превозу и претакању нафних деривата и опасних хемикалија;
- припрема превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака санације
земљишта у случају хаваријског изливања опасних материја у околину.
У области заштите ваздуха, на подручју Просторног плана примењиваће се следећа
правила и мере:
- смањење нивоа емисије из постојећих извора загађивања ваздуха: применом еколошки
повољније технологије и система за пречишћавање ваздуха у индустрији у циљу
задовољења граничних вредности емисије; преиспитивањем режима саобраћаја у
центру града, повећањем проточности главних градских саобраћајница и повећањем
потрошње обновљивих извора енерије за потребе домаћинстава;
- одржавање емисије из нових постројења у прописаним границама: спречавањем
додатних емисија из нових извора које би погоршале квалитет ваздуха у насељима и
зонама; ограничавањем емисије из индустрије применом најбоље доступне технологије
(ВАТ) и техника максималне заштите за веома токсичне, канцерогене и мутагене
материје; перспективно, коришћењем гаса као горива у новим возилима јавног
саобраћаја и доставним возилима;
- успостављање система мониторинга квалитета ваздуха у складу са Европском
директивом о процени и управљању квалитетом амбијентног ваздуха (Council Directive,
96/62/EC).
Посебну пажњу треба обратити на активности и радње које на било који начин могу
угрозити постојећи биодиверзитет и умањити капацитет природних ресурса, као и на
активности које доприносе његовом очувању.
7.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА
Ослонац на природне ресурсе, њихово унапређење и одржива експлоатација у наредном
периоду може бити једна од значајних полуга економског развоја планског подручја.
Нарочит значај има очување компактности и функционалне повезаности пространих
шумских комплекса планинских масива.
Такође је потребно очувати и постојеће комплексе под пашњацима и ливадама, да би се
сачували карактеристични степски елементи фауне, нарочито као станишта одређених
врста сисара, птица и гмизаваца. У том смислу, а у складу са стратешким опредељењем
ка стимулисању традиционалних облика сточарства на Планском подручју, потребно је
фаворизовати испашу на таквим теренима, као вид спречавања природних сукцесија и
обрастања ливадских екосистема. Такође, пошумљавања би било упутно вршити
превасходно у циљу заштите земљишта од ерозије, и на већ постојећем шумском
земљишту.
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У том смислу је потребно пажљиво планирати развој одређених делатности које могу
имати значајан (негативни) утицај на поједине врсте сисара, као и на целокупну фауну
(развој планинског туризма са пратећом инфраструктуром, саобраћајнице, индустријски,
енергетски и рударски објекти и сл.).
Евентуалну изградњу нове и проширење постојеће туристичке инфраструктуре и
објеката треба пажљиво планирати, поготово у погледу њихове локације и
предвиђених капацитета. Пожељно би било лоцирати наменске објекте у склопу већ
постојећих насеља. Треба избегавати изградњу смештајних капацитета на потпуно
новим локацијама, што би захтевало изградњу комплетно нове саобраћајне и
логистичке инфраструктуре, прилагођавање и уређивање грађевинског земљишта.
Слично важи и за евентуалну изградњу неких индустријских капацитета и унапређење и
доградњу постојеће саобраћајне инфраструктуре. У том случају је неопходно предвидети
могуће утицаје на целокупну фауну, могуће загађење земљишта и вода и адекватне мере
заштите. Посебно треба обратити пажњу на повећану фрагментацију станишта, измене
водног режима и пресецање традиционалних миграторних путева. Негативни ефекти у
овом смислу нарочито погађају слабије вагилне организме, какви су водоземци и
гмизавци. При пројектовању нових саобраћајница би требало применити нова техничка
решења за умањење ових и других негативних ефеката.
Забрањена је изградња каменолома на територији заштићених природних добара, а
поготово у кањонима и клисурама. Оваква места по правилу представљају крајње
специфична станишта са исто тако специфичном и јединственом флором, вегетацијом и
фауном, затим својеврсне рефугијуме и еколошке (комуникационе) коридоре, те се
њиховој заштити мора посветити нарочита пажња.
Планом је сагледана могућност реализације Стратегије развоја енергетике посебно из
обновљивих извора енергије.
7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Неопходно је обезбедити заштиту и даље унапређење квалитета и вредности природних
добара као и животне средине уопште, санкционисати бесправну градњу и узурпацију
простора или експлоатацију ресурса, којом би се овакво стање угрозило или погоршало.
Концепција заштите животне средине заснива се на усклађивању потреба развоја и
очувања, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољавање
њихових потреба и побољшање квалитета живота. Концепција полази од начела
интегралности и превенције приликом привођења простора намени и изградње нових
објеката на основу процене утицаја на животну средину свих главних планских решења,
програма, пројеката и активности за спровођење плана, нарочито у односу на
рационалност коришћења ресурса, могуће угрожавање животне средине и ефикасност
спровођења мера заштите.
Концепција заштите и унапређења квалитета животне средине подразумева доследно
спровођење планских решења и стриктно поштовање законске регулативе у свим
областима. Концепција заштите унапређења животне средине заснива се на следећим
задацима:
- спровођењем поступка стратешких процена утицаја планских докумената приликом
спровођења плана, као и израде студија процене утицаја за пројектно – техничку
документацију;
-

обезбеђењем интегрисања основних принципа и начела заштите животне средине у
све процесе планирања, пројектовања и извођења радова;
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-

планирање просторног развоја нарочито мора бити на принципима одрживог
развоја, уз рационално коришћење природних ресурса: воде, земљишта минералних
сировина као и свих других обновљивих и необновљивих природних ресурса, уз
истовремено афирмисање и подстицање коришћења обновљивих извора енергије,
као и уз очување и унапређење природних вредности и потенцијала;

-

очување и унапређење шума и шумског земљишта, очување и унапређењу
квалитета воде за пиће, ваздуха, заштити, очување и унапређење квалитета
пољопривредног земљишта, заштита биодиверзитета, станишта биљних и
животињских врста и екосистема, заштита и унапређење природних и културних
добара, као и заштита и унапређење предела;

-

управљање отпадом заснивати на интегралнним принципима, уз смањење количине
отпада, ефикасној рециклажи, безбедном трајном збрињавању опасног отпада, као и
уз доследно спровођења законских и подзаконских аката и прописа који уређују ову
област;

-

спровођење мера превенције еколошких ризика, као и санације последица
индустријских удеса и санације и ремедијације деградираних подручја;

-

обезбеђење заштитних зона и одстојања између објеката са повећаним ризиком, у
односу на зоне становања, као и од других осетљивих објеката и зона (јавни
сервиси: образовање и предшколске установе, здравствено – социјалне установе,
спортско-рекреативни и туристички комплекси, природна и културна добра, природни
предели и др.);

-

очување природних вредности спровођењем институционалних поступака заштите и
проглашења заштићених подручја, даљом израдом планова (планирање система
зелених површина града, планирање еколошке мреже, издвајање карактеристичних
типова предела и др.).

7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7.4.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УТВРЂЕНА И КАТЕГОРИСАНА КУЛТУРНА ДОБРА
I Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења непокретних
културних добара су:
·
·
·

Мере техничке заштите и други радови на непокретним културним добрима могу се
изводити само под условима и на нaчин утврђен Законом о културним добрима;
Забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање и вршење било
каквих радова који могу нарушити својства непокретних културних добара;
Забрањује се коришћење или употреба непокретних културних добара у сврхе које
нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може
довести до њиховог оштећења.

II Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења заштићене околине
непокретних културних добара су:
·

·

Изградња стамбених, инфраструктурних и других објеката у заштићеној околини
непокретног културног добра врши се под условима који се утврђују по сваком
појединачном захтеву упућеном Заводу за заштиту споменика културе Смедерево
у складу са Законом о културним добрима;
Забрањује се отварање каменолома и извођење радова којима се мења
морфологија терена и мења пејзаж у широј околини непокретног културног добра;
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·
·

Забрањује се провођење свих надземних инсталација у заштићеној околини
непокретног културног добра;
У заштићеној околини непокретног културног добра пре било каквих земљаних
радова неопходна су претходна археолошка истраживања територијално
надлежног Завода за заштиту споменика културе.

III Поред општих мера заштите, посебне мере заштите обухватају заштићену околину
непокретних културних добара, у којима се дозвољавају мере засноване на условима
или планским решењима институција надлежних за заштиту и презентацију културних
добара и заштиту природе:
·
·

·
·
·

Забрањује се било каква изградња нових објеката осим објеката у функцији
заштите и презентације културног добра, а уз сагласност територијално надлежног
завода за заштиту споменика културе;
Забрањује се изградња индустријских објеката, индустријске инфраструктуре и
хидротехничких објеката који могу девастирати непосредно окружење споменика
или променити услове коришћења простора или променити микро-климатске
услове, а нарочито колских путева, осим у складу са утврђеним општим условима;
Сва градња се може вршити само уз обезбеђене услове службе заштите и уз
обавезан конзeрваторски надзор приликом извођења радова;
Сва градња се може вршити уз обавезан археолошки надзор приликом извођења
земљаних радова који су у оквиру археолошких истраживања;
Предвидети уклањање нелегално подигнутих објеката који угрожавају суштински
квалитет култуно-историјског наслеђа и његовог непосредног природног окружења.

7.4.1.1. УТВРЂЕНА И КАТЕГОРИСАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
Утврђују се услови чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите за следећа
непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту:
Непокретна културна добра:
1. Црква Св. Вазнесења у Петровцу на Млави, утврђена за споменик културе Одлуком
СО Петровац на Млави бр.020-22 од 1.03.1983.год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр. 246 К.О. Петровац; заштићена околина
обухвата кп бр. 45/1, 247,44/14,1086/1 К.О. Петровац.
2. Црква Св. Петра и Павла у Рановцу, утврђена за споменик културе Одлуком СО
Петровац на Млави бр.020-86/87-01 од 20.05.1987.год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.11952 К.О. Рановац; заштићена
околина обухвата кп бр. 11956,11955,11951,11953,12038 К.О. Рановац.
3. Црква Св. Михаила, стара школа и старо гробље у Шетоњама, утврђена за
споменик културе Одлуком СО Петровац на Млави бр. 020-142 од 4.06.1986. год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.3298/1 К.О. Шетоње; заштићена
околина обухвата кп бр. 3297,3288,3299,3296,3295,3290 К.О. Шетоње.
4. Механа породице Животић у Орљеву, утврђена за споменик културе Одлуком СО
Петровац на Млави бр. 020-141/86 од 4.06.1986. год
Непокретно културно добро налази се на кп бр.774 К.О. Орљево; заштићена околина
обухвата кп бр.779,775,773, 772 К.О. Орљево.
5. Механа породице Тасић у Петровцу, утврђена за споменик културе Одлуком Владе
РС бр.633-609/98-15 од 20.02.1998. год.
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Непокретно културно добро налази се на кп бр.643 К.О. Петровац ; заштићена околина
обухвата кп бр.642 и 643 К.О. Петровац
6. Комплекс зграда: суда, Скупштине општине Петровац и старе поште у Петровцу,
утврђен је за споменик културе Одлуком СО Петровац на Млави бр. 020-25 од
30.12.1983. год.
Зграда суда налази се на кп бр. 405/3 К.О. Петровац; Зграда Скупштине општине
Петровац налази се на кп 405/1 К.О. Петровац; Зграда старе поште налази се на кп бр.
404/2 К.О.Петровац.
Заштићена околина зграде суда обухвата кп бр. 394, 397,1086/1 К.О. Петровац;
заштићена околина зграде општине обухвата кп бр.404,1086/1, 388 К.О. Петровац;
заштићена околина зграде старе поште обухвата кп бр. 398, 1086/1,405/3, 405/1 К.О.
Петровац
7. Камени мост у Буровцу, утврђен је за споменик културе Одлуком СО Петровац на
Млави бр. 020-218/88-01 од 29. и 30. 12.1988.год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр. 4940 К.О. Буровац; заштићена околина
обухвата кп бр.4957,2930/3,2926, 453/1 и 453 К.О. Буровац.
8. Ваљавица у крају званом Љештар у атару села Бистрица, утврђена је за споменик
културе Одлуком СО Петровац на Млави бр. 020-49/82 од 30.3.1982.год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.3238 К.О. Бистрица; заштићена
околина обухвата кп бр.3242,3239,3237,3235,3246,3244 К.О. Бистрица.
9. Воденица Добрила Ивковића у селу Мало Лаоле, утврђена је за споменик културе
Одлуком СО Петровац на Млави бр. 020-29/88-01 од 10.02.1988. год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.2564 и 3220 К.О. Мало Лаоле;
заштићена околина обухвата кп бр.2564, 3220 К.О. Мало Лаоле.
10. Воденица Ђорђа Трифуновића у селу Мелница, утврђена је за споменик културе
Одлуком СО Петровац на Млави бр.020-28/88-01 од 10.02.1988. год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.7074,7075,7076 К.О. Мелница;
заштићена околина обухвата кп бр. 7073,7175,7174 К.О. Мелница.
11. Собрашица у селу Ћовдин, утврђена је за споменик културе Одлуком СО Петровац
на Млави бр. 020-50 од 30.03.1982.год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр. 3682 К.О. Ћовдин; заштићена околина
обухвата кп бр. 7713,3683,3685,3681 К.О. Ћовдин.
12. Стара кућа Љубише Т. Јанковића у селу Лесковац, утврђена је за споменик културе
Одлуком СО Петровац на Млави бр. 020-143/86 од 4.06.1986.год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр. 1156 К.О. Лесковац; заштићена
околина обухвата кп бр. 1158, 1159, 1160,1161 К.О. Лесковац.
13. Кућа Јована Рајића у Малом Лаолу, утврђена је за споменик културе Одлуком Владе
РС бр. 633-8406/2003 од 18.12. 2003. год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.3059 К.О. Мало Лаоле; заштићена
околина обухвата кп бр. 3059 К.О. Мало Лаоле.
14. Римско утврђење „ Градац“ у Великом Лаолу, утврђено је за археолошко
налазиште
Одлуком СО Петровац на Млави 020-21 од 1.03. 1983. год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр.858 К.О. Велико Лаоле; заштићена
околина обухвата кп бр.856,857,859,861,862,863,864,865 К.О. Велико Лаоле.
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15. Манастир Успења Богородице у Витовници, утврђен је за споменик културе од
великог значаја Одлуком Скупштине СРС бр.74 од 28.06. 1983. год.
Непокретно културно добро налази се на кп бр. 1511 К.О. Витовница;
заштићена околина обухвата кп бр.1511,1512,1513,1514,1518/1,1518/2,1500,1515/1,
1517/2,1519/1,1519/2,1515/2 К.О. Витовница .
16. Црква Благовештење, остаци митрополије и пећинске испоснице код Ждрела у
Горњаку, утврђени су за споменик културе од великог значаја Одлуком
Скупштине СРС, Сл. Гласник СРС бр. 14 од 7.04. 1979, 782.
Непокретно културно добро налази се на к.п. бр.9342/1 К.О. Ждрело; заштићена
околина обухвата к.п.бр.9342/2,9343/1,9336,9338,9339,9340,9341 К.О. Ждрело
17. Рурална целина са воденицама на Бистрици и ваљавице на извору реке
Бистрице, утврђене су за Просторно културно-историјску целину од великог
значаја Одлуком Скупштине СРС бр.150од 26.11.1987. год. Сл. Гласник СРС бр.
47 од 5. 12. 1987, 2239
Непокретно културно добро налази се на кп бр. 3809,3808,3774,3812,3811,3810,3768,
3767,3770,3766,3817,2839,2837,2836,2835,2834,2833,2832,2831,2830,2819,2818,2850,
2849,2848,2847,2846,2845,2844,2843,2842,2841,2840,2851,2852,2853,2854,2855,2824,
2823,2822,2821,2856,2857,6047,2858,2859,2860,2861,2620,2923,2928,2925,2924,2917,
2956,2974,2954,2953,3701,6043,2995,2994,3466,3465,3005,3185,2862,2863,2864,2810,
2865,2866,2867,2817,2816,2815,2814,2813,2812,2811,2810,2868,2869,3060,3061,
3062,3089,3059,3063,3064,3065,3088,3094,3095,3090,3093,3047,3091,2807,2808,2213,
2212,2211,2210,3697,6029,3075,3052,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,
3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118,3119,3120,3122,3123,2240,2214,2207,2206,
2205,2204,2203,2202,2201,2200,2199,2198,2196,2195,2194,3134,3135,3136,3137,3138,
3139,3140,3141,2159,2163,2162,2161,2160,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2179,2178,
2177,2164,2165,2166,2167,2174,2170,2192,2191,2127,2126,3220,2125,2124,2123,2122,
2120,2119,3207,3208,3209,2117,2116,2110,2109,2108,2107,2106,2105,2103,2104,2101,
2113,2102,1992,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,
3235,3226,3237,3238,3239,3240,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3250,3251,
3252,3255,3254,6028К.О. Бистрица.
Заштићена околина обухвата кп бр. 1976,1981,1984,1985,1986,1989,1990,1991,2029,
2030,2114,2115,2118,2100,2152,2248,2247,2246,2242,2241,2238,2237,2235,2233,2217,
2800,2794,2793,2790,2780,2644,2664,2668,2638,2631,2632,2628,3818,3819,3820,3821,
3822,3807,3806,3773,3769,3772,6047,2940,2939,2930,2936,2934,2933,2929,2928,2926,
2927,2949,2950,2952,3713,3712,3702,3700,3699,3680,3678,3470,3469,3467,3462,3464,
3457,3353,338,6044,3013,3016,3015,3088,3087,3086,3176,3279,3180,3184,3183,3158,
3157,3120,3019,3018,3023,3045,3026,3027,2994,2998,2997,3003,3004,2993,2992,2990,
2988,2987,2985,2983,2978,2977,2964,2963,2962,2961,2960,2955,2957,2915,2920,
2922,2921,2929,2910,2903,2902,2900,2896,2985,3056,3057,3058,3066,3072,3074,3076,
3081,3080,3032,3033,3142,3143,3218,3219,3217,3215,3211,3210,3256,3265,3259,3258,
3256,3255,5722,1923
18. Четири иконе на иконостасу у Орешковици, утврђене су за споменик културе
Решењем Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 1342/1
од 16 09.1970.год.
7.4.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
Добра која уживају претходну заштиту:
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У оквиру граница предметног Плана налази се велики број добара која уживају
претходну заштиту.
Ова добра представљају изузетни примери народног градитељства, сакралне и
профане архитектуре, спомен обележја,чесме, гробља, археолошки локалитети и
налази.
Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења добара која уживају
претходну заштиту су:
·

Извођења земљаних радова, реконструкција, санација, адаптација, доградња и
инвестиционо одржавање објеката који уживају претходну заштиту врши се према
условима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, који се
утврђују сходно законској процедури по сваком појединачном захтеву;

Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких
локалитета и налаза који уживају претходну заштиту су:
· Извођење земљаних радова у оквиру свих грађевинских и инфраструктурних
радова, врши се према условима Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево, који се утврђују сходно законској процедури по сваком
појединачном захтеву;
7.5.2. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАЈАЊА ПОПЛАВА, АТМОСФЕРСКИХ
НЕПОГОДА И ЕРОЗИОНИХ ПРОЦЕСА
Да би се спречило настајање поплава првенствено треба регулисати делове корита река
и потока на којима долази до изливања воде, затим редовно одржавати пропусте
чишћењем наноса како би увек имали довољан отвор да пропусте велику воду, и
затрављивати и пошумљавати ширу зону обале како би упијајућа моћ земљишта била
већа а ерозија мања.
Спречавање или ублажавање последица од атмосферских непогода треба извршити на
следећи начин:
За спречавање појаве града потребно је организовати противградну одбрану да
благовремено разбије градоносне облаке.
За ублажавање последица од провале облака извршити пошумљавање затрављивање
непошумљених и незатрављених подручја како би се повећало упијајуће дејство
земљишта и смањила ерозија. Редовно одржавати и прочишћавати канале и пропусте.
Угрожене објекте заштитити од уливања воде приликом провале облака израдом
ивичњака и сл.
Основне заштитне мере против ветрова су превентивне, јер ће од њиховог правилног и
благовременог извршења у многоме зависити ефикасност оперативних мера.
Грађевинско-техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи
самих објеката или израдом нових објеката.
Дендролошке мере: Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и
ширини појаса постижу се врло добри резултати заштите од ветра.
Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се подижу.

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ

76

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Метеоролошке мере, као и услови, треба да одиграју значајну улогу при одређивању
локације за нова насеља.
Од великих снежних падавина може се заштитити ојачањем конструкције објеката на које
се очекује да падне велика количина снега, како при пројектовању тако и касније у
експлоатацији. Такође се објекти могу сачувати редовним чишћењем (скидањем) снега
како би се смањила количина која оптерећује објекат.
Да би се смањиле последице од ерозионих процеса потребно је пошумљавати и
затрављивати непошумљене и незатрављене површине које су подложне ерозији.
Редовно прочишћавати канале и пропусте.Законски нормативи о примени заштитних
мера на подручјима која се проглашавају ерозионим подручјима
Увиђајући велики значај штета које могу бити проузроковане ерозијом законодавац је у
оквиру Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91) предвидео и посебне мере за
заштиту земљишта од ерозија, којима се угрожено подручје непосредно штити.
МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТА НАСТАЛИХ
АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА И ЕРОЗИОНИХ ПРОЦЕСА

ОД

ПОПЛАВА,

После проласка бујичног таласа на теренима захваћеним бујицом остају штете на
пољопривредним површинама, стамбеним зградама, економским двориштима и другим
материјалним добрима која нису склоњена пре наиласка бујица.
Први поступак у тој ситуацији био би прочишћавање мостовских пропуста од грања и
другог наноса, прочишћавање цевастих пропуста и оцеђивање заостале воде,
прављењем канала и разора за одвођење сувишних вода. Такође, потребно је из корита
водотока уклонити све препреке које ометају нормално отицање воде.
Следеће што треба урадити је уклањање наноса, земље и отпада са саобраћајница, из
објеката и економских дворишта како би се наведени објекти оспособили за употребу.
По проласку бујице, угрожено подручје треба да обиђу екипе хигијенско-епидемиолошке
заштите, са задатком да провере квалитет воде за пиће у бунарима, сеоским водоводима
и другим изворима воде за снабдевање месног становништва.
До коначних резултата о квалитету воде за пиће месно становништво ће се снабдевати
водом за пиће из цистерни које ће надлежа комунална служба допремити на угрожено
подручје
према распореду о чему ће становништво угроженог подручја бити
благовремено обавештено.
Угрожено подручје ће прегледати и екипе Ветеринарске станице Петровац на Млави, са
задатком утврђивања потенцијалних извора сточних зараза као и безбедног уклањања
лешева евентуално угинуле стоке.
На угроженом подручју је потребно појачати рад медицинских екипа са задатком
благовременог указивања помоћи повређеним као и откривања евентуалних заразних
болести.
У случају великих снежних падавина, ако је могуће у току падавина, а обавезно
непосредно по престанку падавина, најпре очистити приоритетне путне правце и приступ
важнијим објектима, а затим и остале путне правце како би се што пре успоставила веза
са блокираним насељима. По потреби укључити и грађанство, јединице цивилне заштите,
па и војску.
У случају оштећења на стамбеним објектима потребно је извршити њихово санирање ,
оправку и оспособити их за становање.
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У случају кварова и хаварија на системима електро снабдевања и телефонског
саобраћаја, на отклањању истих ће се ангажовати екипе надлежне „Електродистрибуције“
и ПТТ.
Потребно је проценити штету на воћу и пољопривредним површинама и штету
надокнадити, или обезбеђењем садница, или материјално.
РУКОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТОМ
Руковођење заштитом од елементарних непогода регулисаће се решењем СО Петровац
на Млави, којим ће се образовати Општински штаб за одбрану од поплава.
Радом штаба за одбрану од поплава руководиће председник штаба а остали чланови
треба да буду представници јавних предузећа (Комуналног предузећа, Здравствене
установе и сл.) и других предузећа и установа по потреби.
Оперативни рад на спровођењу овог плана и одлуке Штаба за одбрану од поплава ће
извршавати радници Општинске управе, према указаној потреби и по налогу председника
Штаба за одбрану од поплава.
Штаб ће се састајати по указаној потреби а на сазив председника Штаба.
У току рада на спровођењу плана одбране од поплава, Штаб ће бити у сталној вези са
месним одбором угрожених месних заједница.
Материјално обезбеђење рада Општинског штаба за одбрану од поплава обезбедиће се
преко СО Петровац на Млави.
Спровођење мобилизације грађана и материјалних средстава
Ако прети или је настала елементарна непогода, која угрожава или је угрозила здравље
и животе људи или материјална добра у већем обиму на територији општине, надлежни
орган може да нареди општу или делимичну мобилизацију и учешће радних људи и
грађана, радних јединица, Службе ОЈОУ, органа локалне самоуправе и материјалних
средстава.
Обим и првенство учешћа предузећа - установа
Права и дужности предузећа, установа и грађана у заштити од штетног дејства вода
прописана су Законом о водама ( „Сл. гл. СРС” бр. 49/91).
За заштиту подручја од поплава потребна су знатна материјална средства која се морају
обезбеђивати од стране општине, као и од стране предузећа задужених за спровођење и
предузимање мера одбране од поплава.
Радну снагу, материјал и опрему коју обезбеђују наведени чиниоци у елаборату, ће
детаљно одредити.
Задаци Центара за обавештавање
Центар за обавештавање и јављање је дужан да о појави могућности елементарне
непогоде обавести СО Петрвац на Млави и узбуни становништво, предузећа и установе и
органе локалне самоуправе, са подручја које је угрожено или може бити угрожено.
Организација и спровођење мера заштите
Организацију, пружање прве медицинске помоћи, прве ветеринарске помоћи, спасавање,
евакуацију и збрињавање и спровођење других мера заштите од елементарних непогода,
спроводе и извршавају задатке из ових мера специјализоване јединице, предузећа и
друге установе у зависности од њихове делатности, црвени крст и грађани.
Потреба за учешћем јединица Војске Србије
Ако је елементарна непогода угрозила здравље и животе људи и материјална добра у
већем обиму и процени се да напред организоване и ангажоване снаге неће бити
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довољне за извршење свих задатака, Општински штаб цивилне заштите затражиће
учешће јединица Војске Србије.
Саставни део Плана одбране од поплаве унутрашњих вода су: Шема руковођења
одбране од поплава и списак руководилаца одбране од поплава.

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ

79

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

IV ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1.
1.1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНСКОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Скупштина општине Петровац на Млави донеће одлуку о комуналном реду, којом ће
утврдити правила и обавезе власника и корисника изграђеног земљишта на уређењу и
одржавању парцела у приватној својини.
1.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
ЦЕЛИНА
ОДРЕЂЕНИХ
ПЛАНОМ
ПРЕМА
МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО АБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ
И ДРГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА.
Зоне и појасеви заштите, резервисања, изградње и уређења простора
Утврђују се зоне, појасеви и комплекси с посебним режимима и правилима изградње и
уређења простора на подручју Просторног плана, и то:
ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ, установљени одредбама закона,
одлукама на основу Закона, односно планских аката:
§ Заштитни појасеви траса и објеката инфраструктурних система,
§ Заштићени простор установљених културних добара,
§ Заштићени простор комплекса посебне намене,
§ Заштита изворишта водоснабдевања у складу са одредбама Правилника о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
(“Сл.гласник РС” бр.92/2008).
Остали инфраструктурни системи
Изградња траса и објеката инфраструктуре у складу са овим Планом реализује се
директно на основу одредби Плана, под условом да се исти граде на парцелама јавног
земљишта.
У случају изградње ван парцела јавног земљишта директно спровођење је према Закону о
планирању и изградњи.
ЗАШТИТНИ ПОЈАСЕВИ У ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОРИДОРУ
У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних
инфраструктурних система – државних и општинских путева, као и некатегорисаних
путева који повезују изграђене целине у атару истог и суседних насеља или чине
саобраћајну мрежу насеља, затим далековода, водовода и оптичких каблова, успоставља
се режим заштите ограничене и строго контролисане изградње и уређена простора
дефинисано у поглављу 1.2. критеријуми којима се утврђује забрана грађења.
ЗАПОЧЕТЕ И ИНИЦИРАНЕ ЗОНЕ ИЗГРАДЊЕ
Изградња ће се приоритетно усмеревати у следеће центре и зоне на подручју Просторног
плана:
- На изграђено земљиште у делу атара који се налазипоред јавног пута, ради
рационалног уређења мреже саобраћајница у насељу и инфраструктурног
опремања тог дела насеља, у складу са Развојем мреже насеља, Заштитом и
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одрживим коришћењем природе и природних вредности, вода и развоја
водопривредне инфраструктуре.
- На изграђено земљиште у делу атара насеља који се налази поред јавног пута, ради
рационалнијег уређења мреже саобраћајница у насељу и инфрастуктурног
опремања тог дела насеља, у складу са Заштитом и одрживим коришћењем природе
и природних вредности, вода и развоја водопривредне инфраструктуре.
Започета зона/појас изградње је континуално изграђено земљиште у делу атара насеа
који се налази поред јавног пута.
Иницирана зона/појас изградње је дисконтинуално изграђено земљиште у делу атара
насеља који се налази поред пута.
Изграђено земљиште у центрима и насељима на руралном подручју просторног плана
чине грађевинске парцеле и катастарске парцеле или њихови делови са изграђеним
објектима.
ЗОНЕ И ЛОКАЛИТЕТИ ЗА ИНДУСТРИЈУ И МСП
Полазећи од опредељења за развој МСП на подручју општине Петровац на Млави, могу
се предвидети мањи индустријски комплекси и локалитети и њихово, евентуално
повезивање дуж државних путева, без формирања већих, континуелних индустријских
зона.
У просторној структури општине Петровац на Млави, издвојили би се следећи
индустријски центри:
- индустријски центри – Петровац на Млави ,
- мали индустријски центри – насеља са 50 – 100 запослених у индустрији и
- врло мали индустријски центри – насеља са мање од 50 запослених у индустрији.
ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ЦЕНТРИ И НАСЕЉА
Како смо констатовали, проблем развоја туризма на територији општине Петровац на
Млави није у инвестицијама за смештајне капацитете, већ у организацији мештана за
коришћење својих, изузетно квалитетних, постојећих објеката за становање, односно за
развој домаћинског туризма. Анализа потенцијалних капацитета вишеструко превазилази
могућност ангажовања расположивог тржишта.
Уколико би се ангажовало 5% од расположивог тржишта, што представља оптимистичку
варијанту, реалан капацитет смештаја износи око 10.000 лежаја. По одбитку 76 постојећих
лежаја у рецептивним објектима и могућих нових око 900 (924) комерцијалних, потребно
је ангажовати око 9.000 лежаја у домаћинском туризму. Осим за инвестиције у нових 400
лежаја, суштину инвестиционих улагања ће чинити финансијска средства за уређење и
коришћење простора туристичких ресурса.
Ради једновременог ангажовања инвестиција по конкретним функционално-просторним
целинама предлажу се следеће програмске целине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Горњак - "Капија Хомоља"
Стари Стиг - просторна етно целина Бистрица
Млавске Терме
Беловодски археодром
Спортско-рекреативни центар Врбовац
Параглајдинг центар "Крилаш"/ ловиште
Купалишно-забавни центар „Кореница"
Наутичко-едукативни камп "Бусур"/ језеро
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9. Еколошки камп "Трест"/ ловишта
Потребно је дефинисати програмска решења наведених програмских целина са
претходном студијом оправданости за сваку од њих, како би се могле презентирати, како
по садржају тако и по планираној инвестиционој вредности.
Уређењем и опремањем ових 9 програмских целина, активира се сав атрактиван
туристички потенцијал општине Петровац на Млави.
Да би се могло организовано прићи управљању процесом територијалног развоја, на
начин како је то овом Студијом предвиђено, потребно је претходно спровести:
- организовање мештана за домаћински туризма;
- организовати услуге туристичког саобраћаја;
- организовати услуге на туристичким локалитетима;
- организовати услуге понуде у планинским просторима;
- организовати наутичке услуге;
- организовати маркетиншке активности, које представљају кључ успешности
планираног развоја.
Предлог основних правила коришћења, уређења, заштите и развоја
Коришћење уређених простора било да су они спортско-рекреативне, купалишне или неке
друге намене. Простори културно-историјских споменика третираће се у складу законских
прописа, односно правилника о њиховом коришћењу. Коридори који прате стазе
различитих намена треба да буду обележени и опремљени заштитним "рустик" објектима
у случају невремена. Финансијским мерама треба стимулисати сва кретања по природно
атрактивним просторима, на групне посете са водичем, који ће у току туре едуковати
госте. Ово је значајно и због безбедности корисника и због заштите природе.
Како је изградња објеката за смештајне потребе туризма сведена на 10%, док се 90%
капацитета налази у постојећим стамбеним кућама, то се наведених 10% смештаја треба
лоцирати у саставу туристичких локалитета који су репрезенти туристичке понуде. За све
објекте на овим локалитетима обавезна је израда урбанистичких пројеката са идејним
архитектонским решењима објеката који треба да су инсипирисани локалном
градитељском традицијом.
1.1.2. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЗОНА И ЦЕЛИНА ЗА КОЈЕ ЈЕ ДАТ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
УРЕЂЕЊА
У Плану су дати шематски прикази уређења насеља за сва насеља која су процењена да
имају функционални и просторни значај, и која су у мрежи насеља означена као
централна места (центри заједнице насеља и поједина насеља са специфичним
функцијама).
То су насеља :
Бистрица, Бошњак, Буровац, Везичево, Велики Поповац, Велико Лаоле, Витовница,
Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело, Забрђе, Каменово, Кнежица, Крвије, Лесковац,
Лопушник, Мало Лаоле, Орешковица, Орљево, Панково, Рашанац, Стамница, Табановац,
Трновче, Ћовдин, Шетоње.
Полазећи од остварених малих густина насељености постојећих грађевинских подручја
општинског центара и на руралном подручју и њиховог нерационалног коришћења,
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основно планско опредељење је да се што је могуће више ограничи ширење изградње
на нове површине.
Прва пропозиција јесте да се користе унутрашње резерве постојећих грађевинских
подручја, у првом реду ради заштите проглашених и планираних за заштиту природних
добара, пољопривредног и шумског земљишта.
Друга пропозиција јесте да само када се искористе или нема могућности за коришћење
унутрашњих резерви постојећег грађевинског подручја, може одговарајућим
урбанистичким планом да се предвиди нова градња у рубној зони грађевинског подручја.
У насељима која су предвиђена за центре у мрежи насеља на руралном подручју
Просторног плана по испуњењу напред наведених пропозиција може да се одговарајућим
урбанистичким планом предвиди проширење грађевинског подручја оптимално за око 5%
његове површине.
1.1.3. ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЦЕЛИНЕ И
ЗОНЕ У ОКВИРУ ШЕМА УРЕЂЕЊА
Површине јавне намене у постојећим и планираним грађевинским подручјима су:
саобраћајне површине, постојећи објекти јавних намена, постојеће површине јавних
намена и постојећи и планирани комунални објекти.
1.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.2.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
-

-

За доградњу објеката јавне намене као и за изградњу нових, обавезна је израда
урбанистичког пројекта. У случају фазне изградње урбанистички пројекат се ради за
целину комплекса са јасно назначеним фазама изградње које се могу реализовати на
начин да свака фаза може да функционише самостално али и као део целине;
Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен
условима локације, спратности до П+2+Пк;
Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем;
Максимални индекс искоришћености код објеката јавне намене не треба да буде већи
од 25%, а индекс изграђености максимално 1,0;
Минимална површина парцеле за изградњу објеката јавних намена je 400 m2
Постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте
минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m.
Најмања удаљеност јавних објеката и служби од објеката на суседним парцелама
износи минимално пола висине од суседног објекта, али не мање од 5,0 m.
Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу
бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 3,5 m, односно на делу
бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 4,0 m.
На парцелама се дозвољава, у свим сегментима, фазна изградња.
Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели,
изван површине јавног пута.
Обавезно је на парцели обезбедити минимално 20% зеленила а остатак слободне
површине уредити у складу са основном наменом објекта (паркирање, пешачке и
слободне површине, спортска игралишта и терени, и сл);
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-

-

Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или
амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне службе заштите;
У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита,
здравство, култура, информисање, спорт и рекреација;
Специјализоване школе или спортски клубови могу бити пратеће намене у оквиру
спортских и рекреативних центара али и осталих намена;
Код спортских објеката дозвољава се рушење дотрајалих објеката, изградња нових
објеката, надградња, реконструкција, адаптација, употпуњавање потребним спортским
садржајима - отвореним или затвореним спортским објектима;
На локацијама предвиђеним за спортске комплексе или објекте не дозвољава се
привремена изградња објеката друге намене која није у функцији спорта. До
привођења коначној намени на локацијама за спорт и рекреацију могу се привремено
уређивати и градити само спортска игралишта и објекти;
Дозвољени су изградња, реконструкција, адаптација и поправка дечјих и спортскорекреативних игралишта;
Потребно је предвидети заштиту од буке око отворених спортских терена.
Водити рачуна о безбедном коришћењу свих објеката посебно отворених игралишта
(ограђивање према саобраћајницама, ...)
Забрањена је у комплексима јавних објеката изградња других објеката, који би могли
да угрозе животну средину и основну намену.

1.2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
За територију општине Петровац на Млави овим планом се утврђују правила грађења и
уређења у коридорима инфраструктурних објеката.
За реконструкцију постојећих капацитета може се издати локацијска дозвола на основу
просторног плана уколико се реконструкција изводи на постојећем земљишту јавне
намене или, уколико су корекције земљишта јавне намене минималне и местимичне
(поједина кривина, ширина на краћој деоници и сл) али уз претходно решен имовинскоправни однос са власником парцеле на којој се корекција врши, о чему се подноси доказ.
За изградњу нових капацитета мора се израдити одговарајући утрбанистички план.
Правац, односно промена правца јавног пута у насељу одређује се одлуком СО (за
државни пут по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства за послове
саобраћаја).
Појас регулације јавног пута
Појас регулације саобраћајних система утврђених планом, обухвата крајње тачке
земљишног појаса са обе стране. У пракси то је изломљена линија која одваја јавно од
осталог земљишта. У појасу регулације налазе се сви елементи горњег и доњег строја
саобраћајнице који непосредно служе за обављање саобраћаја односно функционисање
саобраћајнице.
Просторним планом утврђује се ширина појаса регулације за:
Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже у грађевинском подручју
регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута),
или на граничну линију и обележава за све постојеће и планиране саораћајнице;
растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у
зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као
хоризонтална, надземна и подземна регулација, а најмања дозвољена ширина
појаса регулације по врстама улица је: стамбене 7.5-8.0 m, сабирне 9-10.0 m,
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-

-

саобраћајнице у сеоским насељима 9.0-10,0m, колски пролази 6.0-5,0 m, приватни
пролази-2,5m, противпожарни пролаз-3,50m;
регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране
саобраћајнице у насељу;
регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за
утврђивање саобраћајне мреже;
регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и
функционалност саобраћајне мреже;
нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном падова
и попречних и подужних профила појаса регулације. Утврђене аналитичке
координате (коте нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације
представљају основ за утврђивање нивелета регулационих линија као и основ за
постављање улаза у објекат или уређење осталог простора ван појаса регулације;
саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором на адекватном доњем
построју, тампону и оивичити ивичњацима;
приликом планирања нових или реконструкција постојећих улица тежити да се
обезбеди улично зеленило (дрвореди, травњаци и слично);
пешачке површине (стазе и тротоари) обавезно физички издвојити у посебне
површине заштићене од моторног саобраћаја (изузев код интегрисаних улица);
ширина тротоара за кретање пешака мин. 1,5m (важи за нове саобраћајнице и при
реконструкцији постојећих); за инвалидна лица на пешачким прелазима предвидети
изградњу рампе нагиба 1:20 (изузетно 1:12) минималне ширине 1,80 m;
код изградње надвожњака потребно је оставити светли профил од мин. 4,5m;
попречне профиле и коловозне конструкције свих саобраћајница димензионисати
према меродавном саобраћајном оптерећењу;
радијус закривљења на раскрсницама је мин. 7,5m (изузетно 6,5)
обезбедити потребне линије прегледности на раскрсницама
паркирање на јавној површини уз коловоз је могуће и изводи се као управно (једно
паркинг место је димензија 2,5(2,3)х5,0m са коловозом ширине мин 5,5(6,5)m),
паралелно (2,0х6,0m коловоз мин 3,5m) или косо (2,3х5,0m ,коловоз мин 4,5м);
у профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за пролазак
инфраструктурне мреже (пример распореда инфраструктурних капацитета у
профилу саобраћајнице у насељу)

min 0.8

trotoar
EE VOD 0,5 0,6
VODOVOD

trotoar

kolovoz
TT KABL

KI[NA KAN.

0,8

min 0.8

[EMATSKI PRIKAZ ME\USOBNOGODNOSA
TEHNI^KE INFRASTRUKTURE

GASOVOD
TOPLOVOD
KANALIZACIJA

Јавни путеви ван насељеног места
Земљишни појас је непрекинута земљишна површина са обе стране усека и насипа јавног
пута, ширине најмање 1.0 m мерено на спољну страну од линије крајњих тачака
попречног профила.

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ

84

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија
ширина зависи од категорије пута:
- за државне путеве 2. реда изниоси 10.0 m
- за општинске путеве износи 5.0 m
У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских
или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и
инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У насељу
ширина појаса се одређује урбанистичким планом.
У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, водовод, канализација,
топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро
водове, инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача
јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. Управљач јавног пута дужан је да
обезбеди контролу извођења поменутих радова.
Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и заштитни појас.
Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих
просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. У појасу контролисане
градње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.
Прикључак новопланираног пута или прилазног пута на јавни пут може се градити само уз
сагласност управљача јавног пута.
Некатегорисани земљани пут који се прикључује на јавни пут мора имати коловоз са
тврдом подлогом или исти као и јавни пут најмање ширине 5.0 m на 40.0 m за пут I реда,
20 м за пут II реда и 10 m за општински пут мерено од ивице коловоза јавног пута.
Обавеза управљача јавног пута је да поставља (према одговарајућој техничкој
документацији), одржава и контролише прегледност саобраћајне сигнализације.
Ваздушни простор изнад коловоза је 7.0 m а слободни простор изнад коловоза је 4.5 m
(4,75м код аутопута).
Управљач јавног пута мора са власницима суседних парцела да склопи уговор о
коришћењу земљишта за објекте за одвођење воде или друге објекте или уређаје
заштите пута уколико их не може распоредити у земљишном појасу.
Јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.
Коловозна конструкција улица које се поклапају са правцем државног или општинског пута
који пролази кроз насеље сматрају се деловима тих путева заједно са саобраћајном
сигнализацијом (осим светлосне).
Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује Скупштина
општине (града) по прибављању сагласности надлежног министарства.
Забрањено је укрштање државног пута I реда са железничком пругом у истом нивоу.
На раскрсници, или укрштају са железничком пругом, утврђује се зоне потребне
прегледности. У утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња
или подизање постројења, уређаја и засада или било каква активност којом се омета
прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да
се уклоне објекти који ометају потребну прегледност. Држалац или власник суседне
парцеле има право на накнаду од стране управљача пута по основу ограниченог права
коришћења.
Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта
(железничка инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.),
јавни пут, односно његов део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који
одговарају категорији тог пута.
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Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси
инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог
дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута.
У случају укрштања јавног пута са железничком инфраструктуром због изградње јавног
пута, односно железничке инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака или
подвожњака, сноси инвеститор изградње тог јавног пута, односно те железничке
инфраструктуре.
За јавне путеве утврђују се следећа правила грађења при изградњи, ревитализацији или
реконструкцији у појасу регулације јавног пута. У изузетним случајевима могуће је
одступити од ових правила што се утврђује пројектним задатком за израду техничке
документације по којој се изводе радови.
Државни пут II реда
За државни пут другог реда ширина појаса регулације утврђена је на 20,0m (просечно) са
следећим правилима изградње:
-

коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
саобраћајна трака је ширине 3,0-3.25m;
ивичне траке 0.3m;
елементи трасе су за рачунску брзину до 80km/h (у зависности од услова рељефа);
објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и
подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина.
Општински пут
Ширина појаса регулације путева ванградског насеља је 15.0-17.0m (просечно). Правила
грађења у појасу регулације су следећа:
- коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
- коловоз је од асфалта или макадама на претходно обрађеној постељици и тампон
слоју;
- саобраћајна трака је ширине мин. 2.75-3,00 m;
- ивичне траке 0.20-0,30 m;
- елементи трасе су за рачунску брзину од 50 km/h (изузетно 60 km/h у зависности од
конфигурације терена);
- објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и
подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина.
Бицилистичка стаза
Бициклистичка стаза се изводи у појасу регулације јавног пута с тим што се појас у том
случају проширује за смештај елемената трасе бициклистичке стазе или се изводи ван
јавног пута као посебна јавна површина, у ком случају је ширина регулације 7.0m.
Правила грађења у појасу регулације су следећа:
a. уз коловоз јавног пута
- коловозна трака ширине 1,25m (с а обе стране коловоза) или 2х1,25m (уз једну
страну коловоза);
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- заштитна трака која дели коловоз од бициклистичке стазе је ширине 1,0 m за
државне путеве односно 0,75m за општинске
b. као посебна јавна површина:
- коловозна трака ширине мин. 3,0 m
Аутобуска стајалишта
Уз коловоз јавних путева (осим аутопута) могуће је поставити стајалишта за заустављање
возила јазног превоза са следећим правилима грађења:
-

ширина коловоза је мин. 3.0m;
стајалиште је од коловоза државног пута одвојено разделном траком 3.0m;
дужина стајалишта без прилазних трака је 25.0m
са стране је тротоар ширине 3.0m опремљен заштитним мобилијаром

Пратећи садржаји уз јавни пут
Пратећи садржаји уз аутопут биће одређени пројектом аутопута и нису предмет
разматрања Просторног плана
Станица за снабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом уз јавне путеве граде се на међусобном растојању од 2530 km за путеве 1. реда односно 10-15 km за остале путеве. Уз државне путеве граде се
одвојено по смеровима у смакнутом или наизменичном распореду. За планиране локације
урадити урбанистички пројекат којим се утврђује усаглашеност са идејним пројектом,
противпожарним прописима и условима надлежних органа из области саобраћаја,
екологије (загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке) и применом мера за
смањење штетних утицаја и других прописамих услова. Одобрење за прикључак издаје
управљач јавног пута на основу захтева и урбанистичког пројекта. Потребно је посебну
пажњу посветити овим објектима јер је у последње време дошло до повећања њиховог
броја који уз то не задовољавају минималне критеријуме. Правила грађења за станице за
снабдевање горивом су:
- станице се граде уз коловоз, обострано у смакнутом распореду, са потребним
уливно-изливним тракама;
- станице су са мин. четири точиона места за путничка и једног издвојеног за теретна
возила;
- станице морају да имају уређаје за точење свих врста бензинских и дизел горива и
ТНГ;
- разделна трака према коловозу је мин. 6.0m;
- оптимална површина локације за станицу је око 0.5ha
- пословне просторије (продавница, кафе, ресторан) око 75-100m2;
- паркирање за најмање 5 путничка возила (једно за инвалидна лица) и 2 теретна;
- простор за замену уља и проверу притиска у пнеуматицима;
- чесма са текућом водом ;
- површина за манипулацију меродавног возила.
Одмориште
Граде се уз јавни пут на местима са посебним одликама (видиковци, природни, културноисторијски споменици или пунктови и др.). Одморишта се опремају:
- јавни телефон;
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- вода за пиће - чесма на отвореном;
- санитарно-хигијенски чвор - површине до 50 m2
- објекат укупне површине до око 100 m2 у коме је продавница општих артикала
(храна, пиће, штампа, цигарете, ауто-делови), сувенирница и информативнотуристички пункт,
- информације - табла са називом и планом одморишта, табла са основним
информацијама о туристичким, културним и природним локалитетима, наредним
станицама за снабдевање горивом;
- ресторан са националном кухињом - за оријентационо 50 особа у затвореном делу
и 70 места на тераси, кухиња и мокри чвор, службени смештај особља ресторана
- мини пијаца на којој се продају производи из окружења
- паркинг простор - за 40 путничких возила, 4 аутобуса, 4 теретна возила, са
потребним пролазним саобраћајним тракама.
Мотели
Намењени су дужем задржавању, уз могућност ноћења. Постављају се на растојањима
30-40 km. Поред свих садржаја наведених за паркиралишта и одморишта, потребно је да
се у оквиру комплекса налази и сервисна радионица за све врсте возила, као и шири
дијапазон занатско-трговинских продавница, пошта, мењачница. Одређивање тачне
локације је комплексан задатак, који захтева сагледавање и анализу више утицајних
параметара: саобраћајно-технички услови; просторна ограничења; природне и историјске
карактеристике посматраног локалитета; могућност комуналног опремања; снабдевање и
одржавање објеката пратећих садржаја и услови заштите животне средине.
Начин укрштања инфраструктурних система са саобраћајницама
Код свих инсталација, паралелно вођење и укрштање са државним путевима треба:
1. Да је минимална удаљеност инсталација од државних путева 3,0 m од крајње тачке
попречног профила - ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за
одводњавање (изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза).
2. Да се укрштање инсталацијама са државним путевима предвиди искључиво
механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у
прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви
износи 1,35 - 1,50 m, у зависности од конфигурације терена. Заштитна цев мора бити
постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута,
увећана за по 3,00 m са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви
испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 m.
1.2.3.

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

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
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противпожарним прописима захтева. Минимални пречник цеви за градска насеља је Æ
100мм.На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на
максималном размаку од 80м за индустријске зоне, односно 150м за стамбене зоне.
Препоручује се уградња подземних противпожарних хидраната.
Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2м, а магистралних
цевовода 1,8 м до темена цеви.
Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих.
Минимални размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5м. Појас заштите
око магистралних цевовода је мин по 2,5м са сваке стране
Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије.
Техничке услове и начин прикључка новопројектоване линије као и прикључење
појединих објеката одређује надлежна комунална организација.
Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин снабдевања.
Код изградње нових водоводних линија предвидети број затварача и фазних 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 пречик
од Æ 200мм усвојити Æ 200мм. Максимално пуњење канализације је 0,7Д 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
1,2м од темеља цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети
довољан број ревизионих окана и водити рачуна о минималним и максималним
падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/Д (цм) , а минимални пад 1/Д (мм).
Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну канализацију.
Минимални пречник кућног прикључка је Æ 150мм.
Индустријске отпадне воде се могу увести у канализацију тек после предтретмана.
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У срединама где не постоји канализација градити прописане водонепропусне септичке
јаме.
Техничке услове и начин прикључења новопланиране фекалне канализације као и
прикључење поједних објеката одређује надлежна комунална организација.
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 улице.
Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. За
меродавну рачунску кишу обично се узимакиша са вероватноћом појаве 33% или 50%.
Минимална дубина укопавања мерена од темеља цеви је 1,0м
Водовод из дренажа уводити у кишну канализацију
Правила за извођење регулације водотокова
Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, стамбеним , инфраструктурним и
саобраћајним објектима.
- меродаван протицај за димензионисање корита регулисаног водотока одређује
надлежна водопривредна организација.
- Са обе стране регулисаног водотока оставите заштитни појас минималне ширине
4,0м због могућих интервенција.
Водно земљиште
На водним земљиштем је забрањена градња.
На водном земљишту дозвољено је изузетно:
- изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова, у складу са
законом о водама и водопривредним условима.
- Изградња објеката инфраструктуре у складу са планом у складу са Законом о
водама и водопривредним условима.
- Изградња објеката других намена (туризма, спорта, и рекреације). Изузетно у
складу са законом о водама и водпривредним условима.
Водно земљиште намењено водоснабдевању, представља зону са посебним режимом,
чије су зоне санитарне зештите одређене према, Закону о водама. Границе зоне
санитарне заштите, статус објеката и активности у зонама, одредиће се Елаборатом о
зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања. У зони заштите, уређење и
изградња ће се вршити на основу Просторног плана подручја посебне намене и
Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите извориша
водоснабдевања (сл.гласник Рс бр.92/2008).Водна инфраструктура је корисник простора
који има врло конкретне и строге захтеве у погледу простора који је неопходан за виталне
функције у области вода. Због тога се дефинишу базна правила грађења са становишта
хидротехничких система.
Општа правила за услове грађења и намену простора са становишта вода.
• Изградња малих акумулација дозвољена је на свим водотоцима на подручју општине на
местима на којима се њима не угрожавају изворишта и други објекти хидротехничке и
друге инфраструктуре, саобраћајница и насеља. Мале акумулације се могу градити само
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заједно са реализацијом антиерозионих радова. Мора се обезбедити гарантовани
еколошки протока низводно према дефинисаним критеријумима.
• Изградња хладноводних рибњака је дозвољена на локацијама на којима не угрожавају
изворишта или друге планиране системе, под условом да се све манипулацију са
хранивима обављају на контролисан начин и да се стриктно поштује санитарна
дисциплина у зони рибњака.
• На подручју општине нису Катастром МХЕ регистроване локације за МХЕ. Међутим, то
не искључује могућност да се такви објекти граде, под условом да потенцијални
инвеститор поштује услове који су за МХЕ дефинисани у делу Плана који се односи на
Обновљиве изворе енергије.
• Дозвољена је изградња ниских преградних објеката на току Млаве, Витовнице, Бусура,
али искључиво реализацијом преграда који су веома мобилне са гледишта потпуног
отварања протицајног профила у случају потреба одбране од поплаве. Најпогодније су
врећасте бране са успором који се реализује само у основном кориту. Ти објекти се могу
градити за све врсте коришћења вода (захвати за наводњавање, туристичка и спортскорекреативна валоризација таквих акваторије, итд.).
• Уколико се граде мале акумулације њихово порибљавање се сме обављати само на
бази ихтиолошких студија и пројеката, урађених од стране за то лиценцираних
институција. Није дозвољено да се тај посао обавља самоиницијативно од стране
риболовачких друштава.
• Експлоатација грађевинског материјала из водотока на подручју општине Петровац је
дозвољена само уз одговарајућу ревидовану пројектну документацију којом се пројекат
експлоатације потпуно усаглашава са пројектима регулације река на тим ширим
потезима. То подразумава и стриктан надзор, по истим принципима као када се изводе
радови на регулацији реке.
• Захватање воде из водотока (укључив и захватање из малих акумулаицја) дозвољено је
само уз одговарајуће водне сагласности, уз обавезу обезбеђења гарантованог
водопривредног минимума и гарантованог еколошког протока, дефинисаног за хладан и
min . mes .

min .mes.

и Q 80%
), са ограничењима која утврђују колико се воде
топли део године ( Q95%
мора оставити у току након захватања воде за технолошке потребе. Анализе обавити
према важећој методологији ГЕП 1 која је дефинисана у Србији, који обезбеђује
несметано очување биодиверзитета на низводном делу тока. Водозахвати за еколошке
протоке треба да буду тако диспозиционо решени да омогуће да се захтевани протоци
аутоматски захватају и испуштају у прописаној количини. У случају да корисник тих
објекта током експоатације не поштује услове о еколошким протоцима који су дефинисани
водном дозволом, губи право на обнову дозволе за рад.
• Регулације река у зони насеља поред функционалних критеријума треба примерити и
урбаним, естетским и другим условима, који омогућавају урбанистички складно
повезивање насеља са акваторијом. Дуж тих водотока у зони насеља са обе стране
предвидети кејове и урбано складно уређене обале. Дуж обала река се мора оставити
слободан простор од најмање 7 m.
• Због феномена стварања ерозионе јаме у кориту при проласку поводња, сви стубови на
мостовима и другим грађевинама у рекама морају да буду фундирани на стенској маси,
испод речног наноса. Ово правило се односи и на крилне и потпорне зидове дуж путева,
који су, такође, били рушени искључиво због плитког фундирања и поткопавања.

1

Видети одговарајуће поглавље у зборнику ''Грађевински календар'', 2003.Београд, СИТЈ
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1.2.4.

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Електроенергетски објекти на планском подручју могу се градити уз поштовање важећих
прописа, одговарајућих техничких препорука Е.Д. Србије и техничких услова надлежне
електродистрибуције.
Изградња се може вршити на основу грађевинске дозволе техничке документације врши
се под условима утврђеним „Законом о планирању и изградњи“(сл.гласник РС бр.72/2009
и 81/2009).
Издавање грађевинске дозволе за електроенергетске објекте из члана 133 наведеног
закона је у надлежности Министарства грађевинарства , а захтев за издавање исте треба
да садржи одговарајућу документацију дефинисану чланом 135. Закона.
За остале електроенергетске објекте укључујући објекте С.Н. и Н.Н., као и О.И.Е
надлежна је локална самоуправа .
На основу добијене грађевинске дозволе инвеститор може приступити изградњи објекта,
уз услов да 8 дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова надлежном органу
које издало грађевинску дозволу и грађевинској инспекцији на чијој се територији налази
објекат.
За МХЕ снаге до 10mW и мини хидроелектране до 100kV може се приступити изградњи на
основу грађевинске дозволе и уз претходно прибављене добијене енергетске сагласности
од надлежног Министарства рударства и енергетике као и услова за повезивање О.И.Е
електричне енергије на електродистрибутивном систему од страе надлежне Ед односно
ЕМС-а.
Код изградње надземних водова средњег и високог напона (10kV , 35kV и 110kV).
Заступљених на просторном плану општине утврђују се трасе и заштитни коридор у коме
се не дозвољава изградња било које врсте објеката. Заштитни коридор за далеководе
износи:
§ 15m.... за далеководе до 35kV
§ 25m.... за далеководе 110kV , рачунато од осе далековода са обе стране.
При томе се морају поштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV
до 400kV („Сл.лист СФРЈ бр.65/88 и Сл. лист СРЈ бр.18/92“).
Изградња надземних нисконапонских водова може се вршити уз поштовање одредби
„Правилнику о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова („Сл.лист
СФРЈ бр.6/92“).
Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени
потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објеката који износи:
§ 0,4 m .. у односу на цеви водовода и канализације
§ 0,5 m.... у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и
севисне саобраћајнице
§ 0,6 m... од спољне ивице канала за топловод
§ 0,8 m... у односу на гасовод у насељу
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§

1,2 m... од гасовода ван насеља

Када се потребни размаци не могу остварити, кабл се полаже у заштитну цев дужине
најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином код паралелног вођења,
при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3 m.
Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод
цеви водовода и канализације, гасовода и топловода.
Код укрштања са телекомуникационим каблом енергетски кабл се полаже испод истог, а
угао укрштања треба да је најмање 30°, што ближе 90°.
На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини
минимално 0,8 m испод коловоза.
o

Телекомуникације и поштански саобраћај

o
Гасификација
Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовоод од полиетиленских цеви за развод гаса
радног притиска до 4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на
прикључном шахту или мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним
затварачем потрошача.
Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране
намене коришћења земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу
инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла.
Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и
полиетиленске цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања
вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење
трошења гаса сваког појединог потрошача.
По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним
зеленим површинама и тротоарима.
Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз
могућност искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа
је планирана у облику затворених међусобно повезаних прстенова око појединих група
потрошача. Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да
омогућују и искључење појединих потрошача,смештених у ПП-шахтама.
Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима,
обезбедити од приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом «ГАС»
уграђен на дистрибутивном гасном цевоводу.
Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак.
У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода
применити прописане мере заштите.
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У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне
мере заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда
и других објеката.
Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у
зависности од пречника цевовода и прописаних општих техничких услова.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од
услова терена а изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и
улицама износи 1,0 m.
Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:
l при паралелном вођењу 40 cm
l при укрштању 20 cm
l поред темеља зграда и објеката 1,0 m.
При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима,
угао укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°.
За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални
орман са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем,
регулатором притиска и мерачом протока гаса.
За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак
из регулационог сета.
Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно,
засуто слојем песка испод и изад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за
полагање дистрибутивног цевовода од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.
Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним
заваривањем, полухузионо заваривање.
Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са
техничким прописима.
На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС»
жуте боје.
Траса госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом
на месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 m од заштитног појаса.
Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног индентичног
броју из техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање.
Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,з) оси.
Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске
службе и ЈП Србијагаса, Организационој јединици Београд.
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Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт,
односно дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова
за израду техничке документације.
При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода
радног притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке
услове код овлашћеног дистрибутера.
Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се
придржавати:
l Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара («Службени лист
СРЈ», број 20/92),
l Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак
од 4 бара («Службени лист СРЈ», број 20/92) и
l Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације
(«Службени лист СРЈ», број 20/92).
l Закон о цевном транспорту гасовитих и течних угљоводоника Службени лист СРЈ
број 29/1997.
l Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и
гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима, Слижбени
лист СФРЈ број 26/1985.
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
Катастром малих хидроелектрана (МНЕ) из 1987., који је дефинисао оквирно могуће
локације за изградњу МХЕ у Србији, на подручју Општине Петровац нису евидентирана
потенцијална места за реализацију таквих објеката. Међутим, пошто се МХЕ могу градити
и на другим локацијама које нису евидентиране Катастром, такве се локације могу
разматрати на подручју општине под следећим условима.
- За грађење МХЕ на горњим токовима река које дренирају падине Хомољских планина
и Бељанице (Витовница, итд.) неопходна је сагласност Завода за заштиту природе
Србије, који ће оцењивати да ли се такво техничко решење уклапа у планиране
режиме заштите, као и у хидрографске, еколошке и амбијанталне вредности тих
водотока и његове шире околине.
- У случају да се одобри таква диспозиција постоји обавеза да се објекат тако уклопи у
окружење, да не нарушава амбијенталне и еколошке вредности. То се посебно
односи на начин реализације деривације, која не сме да представља сметњу за
несметано кретање људи, стоке и дивљачи, препреку за отицање, не сме да
грађевинским интервенцијама подстиче појаву ерозионих процеса.
- На рекама на којима се гради МХЕ мора се обезбедити гарантовани еколошки проток,
који омогућава очување водених и приобалних ексистема низводно од преграде. Тај
проток је различит: током хладног дела године [октобар - март], не може бити мањи
од [0,1÷0,15]×Qsr (Qsr – средњи проток на профилу захвата), а током топлог дела
године [април - септембар] креће у опсегу [0,15÷0,25]×Qsr (тачан метод прорачуна
видети у методици која је наведена у фусноти 2).

2

Грађевински календар за 2003, СГТЈ, Београд, 2003.
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-

При вођењу деривација, ради концентрације пада, водити рачуна о локацији
машинских зграда, које треба да буду тако лоциране (узводно од насеља) да не
доводе до осиромашења водом водотока који протичу кроз поједина сеоска насеља.
Планински водоток који протиче кроз неко насеље је драгоцен урбано-амбијантални
ресурс, чије би осиромашење и деструкција сигурно довело до социјалних тензија.

Енергија ветра. У току је израда студије о изградњи и експлоатацији електрана на ветар,
које ће се лоцирати у зони најповољнијих специфичних потенцијала ветра. Та студија ће
се сматрати саставним делом овог просторног плана, односно, онај део студије који се
односи на ово подручје.
Према документацији ППРС (Тематске карте) територија општине Петровац се налази у
зони већих просечних енергија ветра у Србији, са интензитетом (на 100 m висине) преко
225 kWh/m2 у јануару и око 150 kWh/m2 у јулу. У складу са принципом да се
ветроелектране (ВЕ) граде само на местима за које се након истражних радова
заинтересују конкретни инвеститори, још пре постављања стубова за истраживање
брзина ветра треба прибавити сагласност Завода за заштиту природе Србије, да би се
установило да ли се у тим зонама предвиђају у будућности одређени видови заштите
предела, јер су ветрогенератори неспојиви са заштићеним амбијенталним целинама. То
је у складу са ставом међународне заједнице да се ''на заштићеним и за заштиту
планираним и еколошки значајним подручјима, која ће бити део мреже Натура 2000 не
граде ветроелектране''. Тај став је уграђен и у нови Просторни план Србије. Зоне у којима
би се ветроелектране могле градити без таквих ограничења су шири појасеви дуж путева,
као и брежуљкаста подручја Косе, посебно у зони гребена Чукаре (к.300) и Главице (к.
332) на којима због орографких одлика (вододелница између планинског масива
Бељанице и долине В.Мораве) постоји јаче ваздушно струјање. Преме закону о
планирању и изградњи, ветроелектране се могу градити и на пољопривредном
земљишту, уз претходно прибављену сагласност власника земљишта и органа надлежног
за послове пољопривреде и животне средине. Приликом одређивања локације за
ветроелектране раде се анализе утицаја на окружење, са посебним освртом на ризике по
животну средину (бука, утицај на птице, животиње и пејсаж) и са проценом
прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и
животне средине и европских стандарда и искустава у изградњи ветроелектрана. Управо
са тог становишта зоне уз постојеће путеве имају приоритет, јер су ту ти додатни
неповољни утицаји најмањи. При свим активностима на том плану морају бити поштовани
следећи услови:
- Ветроелектранама не могу бити запоседана подручја која према оцени Завода за
заштиту природе Србије (чија се сагласност мора добити за истраживање и грађење
ветрогенератора) имају посебне еколошке и амбијенталне вредности и која се
планирају за неки вид заштите.
- Групе ветроелектрана не треба смештати у зони планираних туристичких центара и
насеља.
- Ветрогенератори се не могу постављати ближе од 1,5 km од насеља, индивидуалних
сеоских домаћинстава и производних објеката.
- Не смеју се постављати ближе сточних фарми јер је доказано врло неповољно
дејство и на људе и на животиње звучних таласа из ниских, за људе нечујних делова
спектра звука. Сада су у свету постали свесни да се са лоцирањем ветрогенератора
много грешило, јер су бројна подручја и амбијентално девастирана, али су постала и
опасна за људе и животиње у доста широком кругу.
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Соларна енергија. Према оквирним истраживањима разматрано подручје спада у зону
просечног интензитета сунчевог зрачења, са бруто око 1200 kWh/m²·година. Степен
искоришћења зависи од начина конверзије пријемника, па се оквирно може сматрати да је
на подручју општине просечна искористива енергија сунчеве енергије око 700
kWh/m²·година. Није економична и не предвиђа се непосредна конверзија у електричну
енергију. Међутим, конверзија у топлотну енергију, пре свега врло економичним
уређајима на крововима за загревање воде за санитарне потребе, па у неким
околностима и за догревање индивидуалних стамбених јединица, препоручује се и има
пуни приоритет. Економски и организационо општина треба да подстиче тај вид
конверзије, који спада у најрационалније начине супституције потрошње електричне
енергије.
Остали видови енергије. • Енергија биомаса. Коришћење отпадних биомаса предвиђа
се искључиво на нивоу индивидуалних домаћинстава, пре свега у сеоским насељима. •
Геотермална енергија. На територији Општине Петровац на Млави најпознатији
геотермални извор је Ждрело, које се већ користи у балнеоолошке и туристичке сврхе. На
подручју општине геотектонски склопови терена указују на могућности да се истражним
радовима пронађу и нови геотермални извори. У случају њиховог утврђивања, редослед
приоритета за коришћење је следећи: бањски и спортско-туристички објекти, уколико то
омогућавају физичко-хемијске карактеристике воде, коришћење топле воде за интензивну
пољопривредну производну (стакленици, пластеници), непосредна конверзија за грејање
стамбених и хотелских јединица. 3
1.2.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
o

Правила за изградњу и проширење гробља

За изградњу гробља на потпуно новој локацији, у случају потребе решавања
локације утврђивањем јавног интереса обавезна је израда Плана детаљне
регулације. У случају имовинско-правно решене локације и њеног приступа,
обавезна је израда Урбанистичког пројекта. Урбанистичкој разради локације мора
да предходи израда геолошког елабората и одговарајућег документа о утицају
изградње гробља на животну средину.
Димензионисање гробља зависи од: броја становника гравитационог подручја (планирано
стање), стопе морталитета, ротационог турнуса, димензије гробног места, система
сахраљиваља и организације парцеле и заступљености функција на гробљу.
Од различитих метода прорачуна, у нашим условима уобичајена је примена методе
Швенкела, по којој се одређује потребни капацитет гробља:
.....................................................................................................................................................
Број гробних места:
G= -----------x S xTx1,25
1000
K – стопа морталитета (број умрлих годишње на 1000 становника); S - броја становника; T
– ротациони турнус.
.....................................................................................................................................................
Број гробних места:
G= ---------x1964x25x1,25; G= 491
1000
Површина парцеле
PP= GmxG; PP=8,5m² x491; PP=0,4ha
3

Проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. – редиговано дана 21. јуна 2011.
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Површина гробља

PG= PP+2/3PP; PG= 0,4+2/3x0,4; PG= 0,7ha

Правила регулације за уређење гробља
Гробље се састоји од површине за сахрањивање и приступне површине која је величином
и опремљеношћу у складу са величином површине за сахрањивање. Минимум комуналне
опремљености гробља представља плато са чесмом, решеном одводњом употребљене
воде и површинске воде са платоа (по потреби септичка јама) и капелом, потребних
капацитета, са обавезним електричним прикључком.
Површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа
сахрањивање у једном гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или
четири умрла лица.
Ширина бетонских прилазних стаза је 1,3 m, а растојање између гробних места 0,5 m.
Габарит гробног места износи:
· за једно умрло лице је 1,1 х 2,4 m,
· за два умрла лица 2,0 х 2,4 m,
· за три умрла лица је 2,9 х 2,4 m,
· за четири умрла лица је 3,8 х 2,4 m,
За формирање гробног места користе се монтажне армиране бетонске гредице ширине
10cm. ширина гредице на западној страни (где се налази спомник) је 30 cm. Бетонске
гредице надвисују бетонске стазе за 10 cm и прате терен тако да у случају пада проблем
висине се решава каскадом, а никако повезиавањем видне висине гредица. Површина
гробног места је за 5 cm виша од бетонске стазе, односно 15cm, ниша од бетонске
гредице. Она би требала целом површином да буде затрављена.
Гробно поље треба решити у стилу пејзажног парка обогаћено мањим пластикама или
једноставним малим плочама од камена са уклесаним именима покојника. Гробно место
са припадајућом комуникацијом је величине 3,0 х 2,5 m. Затрављена површина се
преноси и на уоквирену површину око споменика, где се може засадити цвеће или
украсно шибље.
Основни елеменат садржаја гробља, односно парцела је гробно место. На гробљу треба
предвидети ортогоналан распоред гробних места ради оптималне искоришћености
земљишта, уз једноставније облежавање на терену и истовремено максимално
озелењавање међупростора.
Породична гробна места за сахрањивање две особе, као најчешћи вид сахрањивања су
спољних димензија 2,0 х 2,4 m са међуразмаком од 0,5 m у реду и 1,3 m између редова.
Дубина сахрањивања износи 1,6 m.
Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу. Висине
надгробних споменика се типизирају на димензије по висини од 80cm, 100cm и 120cm, а
ширине за појединачна гробна места су 60cm, а за двојна гробна места су 120cm.
Опремање постојећих гробља недостајућом инфраструктуром се ради по правилима
која важе за изградњу нових гробља.
Простор гробља се ограђује транспарентном оградом, уз коју треба формирати зелени
заштитни појас (оградно-зимзелене врсте) висине 1,5 m са наглашеним и посебно
обрађеним улазима. Ограда се поставља око целог комплекса гробља.
За проширење постојећег гробља обавезна је израда Урбанистичког пројекта којим ће
се и постојеће гробље и проширени део сагледати као целина, међусобно повезати и
инфраструктурно опремити.
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o Правила уређења и изградње за сточне пијаце
Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да испуњавају
следеће услове:
- да се налазе изван насеља;
- да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава;
- да нису удаљени од главног пута;
- да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште;
- изложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу;
- да има само један улаз довогьно простран и са изграђеним вратима; и
- да има посебно издвојен простор за животиње за које се приликом контроле
утврдило да су заражене или су сумњиве на заразу.
Величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да
просечна одређена површина се мора повећати за 15% површине на име путева и
изградњу манипулативних и санитарних обеката:
-

по грлу крупних животиња – 2 m2;
пo телету - 1,2 m2;
пo овци, односно свињи преко 50 kg – 1 m2; и
пo јагњету и прасету - 0,5 m2.

o Правила уређења и изградње за сточна гробља
Посебан циљ уређења и развоја у оквиру комуналног сектора је детерминисање локације
за сточно гробље на територији општине и уређење одговарајућег простора, који испуњава
услове за обављање безбедног уклањања угинуле стоке.
За сточно гробље потребно је утврдити локацију или више локација на руралном простору
које испуњавају санитарно-техничке услове за ову намену и инфраструктурно опремити
простор.
У складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и
отпадака животињског порекла и условима које морају да испуњавају објекти и опрема за
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за
транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Службени гласник
СФРЈ", број 53/89) формираће се, уређивати и одржавати сточна гробља на подручју
општине.
Будући да општина Петровац на Млави нема одређену локацију за сточно гробље,
неопходно је одредити локацију и на основу урбанистичког плана уредити одговарајући
простор, који испуњава услове за обављање безбедног уклањања угинуле стоке.
С обзиром да је сточно гробље најнеповољнији начин уклањања лешина и конфиската с
хигијенског и епизоотиолошког стајалишта услови за избор локације и изградњу сточног
гробља су:
- локација јаме мора бити изван насеља, на оцедном терену (крупно гранулирано
тло) са довољним протоком ваздуха;
- ниво подземних вода не сме бити виши од 2,5-3,0 m испод површине тла;
- сточно гробље мора бити ограђено оградом од бетона или цигле. На врху ограде
мора бити бодљикава жица;
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-

унутар локације треба да има објекат са текућом водом, прибором за секцију
лешева, прање и дезинфекцију;
након секције лешина се закопава 2,0 m испод површине земље с направљеном
хумком;
за велике животиње треба место површине 4,0 m2, а за мале 2,0 m2;
свака лешина се закопава у засебну јаму;
временски турнус за сточна гробља је 10-15 година;
сточно гробље се не сме користити за напасање, а за садњу неке културе се може
користити тек 26 година након престанка употребе. До тада се на њему може
садити само дрвеће.

За случај наглог помора (епидемије) стоке саставни део сточног гробља треба да
представља и јама гробница, за истовремено збрињавање већег броја угинулих
животиња.
Јама гробница се може градити и као засебан објекат изван насељеног места. За одабир
локације је важан ниво подземних вода и гранулометријски састав тла. Прикладна
ширина јаме је 3,0-5,0 m, а дубина 8,0-15,0 m. Дно треба бити најмање 1,0 m изнад нивоа
подземних вода. На дно се ставља дренажни слој дебљине 0,5-1,0 m од туцаника или
ломљеног црепа. На 1,0 m од дна стављају се две гвоздене шипке (цеви или шине које
формирају мрежу налик роштиљу) на којима се лешина задржава. Јама се зида на суво и
на врху се затвара армирано-бетонском плочом која уједно служи и као сто за секцију.
Регионална депонија
Регионална депонија представља грађевински објекат који служи за коначно одлагање
отпада (не треба сметнути са ума да код сваке врсте третмана отпада увек постоји
одређен део отпада који се мора одложити на одабрано место за одлагање отпада). Ови
објекти су опремљени различитом опремом која служи очувању животне средине, а при
томе се мора спроводити одређен технолошки поступак, отпад се мора компактирати и
покривати слојем земље или другог инертног материјала на систематичан и санитаран
начин. Један од најважнијих задатака функције одлагања, јесте планирање начина
коришћења рекултивисаног земљишта.
Значајно мање капацитета ће бити потребно за комунални отпад са еколошки
најпрактичнијим опцијама, него што би то било у случају да се настави управљање
отпадом као што се то ради данас Важан корак у правцу доласка до основа за
одређивање конкретних локација за изградњу санитарних депонија и мреже трансфер
станица, у функцији сакупљања, транспорта и одлагања комуналног чврстог отпада,
представља утврђивање критеријума за испитивање битних карактеристика које неки
простор одређују као повољан или неповољан за лоцирање санитарне депоније,
односно анализа макролокација или зона на које треба усмерити пажњу у даљем
процесу испитивања потенцијалних микролокација за изградњу депоније.
Уз еколошки најпрактичниије опције и узимајући у обзир пројектовани степен раста, очекује
се да количина отпада одложена на депонију буде смањена. Потребно је
идентификовати посебне акције за преглед будућих потреба за депонијама у светлу
примене регулативе и имплементације алтернативних метода за поступање са отпадом.
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Изградња нових објеката – депонија
Депонија мора бити опремљена:
· Површином за одлагање отпада формираном по свим захтевима ЕУ: непропусна
подлога, дренажне цеви за одвод процедних вода, гасним системом за сакупљање
издвојених гасова,
· Објектима; Административна зграда са лабораторијом, објекат за прање возила и
канти, мостном вагом за одмеравање отпада.
· Постројењем за пречишћавање отпадних вода,
· Саобраћајном инфраструктуром: паркинзи за претоварна и транспортна возила (за
чиста и прљава), паркинзи за аутомобиле, неоходне саобраћајнице за манипулацију и
кретање по депонији,
· Неопходном инфраструктуром: водоводна и канализациона мрежа, електрична
енергија за напајање уређаја, осветљење, као и за грејање, хидрантска мрежа,
· Неопходним приступним саобраћајницима са магистралних путева,
· Оградом и капијом,
· Системом мониторинга загађења
Постројење за рециклажу
Постројење за рециклажу корисно изградити на самој локацији депоније. Постројење треба
да обухвата:
· Прихватни плато за цео отпад,
· Прихватни кош у који се доводи отпад и усмерава на траку,
· Објекат у коме је постављена процесна линија за ручно сортирање из масе отпада
(линије за балирање пластике и папира, линије за прераду стакла,
· Платоом за одлагање издвојених рециклабила,
· Платоом за одлагање третираних рециклабила,
· Платоом за одлагање преосталог отпада који се транспортује на депонију на
коначно одлагање,
· Административна зграда за управу,
· Објекат са гардеробама и купатилима за раднике,
· Објекат за прање возила и канти,
· Мостном вагом за одмеравање отпада,
· Саобраћајном инфраструктуром: паркинзи за претоварна и транспортна возила
(за чиста и прљава), паркинзи за аутомобиле, неоходне саобраћајнице за
манипулацију и кретање по центру,
· Неопходна инфраструктура: водоводна и канализациона мрежа, електрична
енергија за напајање уређаја, осветљење, као и за грејање радних просторија,
хидрантска мрежа за прање платоа и заштиту од пожара,
· Неопходне приступне саобраћајнице са главних путева,
· Ограда и капија,
· Систем мониторинга загађења.
1.2.6. ЗЕЛЕНИЛО И ПОВРШИНЕ ПОД ЗЕЛЕНИЛОМ
У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала,
реконструкција цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената,
реконструкција стаза, реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртноархитектонских елемената, подизање фонтана, реконструкција и поправка постојећих
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објеката и дечијих игралишта, ограђивање парка. Паркове треба опремити стандардном
инфраструктуром и системом за наводњавање.
Код подизања нових парковских површина важе следећи услови:
- потребно је да постоји пројекат парка у одговарајућој размери са прецизно
одређеном границом парка, унутрашњим саобраћајницама и парковским
објектима;
- зеленило треба да буде репрезентативно;
- планирати места за постављање споменика;
- планирати водене површине (вештачка језера, фонтане);
- садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, шетња и др);
- садржај рекреативних објеката треба да обухвати све старосне групе;
- у парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски са отвореним
баштама, објекти у функцији одржавања парка, објекти културе, мањи отворени
амфитеатри за културне манифестације и инфраструктурни објекти од општег
интереса утврђени на основу закона;
- могућа је изградња мањих појединачних јавних или комерцијалних објеката у
комплексима зеленила на основу планова детаљније разраде. При томе треба
водити рачуна о величини зелене површине, микролокацији, њеном значају за
просторну целину, статусу трајног добра и другим утицајним чиниоцима.
Дозвољени су следећи радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала,
реконструкција цветњака, нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената,
реконструкција стаза, реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртноархитектонских елемената, подизање фонтана, ограђивање скверова. Скверове треба
опремити стандардном инфраструкгуром и, према потреби, системом за наводњавање.
Код планирања нових скверова треба:
- уважавати правце пешачког кретања,
- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера,
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна,
- објекти могу да заузму до 5% територије сквера,
- на скверу могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од општег интереса
утврђени на основу закона,
Зеленило специфичног карактера
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор
врста прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила:
- зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати
на брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима,
- 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.
Заштитно зеленило дрворедног типа или живе ограде обавезни су садржаји
уређења,
Парк шуме шуме могу да садрже следеће зоне:
- зону пасивне рекреације. У овим
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-

-

опрему (нпр. шетне и планинарске стазе, рекреационе ливаде и др.).
Дозвољени капацитет подручја је 1-3 посетиоца/hа. Максимално учешће
застртих и изграђених површина је 2,5 %;
зону активног одмора која може да садржи додатну опрему (нпр. бициклистичке
стазе, трим стазе, игралишта за децу, мини голф, ресторане, кампинг плацеве и
др.). Дозвољени капацитет у овим зонама је 5-9 посетилаца/ha. Максимално
учешће застртих и изграђених површина је 5% укупне површине зоне;
зону активне рекреације. У оквиру парк шуме могу се планирати објекти спорта,
отворени терени и затворени објекти мањег капацитета (пратећи објекти уз терене,
угоститељски објекти) - максимално учешће застртих и изграђених површина је
2,5 %.

Део шуме може да буде парковски уређен. Потребно је обезбедити лаку приступачност,
паркиралишта лоцирати на главним прилазима шуми, тежити да кроз комплекс шуме буде
обезбеђено само пешачко кретање, за лоцирање нових стаза користити постојеће шумске
путеве, мрежа путева треба да омогућава кружно кретање различитих дужина.
Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној
вегетацији; дуж стаза, прогала и на рекреационим ливадама користити разноврснији
избор врста дрвећа и шибља; на местима где је то могуће формирати визурне тачке (из
шуме и унутар шуме); у склопу шуме могу да се задрже или планирају воћњаци,
виногради и ливаде.
Заштитно зеленило у систему зелених површина треба да обезбеди повезивање
зелених површина у грађевинском реону са шумским и зеленим површинама ван
грађевинског подручја. Заштитно зеленило уз бујичне водотокове има антиерозивни
карактер. На парцелама које се граниче са бујичним водотоком, обавезан је појас од 6,0m
уз поток који ће се третирати као уређено зеленило, односно грађевинска линија може да
буде на минимум 8,0m од потока.
Површине заштитног зеленила могу да садрже пешачке и бициклистичке стазе са
пратећом опремом и објектима. У зависности од просторних могућности оне могу да
садрже спортске објекте, ретензије или низ парковски уређених површина и друго.

1.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉНОСТИ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПО ЦЕЛИНАМА И
ЗОНАМА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
Минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење
следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и
пречишћавање отпадних вода, приључак на електроенергетску и телекомуникациону
мрежу; уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила; и
посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада;

1.4. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу анализе и оцене постојећег стања може се констатовати да се територија
општине Петровац карактерише релативно очуваном животном средином. Полазећи од
стања квалитета животне средине на територији општине, као и на основу концепције
заштите животне средине, могу се издвојити четири категорије: (1) подручја делимично
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загађене и деградиране животне средине; (2) подручја угрожене животне средине; (3)
подручја квалитетне животне средине; (4) подручја веома квалитетне животне средине4.
(1) Подручја делимично загађене и деградиране животне средине – овој категорији
припадају локалитети који су угрожени периодичним прекорачењем граничних вредности
загађивања ваздуха, вода, угрожена буком, као и земљишта девастирана депонијама.
У циљу побољшања квалитета животне средине на локацији депоније треба приоритетно
спречити даљу деградацију простора и загађење водотока, извршити санацију последица
загађења, извршити рекултивацију девастираног земљишта и ревитализацију и
унапређење екосистема (посебно шумских и водених екосистема). Потребно је развити
нови систем регионалног управљања отпадом.
(2) Подручја угрожене животне средине – су локалитети на којима ретко долази до
прекорачења граничних вредности (привредни и производни погони неадекватног
технолошког нивоа, зоне уз фреквентне саобраћајнице; централни делови градског
насеља у којима се прекорачују концентрације загађујућих материја (чађ), локације у које
се излива канализација без пречишћавања, насеља без канализације, дивља сметлишта,
подручја експлоатација минералних сировина и грађевинског материјала).
Приоритетни задаци су спречавање даље деградације и угрожавања животне средине
мерама које доприносе смањењу загађења на извору настанка, а потом санацијом
последица, заштитом и ревитализацијом ресурса. Сви загађивачи морају обезбедити
пречишћавње отпадних вода и гасова, као и прилагодити своје активности домаћој
законској регулативи односно прописима и стандардима ЕУ. Истовремено, обнављањем
производње у привредним зонама неопходно је извршити технолошко унапређење и
применити најбоље доступне технологије (БАТ).
(3) Подручја квалитетне животне средине – су територије и локалитети на којима су
очувани природни ресурси и екосистеми шуме, воде, биодиверзитет, пољопривредно
земљиште на којима није била заступљена интензивна пољопривреда и третман
хемијским средствима.
То су сеоска подручја која су погодна за развој органске пољопривреде економски
исплативих и еколошки прихватљивих и здравствено безбедних пољопривредних
производа, развој прерађивачких капацитета пољопривредних производа, успостављање
еколошки оптималних односа између пољопривредних, шумских и других површина. У
овим подручјима потребно је заштитити и унапредити шумске ресурсе на одрживим
принципима, тако да се може развијати ловство као грана привреде и туризма и развити
зона за одмор и рекреацију ограничених капацитета.
У овим подручјима не планирају се делатности које на било који начин могу погоршати и
угрозити постојеће стање животне средине и природних ресурса.
(4) Подручја веома квалитетне животне средине – су ненасељена подручја без извора
загађења, то су подручја очуваних и заштићених природних и културних добара,као и
подручја која због својих карактеристика заслужују заштиту и очување.

4

Категоризација животне средине је урађена према критеријумима Просторног плана Републике Србије од 2010. до
2020. године

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ

104

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног укупног
квалитета, а посредно и њених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог
света. Ово ће се остварити спровођењем низа мера5 које се могу груписати, и то:
- нормативно-правно мере: доношење општих нормативно-правних аката општинске
управе о заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите,
поступака и активности, критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих
поступака у случају непоштовања закона; израда годишњег програма заштите
животне средине на територији општине; успостављање мерних пунктова и услова
праћења загађивача; забрана и ограничавање изградње објеката који су
потенцијални велики загађивачи;
-

техничко-технолошке мере: избор одговарајућег технолошког процеса у радним
зонама у складу са захтевима и условима заштите животне средине и заштите
природе, као и уградња, контрола употребе и одржавања инсталација и постројења
за пречишћавање отпадних вода;

-

просторно-планске мере: правилан избор локације, распореда објеката и активности
уз
уважавање
микролокацијских
карактеристика
предметних
локација;
успостављање зоне заштите (зеленила) око саобраћајница са повећаном
фреквенцијом возила; овде се посебно наглашава израда елабората процена
утицаја на животну средину којим ће се оцењивати планска и пројектна решења у
односу на захтеве животне средине, у складу са законским актом.

-

економске мере: обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања циљева
заштите животне средине планског подручја кроз наплату накнаде ''еколошке таксе'',
накнаде заузимања грађевинског земљишта, и помоћи локалних, државних и
међународних донација и кредита усмерених ка очувању заштите животне средине
планског подручја.

У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује изградња
објеката који би својим постојањем или употребом непосредно или на други начин
угрожавали живот, здравље и рад људи у насељима или пак угрожавали животну
средину. Забрањује се уређивање и коришћење земљишта које би могло имати штетне
последице на живот, здравље и рад људи, односно штетне последице на окружење.
Све мере за заштиту животне средине морају бити интегрисане у планове будућег развоја
општине Петровац, а посебно се дефинишу следећи приоритети:
- санирање стања најугроженијих простора;

5

-

израда интегралног катастра извора загађивања;

-

побољшање квалитета ваздуха (смањивање загађености ваздуха испод дозвољеног
нивоа за типичне загађујуће материје);

-

изградња и реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода;

-

предузимање мера за очување и заштиту површинских и подземних вода и њихових
резерви, квалитета и квантитета;

-

спровођење мера
водоснабдевање;

строге

санитарне

заштите

и

контроле

изворишта

за

Мере заштите животне средине детаљније су дефинисане у Извештају о стратешкој процени утицаја ППО
Петровац на животну средину
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-

заштита пољопривредног земљишта (од загађивања свих облика због прекомерне
употребе агрохемијских средстава, непланске изградње, процедних вода,
неодговарајућег одлагања отпада, неадекватног третмана отпадних вода);

-

санација и рекултивација постојеће градске депоније и изградња регионалног
система за управљање отпадом и санација нелегалних депонија и сметлишта и
спречавање нелегалног одлагања отпада;

-

увођење интегралног приступа у управљању отпадом, увођење селективног система
прикупљања отпада и рециклаже;

-

смањивање прекомерног нивоа буке у дозвољени оквир;

-

строга заштита и контрола заштићених природних вредности у циљу њиховог
очувања и унапређења.

-

интегрално управљање системом шумских и зелених површина;

-

заштита станишта природних реткости и еколошких коридора;

-

успостављање интегралног и континуираног система мониторинга животне;

-

побољшање информисаности становништва и повећање учешћа јавности у
доношењу одлука од значаја за заштиту животне средине и повећање учешћа
невладиног сектора у процесу доношења одлука;

-

институционално јачање капацитета за заштиту животне средине;

-

успостављање активне регионалне сарадње са суседним општинама и сарадње у
циљу решавања актуелних еколошких проблема и заштите простора и животне
средине.
1.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

У складу са правилником дефинисани су услови за планирање простора јавних
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката
(стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се
обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: болнице, домови здравља,
школе, дмови за старе, рехабилитациони центри, спортски и рекреативни објекти, банке,
поште, пословни објекти, саобраћајни терминали, објекти за потребе државних органа.
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима,
пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају
имати максимални нагиб од 5% (изузетно 8.3%).
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких
стаза треба да износи 180 cm изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних
препрека износи најмање 90 cm. Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на
клизање.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке,
док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери,
доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су
најмање 250 cm у односу на површину којом се пешаци крећу.
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба
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опремити и светлосном и звучном сигнализацијом.За савладавање висинске разлике
између коловоза и тротоара могу се користити закошени ивичњаци, ширине 45cm са
максималним нагибом закошеног дела од 20 %.
Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи
350 cm. Паркинг површине које се предвиђају за потребе паркирања ових лица су:
- За јавне гараже, јавна паркиралишта, паркиралишта уз објекте за јавно коришћење
и веће стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање.
- На паркиралиштима са мање од 20 паркинг места који се налазе уз апотеку,
пошту, вртић, амбуланту, преодавницу прехрамбрених производа, амбуланту,
најмање једно место за паркирање.
- На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле, уз државне путеве
5% од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за
паркирање.
За савладавање висинских разлика до 76cm између две пешачке површине и на прилазу
до објекта врши се применом рампи тако да :
-

Да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12;
Најмаља чиста ширина рампе за једносмерни пролаз треба да је 90 cm;
Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5cm, ширине 5-10 cm;
Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.

Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у
простору тако да :
- Најмања ширина степенишног крака трба да буде 120 cm;
- Најмања ширина газишта 30cm, а највећа дозвољена висина степеника је 15 cm;
- Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо
закошена, без избочења и затворена;
- Површина чела степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта;
- Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама;
- Приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада
степеника треба да испоштују услове који омогућавају безбедно кретање особама
са посебним потребама.
Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm, када не постоји могућност
савладавања ове висине рампама, степеницама врши се покретним рампама.
Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење треба да задовоље све услове како би их
користила лица са посебним потребама.
Знакови за орјентацију треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су:
- Знакови за орјентацију (скице, планови, макете)
- Путокази
- Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора (гараже,
лифтови, санитарне просторије)
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm-160 cm изнад нивоа пода или
тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на
знаковима не сме бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу
употребу.
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Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну
заштиту, опреме за спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних
боја одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема
звука за особе које користе слушне апарате, у јавним просторијама се могу поставити
индукционе петље, бежични инфрацрвени системи или друга техничка средства за
појачање звука.
1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Мере за унапређење ЕЕ изградње објеката:
· Прелазак са грајања на електричну енергију;
· Замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима;
· Доношење нових прописа о спољним пројектним емпературама;
· Доследна примена ЈУС У Ј5.600 и других релевантни стандарда,
· Прелазак са паушалног на обрачун за грјање ТПВ према мерењу потрошње
топлотне енергије;
· Оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите стамбених и
нестамбених објеката;
· Замена прозора;
· Побољшање изолације зидова објеката;
· Увођење прибаљања сертификата ЕЕ за зграде.
2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења односе се на све намене.
Појединачна правила грађења односе се на појединачне намене .
Детаљнијом планском разрадом дефинишу се на основу конкретних услова локације,
посебна правила и услови, који морају бити у складу са правилима и условима овог
плана.
Правила и услови се дају као:
- минималне вредности (ширина улице, величина парцеле, ширина фронта,
растојања од границе парцела и суседних објеката, проценат незастртих и зелених
површина),
- обавезујући услови (регулациона линија, грађевинска линија, паркирање),
- максималне вредности (индекс искоришћености, индекс изграђености, спратност
и висина објеката).
Намене дефинисане на рефералној карти бр.1 "Намена простора" и на шематским
приказима делова насеља представљају преовлађујућу, доминантну намену на том
простору, што значи да заузимају најмање 50% површине простора у којој је означена та
намена. Свака намена подразумева и друге компатибилне намене. На нивоу
појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може бити и
доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне намене
важе правила градње као за основну намену.
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2.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД

УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ПЛАНОМ
Правила грађења утврђена Планом примењују се као основ за издавање локацијске дозволе.
За дефинисање елемената грађења, који нису прецизирани Планом, примењиваће се
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, "Службени гласник
РС", бр. 50/11.
Са
циљем
очување
предела
и
традиционалног
начина
изградње
и
уређења простора прописују се следеће мере за све врсте објеката, осим за објекте који
због своје функционалности имају посебне захтеве у обликовању и материјализацији:
- обавезно је прилагођавање изградње и ревитализације објеката и уређења
парцела предеоном лику брдског подручја;
- примењује се традиционалан начин организације и уређења парцела и концепција
изградње објеката, прилагођен потребама корисника и очекиваном квалитету
живљења;
- примењују се локални грађевински материјали за изградњу објекта;
- примењује се једноставан габарит објекта; и
- по правилу се примењује четвороводни или вишеводни кров.
2.1.1. СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
Основна подела на породично и вишепородично становање у оквиру плана обогаћена је и
облицима становања у циљу активирања простора и развоја туризма, рационалног
инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног развоја:
-

становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони,
апартмани, елитни објекти)
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).

Објекти становања могу бити:
- објекти породичног становања
- објекти руралног становања
- објекти викенд становања
У оквиру намене становања (осим код викенд становања), могу се градити:
- стамбени објекти (намена искључиво становање);
- објекти мешовите функције (стамбено-пословни, који осим стамбеног дела садрже
и радне-пословне просторије функционално одвојене од становања) и
- пословни објекат (садржи просторије за одвијање пословних делатности или
одређених врста производних делатности из области производње чије одвијање је
дозвољено унутар зоне становања)
- економски објекти за потребе руралног становања
- помоћни објекти у функцији објеката основне намене
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Могуће пратеће намене: трговинске, занатске, услужне делатности, јавне намене,
мешовито пословање, пољопривредна производња и мала привреда.
Намене објеката чија градња је забрањена: делатности које вибрацијама, буком,
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе
околину и не представљају намену компатибилну претежној намени околине.
2.1.2. ОБЈЕКТИ ТУРИЗМА
Правила изградње за туристичке комплексе и објекте за општински центар дефинишу се
Планом генералне регулације Петровац на Млави.
Правила изградње и уређења туристичких комплекса и локалитета jecy:
1) на изграђеном земљишту центра туристичког насеља:
- прироритет има адаптација/реконструкција постојећих кућа са окућницом и
пратећим објектима (вајати, млекаре, кошеви и др.) у функцији руралног туризма;
- предност има изградња нових објеката у функцији туризма на темељима и у
габариту напуштених објеката;
- у оквиру постојеће окућнице дозвољава се изградња нових објеката у функцији
руралног туризма, и то тип: „гостинске смештајне јединице" као осавремењени
облик вајата (оптимално 38 m2 за две собе са по три лежаја и заједничким купатилом
и, по могућности, са засебним улазом) и „гостинске куће" (оптимално 50-60 m2 за
објекат са две собе са по три лежаја, дневним боравком и купатилом), с тим да
степен искоришћености земљишта на грађевинској парцели не прелази 40%;
- примењује се архитектонски стил заснован на традицији локалних кућа за
реконструкцију постојећег и изградњу новог објекта, највише до 50% већег
габарита у односу на изворне/традиционалне објекте,
- максимална спратност новог и реконструисаног објекта не може да прелази
Су+П+ПК;
- за грађевинске парцеле утврђује се степен изграђености до 0,8 и степен
искоришћености земљишта до 40%;
2)

у делу атара насеља који не представља центар туристичког насеља дозвољава се
реконструкција и изградња објеката у функцији туризма, под условом да испуњавају
прописане санитарно-хигијенске и друге комуналне услове, као и да нису у
супротности са успостављеним режимима заштите, при чему се, препоручјује
коришћење темеља напуштених објеката и окућнице постојећих домаћинстава, у
складу са правилима из преходне тачке;

3)

у делу атара насеља туристичке зоне који не представља центар туристичког насеља
или туристички комплекс може се дозволити, на основу одговарајућег урбанистичког
плана, контролисана и ограничена изградња нових и комерцијализација постојећих
викенд кућа у туризму (уз могућу адаптацију и реконструкцију), са густином
стационарних корисника до 40 корисника/ha, под условом да испуњавају прописане
санитарно-хигијенске и друге комуналне услове, да нису у супротности са
успостављеним режимима заштите и да не нарушавају слику предела туристичке
зоне; и

4)

на новим грађевинским површинама за туристичка структуре и у значајнијим
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туристичким насељима, уколико се докаже оправданост реализације:
-

предност има изградња туристичких капацитета у низу, хомогених урбаних
структура (пансиони и апартмани), уз формирање интерних саобраћајница и трга и
претходно опремање комуналном инфраструктуром;
примењује се архитектонски стил заснован на традицији планинских кућа;
максимална спратност новог и реконструисаног објекта не може да прелази
Су+П+1+ПК1+ПК2.
2.1.3.

ОБЈЕКТИ ПОСЛОВАЊА И ПРИВРЕДЕ

Правила изградње за објекте пословања и привреде за општински центар дефинишу се
Планом генералне регулације Петровац на Млави.
Правила изградње и уређења објеката привреде и МСП на подручју Просторног плана,
jecy:
- минимална величина грађевинске парцеле je 15 ари;
- минимална ширина грађевинске парцеле je 20 m;
- приступни пут за везу са јавним путем je минималне ширине 5 m c радијусом
кривине прикључка од минимум 10-12 m, с тим да се приступ парцели поставља
сједним улазом-излазом;
- у границама грађевинске парцеле се обезбеђује паркирање свих теретних и
путничких возила, потребан манипулативни простор и складишта за оне
делатности и МСП која имају веће транспортне захтеве и материјалне уносе
(сировине, репроматеријале и готове производе);
- у границама грађевинске парцеле се подиже заштитни зелени nojac према зонама
и суседним парцелама са стамбеном и јавном наменом;
- степен изграђености грађевинске парцеле је максимално до 50%;
- за скупне локације (комплекси и локалитети) могу се предвидети заједнички
сервиси као што су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних,
складишних и производних објеката, служба обезбеђења и надзора, логистичка
подршка и др.;
- минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и
заштитне зелене појасеве; и
- обавезна је примена заштитних растојања од окружења и предузимање мера
заштите животне средине за локалитете и појединачне производне капацитете на
основу процене утицаја на животну средину, а за зоне и скупне локације
производних капацитета на основу стратешке процене утицаја на животну средину
у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник PC", број 84/2005).
Може се одобрити промена намене грађевинских парцела са стамбеном и стамбенопословном наменом у производну намену за предузећа која не подлежу процени утицаја
на животну средину и, евентуално, за предузећа на које се примењује Листа II Уредбе на
основу процене утицаја на животну средину, под условом да се обезбеди утврђено
заштитно растојање од суседних парцела и објеката и предузму предвиђене мере
заштите животне средине.
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Пословање као део других намена
Пословни објекат се може градити као појединачни и главни (посебан или у оквиру
становања) објекат на грађевинској парцели, уз поштовање свих параметара који важе за
изградњу стамбених објеката.
Пословни простор се може организовати у саставу стамбеног објекта или као посебан
објекат уколико то организација парцеле дозвољава. Могућа је изградња и искључиво
пословног објекта на парцели од минимално 600 m2.
Стамбени простор се може претворити у пословни и то без ограничења површине уз
услов да су испуњени хигијенско-санитарни, противпожарни и други услови које захтева
одређена делатност.
На парцелама већим од 600 m2, могућа је изградња другог објекта стамбене или друге
намене која не угрожава становање;
На парцелама преко 800 m2, могуће је развијати делатности мале привреде и
пољопривредне производње за потребе властитог домаћинства.
Све делатности и услуге се морају обављати у објектима.
- појединачни садржаји у ткиву; и
- комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама.
Пословање у радној зони
Објекти производње, који својим капацитетом превазилазе властите потребе
домаћинства и који на било који начин могу да утичу на начин живота у непосредном
окружењу, морају се градити у, за то посебно издвојеним просторима (радним зонама)
или у ободном делу грађевинског подручја на довољном растојању од суседних објеката
других намена на које, евентуално, могу да имају утицаја.
Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном
комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена, али
најчешће су то комерцијални и пословни објекти у склопу привредних зона, дуж примарних
саобраћајница: мегамаркети, складишта, дистрибутивни центри, и сл.
2.1.4.

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Верски објекти припадају категорији јавних садржаја у којима религиозни део
становништва испуњава духовне потребе у складу са конкретном конфесијом, али
истовремено треба да буду места пружања културно-образовних програма и услуга
социјалног старања за становнике у својим срединама и да се прилагоде савременим
обавезама у својој области деловања.
Верски објекти се раде на, за ту намену, прибављеним локацијама, а на захтев одређене
верске заједнице. Верски објекти су по својој намени објекти јавног карактера који се не
граде на површинама јавне намене.
Због своје архитектуре, намене, уређења и духовног значаја за заједницу ови објекти у
просторном смислу представљају често реперне објекте који су од посебне амбијенталне
вредности и који најчешће у насељеним местима представљају централне објекте.
Локација за изградњу новог објекта се обавезно разрађује урбанистичким пројектом на
основу следећих функционалних, локационих и амбијенталних услова:
- провера генералне подобности места (број и концентрација верника, гравитационо
подручје, веза са садржајима центра, саобраћајна приступачност);
- минимално потребна површина парцеле се одређује по стандарду 0,3-0,5m² по
кориснику;
- карактер функционалног окружења (места где се сустичу кретање и интерес житеља,
у близини садржаја који им по традицији, функцији и обележју (припадају);
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- повезаност са амбијенталним и природним целинама, визуре и сагледивост у слици
краја.
У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, треба обезбедити
простор за изградњу пратећих садржаја и управно-административних садржаја. Садржаје
комплетирати са образовно-културним, резиденцијалним и пратећим (комерцијалним)
изграђеним простором и слободним површинама.
Ако се верски објекат ограђује и формира двориште (порту, код верских објеката
Православне цркве) на том делу грађевинске парцеле дозвољена је само изградња
објеката у функцији основног верског обреда, укупне површине 10% од површине верског
објекта, спратности П+0. У порти је забрањена изградња објеката у функцији становања.
За грађевинску парцелу верског објекта максимални индекс заузетости је 35% а
максимални степен изграђености 0,7. Сви објекти пратећих садржаја (укључујући и
становање) својим положајем и габаритом не смеју да угрожавају верски објекат.
За реконструкцију постојећих објеката важе правила дата за изградњу нових објеката.
За објекте утврђене или евидентиране као културно добро за све интервенције на објекту
или парцели обавезно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту споменика
културе.
Основне потребе за површинама стационарног саобраћаја обавезно се решавају
границама властите парцеле.
2.1.5.

у

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Ову врсту објеката углавном треба планирати као површине јавне намене.
Изузетно, ако се раде на површинама изван површина јавне намене, за потребе
појединачних инвеститора или групе, раде се по истим правилима која важе за објекте те
намене на површинама јавне намене.
Управљање и одржавање ових објеката мора бити у складу са законском регулативом и
на начин који обезбеђује њихово квалитетно коришћење, посебно ако су укључени у
одговарајући јавни систем.

2.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
2.2.1. ВЕЛИЧИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Минимална површина парцеле за изградњу објеката:
§ вишепородичног становања
- слободностојећи објекат је 600,0 m2
- објекат у прекинутом низу је 450,0 m2
- објекат у непрекинутом низу је 400,0 m2
§ породичног становања
- слободностојећи објекат је 450,0 m2
- објекат у прекинутом низу је 400,0 m2
- објекат у непрекинутом низу је 350,0 m2
§ руралног становања (са економским двориштем)
- слободностојећи објекат је 800,0 m2
- објекат у прекинутом низу је 650,0 m2
§ викенд становања
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- слободностојећи објекат је 600,0 m2
- објекат у прекинутом низу је 500,0 m2
Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег објекта мешовите намене
(преко 50% пословно, односно мање од 50% стамбеног) je 800 m2
Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег објеката у функцији
туризма и спортског комплекса je 1 500 m2
Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег комерцијалног објекта у
радној зони је 2 000 m2
Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег производно-привреднокомерцијалног комплекса је 5 000 m2
На парцели чија је површина мања од најмање утврђене, може се дозволити изградња
објекта са параметрима за 30% умањеним од предвиђених за одређену намену.
2.2.2. ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора:
За објекте вишепородичног становања:
минимално слободностојећи објекат..............................20,0m
минимално објекат у прекинутом низу............................15,0m
минимално објекат у непрекинутом низу........................12,0m
За објекте породичног становања:
минимално слободностојећи објекат..............................12,0m
минимално објекат у прекинутом низу............................10,0m
минимално објекат у непрекинутом низу..........................8,0m
За објекте руралног становања (са економским двориштем):
минимално слободностојећи објекат..............................20,0m
минимално објекат у прекинутом низу............................16,0m
минимално објекат у непрекинутом низу........................14,0m
За објекте викенд становања:
минимално слободностојећи објекат..............................15,0m
минимално објекат у прекинутом низу............................12,0m
За објекте туризма и спортске садржаје:
минимално слободностојећи објекат..............................25,0m
За објекте мешовите намене:
минимално слободностојећи објекат..............................18,0m
минимално објекат у прекинутом низу............................15,0m
минимално објекат у непрекинутом низу........................12,0m
У радној зони:
за појединачне објекте минимално .................................20,0m
за комплексе минимално ..................................................30,0m
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На парцели чија је ширина фронта мања од најмање утврђене (до10%), може се
дозволити изградња објекта са параметрима за 30% умањеним од предвиђених за
одређену намену.
2.2.3. ПОСТОЈЕЋЕ ИЗГРАЂЕНЕ ПАРЦЕЛЕ
За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних или са ширином фронта
мањом од прописане (до 10%), дозвољена је реконструкција постојећег објекта у
постојећим габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности промене намене
објекта.
2.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА

ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
На изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта или изградњу другог објекта,
задржава се постојећа грађевинска линија.
За изградњу новог објекта на неизграђеној парцели одређује се грађевинска линија као
преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних објеката, али не мање од 3,0 m.
На неизграђеном делу, минимално одстојање грађевинске линије од регулационе је 5,0m.
Економско двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији.
Растојање од грађевинске до регулационе линије увећава за најмање 3,00 m зеленог
простора.
2.4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И ИНДЕКСИ

ЗАУЗЕТОСТИ
o

o

Максимални индекс изграђености
Становање:
вишепородично становање ......................... до 1,8
породично становање .................................. 0,4-0,6
рурално становање ...................................... 0,4-0,8
викенд становање.............................................до 0,3
Пословање:
мешовите намене ......................................... до 1,6
туристички и спортски садржаји .................. до 0,8
производно-комерцијалне делатности ........ до 1,0
Максимални индекс заузетости
Становање:
вишепородично становање ......................... до 40%
породично становање .................................. 30-40%
рурално становање ...................................... 30-35%
викенд становање............................................до 30%
Пословање:
мешовите намене ......................................... до 50%
туристички и спортски садржаји .................. до 40%
производно-комерцијалне делатности ........ до 60%
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2.5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА
Максимална спратност вишепородичног стамбеног објекта је П+3+ПК.
Максимална спратност породичног стамбеног објекта је П+1+ПК.
Максимална спратност објекта викенд становања је П+ПК.
Максимална спратност за производне објекте, економске објекте и објекте пратећих
садржаја, уз објекте становања, износи П+0.
Спратност објеката пословања (компатибилног становању) је П+1+ПК и туристичких
садржаја може бити до Су+П+1+ПК1+ПК2.
Спратност објеката пословања, производње, комерцијалних делатности и слично зависи
од технолошког процеса који се у њима обавља и не може бити већа од П+3.
Максимална висина надзитка за етаже у поткровљу износи 1,60 m.
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим
кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом).
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Висина објекта је:
- на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте
са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
- на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте
до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 m - растојање од
нулте коте до коте слемена, односно венца;
- на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте
до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00 m - растојање од коте
нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00
m;
- на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од
коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена
(венца);
- на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта
утврђује се применом одговарајућих тачака овог члана.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише 1,20 m виша од нулте коте;
- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа
од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 m нижа од
коте нивелете јавног пута;
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара (денивелација до
1,20 m савладава се унутар објекта).
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2.6. НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА

МЕЂУСОБНО И ОБЈЕКАТА ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
o

Међусобна удаљеност стамбених објеката

Међусобна удаљеност објеката према типу изградње износи:
минимална удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од суседног објекта је
пола висине вишег објекта, уз услов да вишеспратни слободностојећи објекат не
може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања
директног осунчања.
минимална удаљеност, у градском насељу и у центру сеоског насеља, за објекте
породичног становања је 4,0 m,
у осталим деловима сеоског насеља за стамбене објекте је минимално 6,0 m,
постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m не могу на тој
страни имати отворе стамбених просторија ( у случају реконструкције).
o

Међусобна удаљеност пословног објекта од објеката друге намене

Минимална удаљеност пословног дела објекта или пословног објекта од објекта друге
намене је 6,0 m. Постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 4,0 m не
могу на тој страни имати отворе (у случају реконструкције).
o Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта
Економски објекти јесу:
сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети и др;
уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране
за сопствену употребу и др;
пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране
и објекти намењени исхрани стоке и др.
Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m;
Одстојање ђубришта, осочне јаме или пољског клозета од стамбеног објекта је
минимално 20,0 m;
Одстојање ђубришта, осочне јаме и пољског клозета од бунара је минимално 20,0 m, с
тим да бунар буде на вишој коти.
Међусобна растојања економских објекта зависе од организације економског дворишта, с
тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте и да
чисти објекти (стамбени) морају да буду на вишој коти од економског објекта без обзира
на положај јавног пута.
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00 м.
o

Међусобна удаљеност производног објекта, у производном комплексу, од
суседног објекта друге намене

Производни објекат, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене мора се
одвојити са минималним зеленим заштитним појасом од 10 метара, по ободу властите
парцеле уз минималнуудаљеност од суседног објекта од 15 метара.
Међусобна удаљеност економског и помоћног објекта зависи од организације економског
дворишта али се, у принципу, прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу
на чисте објекте.
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o Растојање од границе парцеле
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је за:
-

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5 m
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 m
двојне објекте на бочном делу дворишта 4,0 m
пословне објекте на бочном делу дворишта 5,0 m.
производне објекте на бочном делу дворишта 15,0 m.

За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе
грађевинске парцеле различито од наведених вредности, нови објекти се могу
постављати и на растојањима:
-

слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације
слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације

1,00 m
3,00 m

2.7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ

ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две
функционалне целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног
дела дворишта према економском износи 40%:60%, али не мање од 30%:70% ).
У случају нове изградње, код терена у паду стамбено двориште се формира на делу
парцеле са вишом висинском котом, а код равних терена на делу парцеле до приступне
саобраћајнице.
Изричито се забрањује организација парцеле у којој се економско двориште градитеља
наслања на постојеће стамбено двориште суседа.
Минимална површина која на парцели мора остати слободна, односно уређене и
озелењена, је:
Становање:
вишепородично становање ................................... до 30%
породично становање ........................................... до 50%
рурално становање ............................................... до 30%
викенд становање.....................................................до 60%
Пословање:
мешовите намене .................................................. до 30%
туристички и спортски садржаји ........................... до 35%
производно-комерцијалне делатности ................. до 30%
o
Објекти пратећег садржаја
Уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног степена
изграђености односно степена заузетости, може се градити и други објекат до потпуног
искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса.
Помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у
обрачун индекса изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.
Објекти пратећег садржаја могу бити спратности П+0, у дворишном простору иза главног
објекта и на удаљености од минимално 1,5 m од суседа. Објекат може бити и на граници
парцеле уз сагласност суседа.
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2.8.

ПОЛОЖАЈ ПОЈЕДИНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И НАЧИН
ОГРАЂИВАЊА ПАРЦЕЛЕ

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно
регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. Хоризонтална
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
излози локала - 0,30 m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,00
m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу;
излози локала - 0,90 m по целој висини у пешачким зонама;
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m
по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,00 m, а у пешачким зонама према конкретним
условима локације;
конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без
стубова, надстрешнице и си.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег
растојања од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег
растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3,00 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину
до 0,90 m. Степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и
друге функције дворишта.
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију
висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 m,
која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део,
економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина
унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност
по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који
одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни
објекти индустријских зона (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2,20 m.
2.9. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И

ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
o
Излаз на јавну саобраћајницу
Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са
јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине, за:
стамбени објекат........ .......................... ............................ 3,5 m
објекат мешовите намене .................... ............................ 4,5 m
производно-пословни објекат............................................5,0 m
производно-пословни комплекс.........................................5,5 m
Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
o
Паркирање и гаражирање возила
Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле,
изван површине јавног пута у односу:
- једно паркинг место (пм)/једна стамбена јединица, код породичног становања.
- једно паркинг место /две стамбене јединице, код вишепородичног становања
Возила могу бити паркирана или гаражирана у објекту или на парцели.
Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 3,5 m, а уколико је
прилазни пут дужи од 20 m пролаз мора бити минималне ширине од 5,0 m.
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2.10. КОМПАТИБИЛНИ САДРЖАЈИ И ВРСТЕ ОБЈЕКАТА ПО ПЛАНИРАНИМ

ПРЕТЕЖНИМ НАМЕНАМА
Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% простора
(блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и
комплементарне намене у функцији основне намене као допунске или пратеће, или као
самосталне.
Принцип организације намена на подручју Плана мора да буде такав да се у оквиру исте
просторне целине не могу наћи намене које једна другу угрожавају својим
функционисањем. Целине се морају формирти тако да се конфликти између суседних
намена сведу на минимум. Например – индустрија – која није компатибилна становању,
централним садржајима и туризму, треба да се граничи са пословно комерцијалним
садржајима или занатском производњом или заштитним зеленилом
У наредној табели је приказана компатибилност намена, односно која се намена као
пратећа, допунска или основна може наћи у оквиру претежне намене.

СА ОВОМ НАМЕНОМ ЈЕ
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Табела бр:_20: Компатибилност намена
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Зеленило (парковско зеленило, заштитно, линијско..), јавне службе, спортски садржаји
и услуге се могу наћи, као допунска или пратећа намена уз све друге намене.
У случају да је пратећа намена доминантна на нивоу грађевинске парцеле, за њу важе
урбанистички параметри дати за основну намену.
Ако је основна намена парк или зеленило, допунска намена не може да буде
преовлађујућа на више од 50% површине парцеле.
Уз становање као основну намену могу се наћи и друге намене као пратеће и допунске,
односно као потребне и пожељне.
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Услужне делатности су пожељне у свим стамбеним зонама. Ограничења се односе код
делатности са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике трговине,
(мегамаркети, велетрговине грађевинским и другим материјалом,); већи угоститељски
објекти; магацини, складишта и сл. Овакве објекте треба лоцирати у улазно излазним
зонама насеља и пословним и пословно - производним зонама. Обавезна је примена
заштитних мера од буке, вибрација, аерозагађења.
Спортски објекти и терени и дечија игралишта могу се наћи у свим стамбеним зонама.
Потребно је предвидети заштиту од буке око отворених терена.
Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не
угрожавају становање и животну средину. Дозвољени су производња и пласман хране у
обиму и на начин који не угрожава основну намену становања, оријентисани на породичну
производњу са чистим технолошким процесом и потребним мерама заштите. Занатски
тип производње (мањег капацитета и чисте технологије) је дозвољен у свим зонама.
Потребно је овај тип производње подстицати и везивати за јединствене туристичке
понуде.
Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи уз становање.
2.11. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА
У складу са законским обавезама, условима надлежних предузећа, установа и
институција, одговарајућим уредбама или одлукама, техничким прописима и другим
обавезама установљавају се заштитни појасеви, заштитне зоне, зоне контролисаног
коришћења и забрањене или ограничене изградње – заштићени простори или објекти.
Заштићени простори и објекти су дефинисани у плану на одговарајући начин, текстуално
и (или) графички.
Заштитни појас утврђен условима надлежног предузећа или институције је обавезујући за
планове у изради или планове који ће се радити.
Прописане зоне или објекти се утврђују, на основу одговарајућег планског документа,
одговарајућим одлукама на републичком или локалном нивоу.
За коришћење и изградњу на земљишту на коме је установљен вид заштите надлежан је
орган који је утврдио заштиту и предузеће или институција која управља земљиштем.
У заштићеним просторима се морају поштовати утврђене мере заштите.
У зонама забрањене изградње није дозвољена изградња нових објеката осим у случају да
дође до промене у режиму заштите па се у складу са тиме промене и услови надлежног
предузећа или институције.
Постојећи објекти изграђени у зонама забрањене градње могу се реконструисати у
постојећем габариту и са постојећом спратношћу само уз сагласност предузећа или
институције која је утврдила зону заштите.
Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите енергетске инфраструктуре,
који су табеларно приказани.
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Табела 21:Препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја инфраструктуре6
ЕЛЕКТРОМРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Мрежа / објекат
Заштитна зона /
Правила / могућност изградње
појас
Далековод 35 kV
Забрањена је изградња стамбених,
Минимум 10m,
угоститељских и производних објеката, а
обострано од
евентуална изградња испод и у близини
хоризонталне
далековода условљена је Техничким
пројекције
прописима за изградњу надземних
далековода.
електроенергетских водова називног напона од
Далековод 10 kV
Минимум 5m,
1 kV до 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', број
обострано од
65/88).
хоризонталне
пројекције
Обавезна је израда елабората, у коме се даје
далековода.
тачан однос предметног далековода и објекта
који ће се градити, уз задовољење tехничких
прописа. За градњу објеката испод и у близини
далековода потребна је сагласност надлежног
електродистибутивног предузећа.
ТС 35/x kV
Минимум 1 ha.
Забрањена је изградња стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња у близини Разводног
постројења (ТС) условљена је Техничким
прописима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од
1 kV до 400 kV (‘‘Службени лист СФРЈ’’ бр.
65/88).
Обавезна је израда елабората, у коме се даје
тачан однос предметног далековода и објекта
који ће се градити, уз задовољење техничких
прописа. За градњу објеката у близини
постројења потребна је сагласност надлежног
електродистибутивног предузећа.
Мрежа / објекат
Разводни гасовод
(P=50 bar)
Градски гасовод
(P=6/12 bar)
Градски гасовод
(P=4 бар)
Главна
мернорегулациона
станица (ГМРС)
Мернорегулациона
6

Гасоводна мрежа и објекти
Заштитна зона /
Правила / могућност изградње
појас
Забрањена је изградња стамбених,
Минимум 30m,
угоститељских и производних објеката, у
обострано од ивице
заштитном појасу. Изградња у близини
гасоводне цеви.
гасовода и објекта у функцији гасовода
Минимум 3m,
условљена је Правилником о техничким
обострано од ивице
условима и нормативима за безбедан
гасоводне цеви.
транспорт течних и гасовитих угљоводоника
Минимум 1m,
магистралним нафтоводима и гасоводима и
обострано од ивице
нафтоводима и гасоводима за међународни
гасоводне цеви.
транспорт (‘‘Службени лист СФРЈ’’ бр. 26/85).
50m у радијусу.
За добијање сагласности за градњу објеката у
близини гасоводних мрежа и објеката уважити
стандарде Србијагаса.
15m у радијусу.

Препоруке су дате за све енергетске системе различитих енергетских система, тако да имају општи
(универзалини) карактер и у том смислу коресподентни су планираним објектима и инфраструктурним
мрежама.
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Мрежа / објекат
станица (МРС)
Комресорска
станица главни
разделни чвор
(КСГРЧ)
Мрежа / објекат
Топловод

3.

ЕЛЕКТРОМРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Заштитна зона /
Правила / могућност изградње
појас

15m у радијусу.
Остале енергетске мреже
Заштитна зона /
Правила / могућност изградње
појас
Минимум 1 m,
Забрањена је изградња стамбених,
обострано од ивице
угоститељских и производних објеката, у
цеви.
заштитној зони. Изградња у близини
продуктовода дефинисаће се из важећих
законских прописа.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА
ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА
3.1. ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

За постојеће објекте изграђене изван планираних граница грађевинских подручја,
дозвољена је:
·

Доградња и надградња постојећег стамбеног објекта са максималним урбанистичким
параметрима за део стамбеног дворишта:
спратност објекта......................................П+1+Пк
индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
индекс изграђености стамбеног дворишта...0,8
постојећа грађевинска линија

·

Изградња и реконструкција објеката економског дворишта са максималним
урбанистичким параметрима:
спратност објекта......................................П+1
индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
индекс изграђености стамбеног дворишта...0,5
међусобна одстојања објеката и одстојања од границе парцеле у складу са
важећим правилником

·

Постојећи објекти нестамбене намене могу се реконструисати за потребе постојеће и
компатибилне намене уз максималну доградњу:
За објекте до 200,0m² до 20% постојећег габарита и са максималном спратношћу од
П+1
За објекте веће од 200,0m² до 10% постојећег габарита и са максималном
спратношћу од П+1.
Изузетно више од 20% у случају да је у питању производни објекат па је доградња
неопходна за функционисање основне намене

-
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Обавезни услов за функционисање објекта нестамбене намене је решавање одводње
отпадних вода, на еколошки прихватљив начин, унутар властите парцеле, или у складу са
условима надлежног предузећа.
·
-

Величина потребне грађевинске парцеле (у случају потребног одвајања грађевинског
земљишта из пољопривредног) је:
за стамбени објекат без економског дворишта............максимално 600m²
за стамбени објекат са економским двориштем..........максимално 1000m²
за објекте нестамбене намене......................................оптимално1 000-1500m²
3.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној
производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже,
расадници, стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл.
На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:
На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња
само објеката инфраструктуре уз поштовање чл. 31-37 Закона о пољопривредном
земљишту;
За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији
пољопривредне производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр.
114/2008) претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је
могуће само израдом Плана детаљне регулације
За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и
пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка
ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти
за производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници),
објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти
за финалну прераду пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван
узгој стоке и перади (фарме, кланице и сл.) дозвољена је изградња без промене
намене пољопривредног земљишта у складу са чл.26 Закона о пољопривредном
земљишту („Сл.гл. РС број 62/06, 65/08 и 41/09);
За потребну површину грађевинског земљишта од 0,5 ha до 5,0 ha промена намене
пољопривредног у грађевинско земљиште је могућа само израдом Плана детаљне
регулације;
За изградњу на површини до 0,5 ha пољопривредног земљишта обавезна је израда
Урбанистичког пројекта у складу са чл. 60-63 Закона о планирању и изградњи
У случају формирања зона повременог становања (викенд становања), зона се не
може формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана
детаљне регулације
Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката
инфаструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног
предузећа за путеве
Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на
саобраћајницу, површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну
саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта. Становање је дозвоњено
само као пратећа намена, за властите потребе, уз основну намену на парцели са
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-

површином габарита стамбеног објекта, или дела, до 10% од укупно дозвољеног
индекса заузетости на парцели.
Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског
подручја, могу се градити само за властите потребе у функцији обављања
пољопривредне делатности.
Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или
реконструкција породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у
случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2
стамбеног простора.

· Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње
У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену,
односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске
основној намени простора – пољопривреди.
Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета
производње. За све пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5
ha потребна је израда Плана детаљне регулације ради промене намене пољопривредног
земљишта. Производни комплекс (објекти и пољопривредна култура која се узгаја) се не
може формирати на парцелама мањим од прописаних у табели бр. 22
према
оријентационим критеријумима:
Табела бр.22: Производни комплекси

пољопривредни објекти
виноград и објекти на поседу
расадник цвећа и објекти
воћњак или повртњак и објекти
ратарска производња и објекти
сточна фарма

минимално потребна површина
0,5 ha
0,5 ha
1 ha
2 ha
5 ha

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или
групације објеката међусобно функционално повезаних.
o
Урбанистички параметри
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:
за производне пољопривредне комплексе максимално 30%
за туристичко-услужне намене максимално 40%
за објекте повременог становања максимално 20%
за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског
подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се
парцела непосредно наслања.
Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се
не обрачунавају индексом заузетости.
Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је:
за производне комплексе максимално 0,6
за туристичко - услужне намене максимално 1
за објекте повременог становања максимално 0,3
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-

за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског
подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се
парцела непосредно наслања

Дозвољена спратност објеката je:
за производне објекте у складу са производним процесом
за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+2+Пк
за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк
за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк
Положај објекта и позиционирање производног комплекса
Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових
производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:
од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег
коришћења хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m'
од водотокова 100,0 m'
од државних путева 200,0 m'
Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у
суседству су:
од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'
од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину
за фарме са преко 500 условних грла.
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта
примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла.
3.3. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену
простора. Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10 Закона о
шумама (Сл.гл. РС број 30/10).
Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шумског
земљишта.
Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих саобраћајница са
минималним угрожавањем шумског земљишта. За формирање заштитних шумских
појасева на контакту:
- изграђених стамбених зона и планираних привредних зона
- зона планираних за стамбену изградњу и планираних радних зона и канала и
планираних привредних зона
- минимална ширина је 10,0 m' и то увек у оквиру нестамбених намена.
Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним
површинама (чистине, пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) су:
- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
- пратећи објекти
(шанк-барови,
настрешнице,
опрему и сл.); и
- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).
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За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво природне
материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме у склађене са окружењем.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
површине до 40 m², максималне спратности П+Пк.
Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'.
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400 m²,
максималне спратности П+1+Пк.
Правила за коришћење, уређење и заштиту ловишта су:
- санитарни лов у циљу очувања оптималне бројности животиња и спречавања
заразних болести;
- забрану свих делатности које мењају услове станишта,
- заштиту ретких и проређених врста дивљачи,
- гајење главних гајених врста дивљачи (јелен обичан, срна, дивља свиња и фазан) и
споредних врста дивљачи на "природан" начин за отворена ловишта, до постизања
економског капацитета,
- заштиту дивљачи од болести, предатора, криволова и елементарних непогода
(поплава), и
- уређивање ловишта изградњом ловно-техничких објеката, ловних објеката,
одржавање просека, ловних путева и комуникација у ловишту.
У ловиштима предвидети и:
- изградњу ловно-техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а
градити их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта,
- ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите и лова дивљачи,
- изградњу ловно - производних објеката и
- подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које
могу да пруже заштиту дивљачи.
3.4. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Водна инфраструктура је корисник простора који има врло конкретне и строге захтеве у
погледу простора који је неопходан за виталне функције у области вода. Због тога се
дефинишу базна правила грађења са становишта хидротехничких система.
Општа правила за услове грађења и намену простора са становишта вода.
• Изградња малих акумулација дозвољена је на свим водотоцима на којима не угрожавају
реализацију већих водопривредних објеката и других система. Мале акумулације се могу
градити само заједно са реализацијом антиерозионих радова. Мора се обезбедити
гарантовани еколошки протока низводно према дефинисаним критеријумима.
• Изградња хладноводних рибњака је дозвољена на локацијама на којима не угрожавају
изворишта или друге планиране системе.
• Изградња малих хидроелектрана (МХЕ) се може обављати само у диспозиционим
условима који не угрожавају екосистеме и амбијенталне вредности, које треба да одобри
Завод за заштиту природе Србије, и на начин који је ближе дефинисан у делу овог ПП који
се односи на МХЕ и друге обновљиве изворе енергије.
• Порибљавање вештачких језера је еколошки врло деликатна операција која се сме
обављати само на бази ихтиолошких студија и пројеката, урађених од стране за то
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лиценцираних институција. Није дозвољено да се тај посао обавља самоиницијативно од
стране риболовачких друштава.
• Експлоатација грађевинског материјала из водотока дозвољена је само уз одговарајућу
пројектну документацију којом се пројекат експлоатације потпуно усаглашава са
пројектима регулације река на тим ширим потезима. То подразумава и стриктан надзор,
по принципима као да се изводе радови на регулацији реке.
• Захватање воде из водотока (укључив и захватање из малих акумулација које би биле
реализоване за ту сврху или за МХЕ) дозвољено је само уз одговарајуће водне
сагласности, уз обавезу обезбеђења гарантованог водопривредног минимума и
гарантованог еколошког протока, дефинисаног за хладан и топли део године у функцији
min . mes .

min .mes.

и Q 80%
), са ограничењима која
карактеристичних малих месечних вода ( Q95%
утврђују колико се воде мора оставити у току након захватања воде за технолошке
потребе.
Анализе обавити према важећој методологији ГЕП која је дефинисана у Србији
(детаљније: Грађевински календар 2003, СИТЈ, БГД), који обезбеђује несметано очување
биодиверзитета на низводном делу тока. Водозахвати за еколошке протоке треба да буду
тако диспозиционо решени да омогуће да се захтевани протоци аутоматски захватају и
испуштају у прописаној количини и да се могу мерно контолисати. У случају да корисник
тих објекта током експоатације не поштује услове о еколошким протоцима који су
дефинисани водном дозволом, губи право на обнову дозволе за рад.
• Регулације река у зони свих насеља поред функционалних критеријума треба примерити
и урбаним, естетским и другим условима, који омогућавају урбанистички складно
повезивање насеља са акваторијом. Дуж тих водотока у зони насеља са обе стране треба
предвидети кејове и урбано складно уређене обале. У насељима се дуж обала река мора
оставити слободан простор од најмање 7 m. У складу са Законом о водама нигде није
дозвољено да се оградама и на други начин узурпира обални појас водног земљишта.
• Због феномена стварања ерозионе јаме у кориту при проласку поводња, сви стубови на
мостовима и другим грађевинама у рекама морају да буду фундирани на стенској маси,
испод речног наноса или довољно дубоко да их не може потопати ерозиони левак. Ту
сигурност на ерозију стубова и обалних грађевина треба рачунски доказати. Ово правило
се односи и на крилне и потпорне зидове дуж путева, који су, такође, били рушени
искључиво због плитког фундирања и поткопавања.
Објекти комуналне инфраструктуре имају посебно важне захтеве, како у погледу
заштите изворишта, тако и у погледу правила за вођење линијских система, који треба да
омогуће безбедно функционисање и одржавање таквих система.
• У складу са Законом о водама и Правилником о заштити изворишта (Сл.гласника 92/08),
земљиште и водене површине у подручју шире, уже и непосредне зоне заштите
изворишта водоснабдевања, заштићени су од намерног или случајног загађивања.
Обавезно је физичко обезбеђење (ограда, итд.) непосредне зоне заштите, као и уређење
и одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата редовну контролу наменског
коришћења земљишта у ужој зони.
• Ha подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног
санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине, те на тим просторима
није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на
земљишту које се користи у пољопривредне сврхе.
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• Дуж магистралних цевовода којим се спајају сада изоловани водоводни системи
успоставити непосредну зону заштите коридора (по 2,5 m од осовине), како би се
омогућило несметано одржавање уз употребу механизације.
• Хидрантску мрежу за гашење пожара у насељима реализоваати у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантске мреже (Сл. лист СФРЈ 30/91, који
је још на снази).
• Канализације насеља реализовати по сепарационом систему, раздвајајући колекторе за
отпадне воде од колектора за атмосферске воде. Забрањује се увођење вода из олука
зграда и одводњаваних површина у колекторе за отпадне воде, као и обратно, отпадних
вода у колекторе кишне канализације. Дозвољено је и пожељно такво наменско
повезивање колектора кишне канализације са колекторима за отпадне воде да се воде од
прања улица и почетног хидрограма кише (воде које су најзагађеније) уливају у
канализацију за отпадне воде како би се одвеле до ППОВ.
• При реализацији и ревитализацији канализационих система придржавати се следећих
пројектних критеријума: минимални пречници колектора Æ250, степен испуњености при
Qmax.čas 0,75 за секундарну мрежу, односно 0,50 за главне колекторе; брзине у
колекторима: vmin = 0,75 m/s, vmax = 3 m/s. Опсези укопавања канализационих колектора,
због корисника система: Hmin = 1,8 m, Hmax = 5 m.
• У канализацију за отпадне воде смеју се уводити само оне воде које задовољавају
услове прописане Правилником о опасним материјама у водама које се упуштају у
канализацију и да је могућа њихова контрола. (Сл. гласник СРС, 31/82). Инспекцијским
службама остварити контролу и отпадних вода из тзв. кућне мале привреде (које могу да
садрже опасне метерије) да ли задовољавају услове Правилника.
• Сва локална коришћена изворишта у алувионима крај река треба заштитити по
принципима заштите изворишта подземних вода, чак и ако се напуштају спајањем са
регионалним системима, јер и даље задржавају важну функцију резервног изворишта
водовода насеља за случај хаваријских ситуација. Та извориште се могу користити за
потребе обезбеђивања воде за технолошке потребе, уз заштиту као у случају изворишта
за снабдевања насеља.
• Прикључење изолованих водовода (сеоских, групних) на регионалне системе могуће је
уз испуњење следећих услова: (а) губици воде у мрежи се морају свести на мање од 20%,
(б) мора се успоставити поуздан мерни систем са контролом свих кључних чворова у
мрежи, који омогућава да се тачно и континуирано региструје ко колико троши воде
(обавеза увођења водомера свим потрошачима) и колики су губици у појединим гранама
система, (в) продајна цена воде мора бити у складу са ценама дефинисаним Стратегијом
дугорочног развоја водопривреде Србије, што значи да мора да покрије све трошкове
просте репродукције система, трошкове заштите изворишта, као и део трошкова
проширене репродуције (око 30%) који подразумева даљи развој система. Без испуњења
тих предуслова регионални системи би брзо доживели економски, технолошки и физички
слом, јер би се вода из регионалних система користила на непримерен, нерационалан
начин, и не би било средстава за одржавање система.
• Водно земљиште. Посебну важност за развој општине, за очување доброг статуса вода
и за спречавање пораста потенцијалних штета од поплава има стриктно поштовање
водног земљишта. Водно земљиште (ВЗ) се ППРС и Законом о водама дефинише као
заштићена и резервисана зона уз реке, језера, акумулације и заштићене мочваре - у којој
је забрањена градња било каквих сталних објеката, осим хидротехничких објеката. ВЗ
дуж река захвата површину коју обухвата успор од тзв. стогодишње велике воде, увећану
за појасе дуж обе обале ширине по 20-50 m, зависно од положаја објеката и заштитних
система. У складу са тим дефинишу се следећа правила.
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• У зонама тзв. водног земљишта око свих водотока не дозвољава се подужно вођење
саобраћајних и инфраструктурних система. На преласку плавних зона линијски системи
(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и
диспозиционо тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв.
двестогодишња велика вода).
• На водном земљишту је:
- забрањена изградња сталних објеката (кућа за одмор, индустријских и других
објеката) чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити
безбедност водопривредне инфраструктуре и које ометају развој водне
инфраструктуре и одржавање објеката;
- дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите
животне средине у складу са законом; и
- неопходно да сви постојећи објекти који су се већ затекли у простору водног
земљишта обезбеде каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са
законом.
• Водно земљиште се може користити без водопривредне сагласности као пашњак,
ливада и ораница, као и за засаде воћњака, винограда и брзорастућих лишћара за дрвну
масу.
3.5. ЗАВРШНА ПРАВИЛА
Правила уређења и изградње служе за издавање локацијске дозволе.
За парцеле које се налазе на граници или са друге стране одређених граница
(грађевинског подручја, зоне, одређене намене и сл,) служба надлежна за издавање
локацијске дозволе дозволу издаје на основу мишљења Комисије за планове CO
Петровац на Млави о примени ових правила на предметну парцелу, по могућству у корист
инвеститора.
Доминантна намена грађевинског земљишта, које није јавно, је становање или туризам
или производња-пословање, док се поједине парцеле могу наменити компатибилним
наменама.
Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство,
занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или
снабдевања горивом, паркинзи и гараже, уређене зелене површине, сви објекти јавних
служби и верски објекти.
Објекат не испуњава услове за добијање локацијске дозволе уколико је изграђен на постојећој
јавној површини или у зони забрањене градње.
Објекат може добити локацијску дозволу на површинама друге претежне намене, под
условима прописаним законом и овим планом.
За помоћне објекте може се потврдити пријава радова у складу са наменом постојећих
објеката на грађевинској парцели, а за помоћне објекте за пољопривреду на постојећем
пољопривредном земљишту.
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4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
4.1. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА И
КООПЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Основно упориште равномернијег субрегионалног развоја јесте јачање привредних и
урбаних функција општинских центара и подршка развоју и уређењу мултифункционалних
руралних подручја функцијски повезаних са урбаним подручјима општинских центара и
њихових рубних зона, како би се остварила динамична урбано-рурална структура. То
захтева промену досадашњих тенденција у погледу већег уважавања локалних вредности
и активирања руралних заједница, у првом реду на очувању и одрживом коришћењу
њихових природних ресурса и вредности.
Концепт уравнотеженијег развоја подручја и његовог интеррегионалног и
интрарегионалног интегрисања заснива се на заштити и одрживом коришћењу природних
добара од националног и међународног значаја, туристички атрактивних простора за
зимски и летњи туризам, изворишта вода највишег квалитета и очуване животне средине,
доминантно на руралном подручју Просторног плана и његовог окружења.
Неопходнa подршка остваривању овог концепта јесте обзебеђење саобраћајног и
инфраструктурног опремања подручја, нарочито његовог руралног дела, планског
уређења и контролисане изградње простора и финансијске помоћи шире друштвене
заједнице за заштиту и развој подручја, као што су наменски државни и други фондови за
заштиту и развој, подстицање развоја малих и средњих предузећа, предузетништва,
инфраструктуре и др.
4.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМАНТАЦИЈЕ
Просторни план ће се спроводити директно и разрадом планских решења урбанистичким
плановима, доношењем програма уређења грађевинског земљишта и гранских планова и
програма у складу са законом.
У складу са чланом 216. Закона о планирању и изгадњи, Скупштина општине Петровац на
Млави је донела Одлуку о изради Плана генералне регулације за седиште јединице
локалне самоуправе Петровац на Млави.
До доношења Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе
Петровац на Млави важи ГП Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац
на Млави", бр. 5/2007.) . За простор у обухвату Плана генералне регулације за седиште
јединице локалне самоуправе Петровац на Млави важе одреднице правила уређења и
грађења из Просторног плана, за све намене и врсте објеката који нису били предмет
разраде Плана генералне регулације (обновљиви извори енергије и слично).
Просторним планом општине Петровац на Млави није утврђена обавеза израде
одређених урбанистичких планова, али у складу са законским овлашћењима надлежни
општински орган, по потреби, може да донесе одлуку о приступању изради урбанистичког
плана, за било који део територије Општине.
За све површине и објекте јавне намене за које треба утврдити јавни интерес, као и
просторе за које су потребна посебна правила грађења, обавезна је израда урбанистичког
плана.
За све локације и објекте за које се процени значај у просторном, функционалном или
било ком другом смислу, или су од утицаја на непосредно или шире окружење, постоји
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могућност расписивања конкурса од стране локалне управе, за све просторе и просторне
целине процењене као значајне за урбани идентитет насеља или његовог дела, или
обавезна израда урбанистичког пројекта у складу са правилима Плана.
Урбанистички пројекат се обавезно ради за објекте јавне намене за које не постоји
урбанистички план.
У правилима грађења и уређења изван утврђених грађевинских подручја је прописано за
које намене и капацитете је обавезна израда урбанистичког плана да би се створили
плански услови за претварање земљишта друге намене у грађевинско земљиште.
Грађевинска подручја одређена Просторним планом се могу израдом одговарајуће
урбанистичке документације мењати на начин и у обиму прописаном овим планом.
Правила уређења и грађења дата Просторним планом су усмеравајућа и могу се,
урбанистичком разрадом, израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката,
мењати у складу са прописаним конкретним условима, у обиму који не угрожава основну
намену, на нивоу целине или зоне.

4.3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ
Приоритети у саобраћајној нфраструктури
Приоритети у развоју туризма
Смернице за избор приоритета развоја
Тржишност је главни критеријум избора приоритета у развоју. У конкретном случају под
развојем се сматра јединствена понуда уређених и за експлоатацију припремљених
атрактивних туристичких мотива. Ови мотиви, сваки за себе вредан, тек у стварању
тржишно повољних објеката имају своје специфичности.
Критеријуми за избор приоритета развоја су:
- целогодишња функција понуде;
- заинтересованост тржишта током целе године;
- масовност тржишта тражње;
- ниски експлоатациони трошкови;
- лака доступност;
- повољне цене услуга.
Ово су критеријуми који су применљиви и за понуду на територији општине Петровац на
Млави и ван ње.
Приоритети развоја туристичке понуде општине Петровац на Млави
Први приоритет:
- Горњак "Капија Хомоља";
- Стари Стиг - просторна етно целина Бистрица;
- Млавске терме;
- скијалиште Бељаница;
- Морава-Дунав;
- Ваздушна бања у Стамници – Хомољско око.
Други приоритет:
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- Беловодски археодром;
- спортско-рекреативни центар Врбовац;
- купалишно-забавни центар "Кореница;“
- Национални парк Ђердап, Ђердапска клисура;
- Систем видиковаца
- Панорамски и амбијентални путеви
Трећи приоритет:
- еколошки камп "Трест“/ловиште;
- параглајдинг центар "Крилаш";
- наутичко-едукативни камп "Бусур"-језеро;
- Ресава, посета туристичким знаменитостима.
Предлог мера у примени студије развоја туризма општине Петровац на Млави
1. Организованост субјеката на месном нивоу: туристичко-пољопривредна задруга
села (кооператива мештана ангажованих на припреми развојних програма у
домену аграра и туризма, и њиховој реализацији), турист биро села (смештај,
исхрана, понуда у простору, техничко одржавање, сарадња са путничким
агенцијама), месни маркетинг (бизнис планови за домаћинства и планови уређења
села).
2. Организованост субјеката на нивоу локалне самоуправе: акционарско друштво са
агенцијом за развој, припрему, доношење и спровођење развојних програма агротуристичког комплекса општине. Туристичка организација општине као одговоран
субјект промоције туристичке понуде на нивоу општине. Планови повратка
привремено запослених у иностранству кроз бизнис програме уређења и
опремања територије општине за развој туристичке понуде.
3. Организованост субјеката на међуопштинском нивоу: пословна унија за развој
агро-турс комплекса, свих заинтересованих правних и физичких лица,
заинтересованих општина на припреми, доношењу и спровођењу развојних агротуристичких програма.
Међуопштински програм стимулативних мера за уређење и опремање територије
општина за развој у складу са усвојеним развојним плановима.
Међуопштинска јединствена стимулативна политика за улагање на територији са
усклађеним територијалним развојем.
Приоритети у водопривреди
Приоритетна планска решења и пројекти:
- Проширење изворишта водоснабдевања у Шетоњу и Малом Лаолу
- Реконструкција примарних дистрибутивних цевовода – замена АЦ цеви
- Изградња система водоснабдевања за села према решењима из Генералног
пројекта
Одвођење отпадних вода
- Довести у функцију градски колектор
- Доградити УППОВ и то био базен, накнадни таложник, ЦС за више муља, силос за
муљ, поља за сушницама и пописима зграда према Генералном пројекту.
- Изградња канализације за насеља према Генералном пројекту
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Приоритети у електроинсталацијама

·
·
·
·
·

Квалитетно одржавање постојећих електроенергетских објеката свих
коришћених напонских нивоа
Сукцесивно отклањање слабих тачака у ЕД систему у циљу повећања
поузданости напајања и квалитета напајања електричном енергијом
Правовремено планирање и изградња и реконструкција објеката у циљу
задовољења потреба потрошача електричне енергије
Интезивирање изградње и коришћења обновљивих извора електричном
енергијом
Реализација мера за повећање економичности пословања, смањењем
потрошње мерама енергетске ефикасности и смањењем губитака у
дистрибутивној мрежи

Приоритете изградње утврдиће ЈП ЕПС за производне дистрибутивне објеке и ЈП
ЕМС за преносне објекте кроз своје планове и у сарадњи са надлежним
институцијама – Министарства и СО Петровац.
Приоритети у пољопривреди
Планирани приоритети развоја пољопривреде који су дати за плански период од 10
година и обрађени у закључцима треба спроводити на следећи начин:
Производња воћа и грожђа
Подизање нових засада и повећање производње у постојећим засадима. Испитивање
пољопривредног земљишта од стране овлашћене пољопривредне регионалне станице.
Организатори су пољопривредни произвођачи Министарства пољопривреде које
финансира садни материјал са 70% вредности у виду безповратних средстава а
пољопривредне станице које обављају бесплатан преглед земљишта за све регистроване
произвођаче. Извршиоци су пољопривредни произвођачи.
Ратарска производња
У ратарској производњи повећати производњу крмних биљака и то кукуруза, јечма,
силаже, сена, детелина и ливаде.
Организатори су пољопривредни произвођачи, удружења пољопривредних произвођача,
а извршиоци су пољопривредни произвођачи.
Сточарска производња
Повећање броја грла стоке до 2015. године код говеда на 11.000, код свиња на 18.000 код
оваца на 19.000 и повећање грла стоке до 2020. године код говеда на 15.000, код оваца
на 25.000 и свиња на 2.400.
Организовање интезивне пољопривредне производње
Увести рентабилнији однос, односно интезивнију производњу, густа садња воћа,
производња јагоде као и поврћа у пластеницима и стакленицима и набавка квалитетних
приплодних грла.
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Отварање мини погона
У селима организовати мини погоне за сакупљање, прераду , дораду шумских плодова и
воћа. За ово могу да се искористе зграде које су биле старе школе или домови, а сада су
ти објекти празни.
Едукација пољопривредних произвођача
Организатори су општина Петровац, регионална пољопривредна станица, регионални
задружни савез и Министарство пољопривреде.
Формирање удружења пољопривредних произвођача
Формирати удружења са пет до десет чланова у сточарству, у производњи воћа, код
производње ратарских производа, крмног биља.
Организатори и извршиоци су Пољопривредни произвођачи, општина, Петровац и
регионалне стручне службе.
Стручне службе треба да помогну гранска удружења пољопривредника у њиховој бољој
организацији и функционисању све до формирања кооператива.
Укрупњавање земљишног поседа
Користити подстицајна и безповратна средства Министарства пољопривреде.
Организатори су општина, регионалне службе и република.
Селекција и одабирање женских и мушких приплодних грла у сточарству
Организатори и извршиоци су пољопривредне станице и ветеринарска служба општине и
региона.
4.4. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
Кључни учесници у спровођењу Просторног плана су, у складу са својим делокругу рада.
-

Орган управљања општине и општинске управе
Републички ресорни орган и фондови
Републичка и оштинска јавна предузећа
Јавне установе и посебне организације
Привредна комора Србије и привредна комора региона
Регионалне локалне и пословне асоцијације
Домаће и стране банке
Заинтересовани пословни субјекти
Цивилни сектор (невладине организације)
Становништво општине

Кључни учесници на републичком нивоу су:
Министарство са одговарајућим управама, дирекцијама и агенцијама за послове
пољопривреде, шумарства, водопривреде, рударства, саобраћаја, енергетике,
телекомуникација, привредног и регионалног развоја, туризма, услуга, просвете,
здравствене заштите, социјалне заштите, културе, спорта, изградње објеката и заштите
животне средине.
- Јавна предузећа надлежна за послове водопривреде, електропривреде,
шумарства, државне путеве, железничке пруге и телекомуникације.
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-

Заводи надлежни за заштиту природе и Споменика културе
Други републички ресорни органи, организације, агенције и фондови.

Кључни учесници на регионалном нивоу управљања су:
- Регионална привредна комора
- Различите агенције, фондови и послови асоцијације
Кључни учесници на локалном новоу управљања су:
Органи општине
Општинска јавна комунална предузећа, дирекције, агенције, фондови, јавне установе и
месне заједнице.
Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће других актера
у спровођењу овог Просторног плана, у првом реду пословање (привредне) субјекте,
пословне асоцијације, невладине организације, удружења грађана и становништво
општине.
Обезбеђење услова за привлачење инвестиција
Учесници у установљавању и примени ових мера и инструмената су министарства
надлежна за привреду, приватизацију, трговину и услуге, агенције (Агенција за
приватизацију и реструктурирање, Агенција за осигурање и кредитирање извозних
послова и др.) и фондови (за развој и сл.), Регионална привредна комора Пожаревац,
органи управљања општине Петровац на Млави, банкарски системи и асоцијације
произвођача.
Политика развоја и организације јавних служби
Учесници у установљавању и примени ових мера и инструмената су министарства
надлежна за просвету, здравље, социјалну политику и културу, органи управљања
општине Петровац на Млави, јавне установе, приватан сектор и невладине организације.
Политика развоја инфраструктурних система и комуналне опреме
Учесници установљавања и примене ових мера и инструмената су министарства за
инфраструктуру, рударства и енергетике, економије и регионалног развоја и заштите
животне средине, посебне организације, јавна предузећа, управљачи и оператери
инфраструктурних система (државним путевима, преносним и дистрибутивним
енергетским системима, телекомуникацијама, поштама), агенције (за локалну
инфраструктуру, енергетску ефикасност, рециклажу и др.) и фондови (за заштиту животне
средине и др.), затим Општинска управа Петровац на Млави, Дирекција за изградњу
Петровац на Млави и приватан сектор, уз укључивање Регионалне привредне коморе
Пожаревац, месних заједница, становништва и невладиних организација (за програме
информисања и едукације становништва). Као и стране организације: Европска
инвестициона банка (ЕИБ); Европска агенција за реконструкцију (ЕАР); Европска банка за
обнову и развој (ЕБРД); Светска банка; Организација за економску сарадњу и развој
(ОЕЦД); Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) у Србији и Црној Гори
Политика развоја туризма
Учесници у установљавању и примени ових мера су министарство надлежно за туризам и
Општинска управа Петровац на Млави, у сарадњи с туристичком организацијом Општине,
приватним сектором, невладиним и другим, месним заједницама и локалним
становништвом.
Политика заштите животне средине, природних и културних добара
Учесници у примени ових мера и инструмената су министарства надлежна за изградњу
објеката, саобраћај, заштиту животне средине, водопривреду, енергетику, туризам и
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културу, органи управљања општине Петровац на Млави и републичка и општинска јавна
предузећа, дирекције и фондови, уз укључивање месних заједница и локалног
становништва.
Политика заштите, резервисања и уређења простора
Учесници у установљавању и примени ових мера су министарства надлежна за животну
средину и културу, Завод за заштиту природе Србије, Завод за заштиту споменика
културе у Краљеву, Општинска управа Петровац на Млави и приватан сектор, уз
укључивање становништва Општине.

4.5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
Просторног плана за период до 2012. године, односно 2015. године, базирани су на
постојећем систему управљања у Србији и очекивањима која би требала да се у овом
периоду дефинишу и примењују у току приступања ЕУ.
Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана су отворени за усклађивање, с
променама система управљања и планирања у Србији у току спровођења плана.
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧИТИХ ПОЛИТИКА
Ефикасност спровођења Просторног плана је обезбеђењем координацијњ предвиђених
активности и различитих актера – учесника.
Полази се од искуства земље ЕЗ да се успешна координација може обезбедити применом
мултисекторског приступа – комбинације мера и инструмената различитих политика
према тематским областима и проблемима која се планом решавају, као и
успостављеним институционално-организационих аранжмана и партнерства на
различитим реалицијама (Јавно-приватни сектор, јавне незавинсе организације, ниво
управљања – јавност и др.).
Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију решења
Просторног плана за период до 2015.год базирани су на постојећем систему управљања у
Србији, а у одређеној мери се сугеришу мере и инструменти који ће у овом периоду, бити
дефинисани и примењивани током процеса приступане ЕУ.
1.
2.
3.
4.
5.

Подршка у транзиционом процесу и изградња институција;
регионална и прекогранична сарадња
регионални развој
развој људских ресурса и
рурални развој

где ће сваку од наведених колекторских бити обезбеђени посебни фондови
Основне мере и инструменти политике заштите и развоја водопривреде јесу:
- свођење губитака у мрежи на мање од 20% оптимално је до 15% и успостављање
поузданог мерног система (са водомерима који региструју потрошњу сваког
корисника) и монтираног система (са мерењем протока у свим гранама система,
регистровањем водних биланса регистровање и нерегистроване потрошње и
контролом свих кључних тачака у мрежи), ради обезбеђења потпуне координације
осмотривости система.
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-

-

Усклађивање продајне цене са стварним трошковима просте репродукције
система, трошковима заштите изворишта и покрићем дела трошкова
Ширење репродукције (око 30%) за даљи развој система, упоредо са доношењем а
применом пакета мера за реализацију потрошње воде и заштиту вода од загађења
успостављањем реалне висинске накнаде за коришћење воде и упуштање
употребљене воде и др. у складу са Законом и Стратегијом дугорочног развоја
водопривреде Републике Србије.
Обезбеђење средстава јавних прихода Републике Србије у области водопривреде
и заштита животне средине и бесповратних републичких средстава за рурални
развој, као и конкурисање за коришћење средстава инструмаената ЕУ и донације
за финансирање заштите изворишта, развој локалних водова и канализационе
мреже, пречишћавање отпадних вода општинског центра и санитација насеља на
руралном подручја.

Мере и инструменти опште економске политике
Инструменти опште економске политике су:
Економско-финансијске мере су:
- фискалне мере: пореске олакшице и подстицаји за привлачење страног и домаћег
капитала, за улагање у више фаза прераде, за нове производе и др.;
- финансијске мере: дефинисање кредитно-монетарне политике у функцији развоја
МСП, инструменти кредитне политике (каматне стопе, рок враћања, grace период);
- спољно-трговинске мере: прилагођавање инструмената трговинске политике (девизни
курс, царине, царинске заштите, увозна контрола и ограничења, финансирање извоза,
извозни кредити...);
- коришћење средстава из Фондова ЕУ за реструктурирање привреде и изградњу
капиталних објеката (произвоних и инфраструктурних);
- искористити могућности кредитно-монетарне политике и пореских олакшица у
функцији развоја МСП;
- обезбеђивање средстава локалне управе за инфраструктурно опремање простора
радних зона;
- могућност финансирања од стране заинтересованих страних и домаћих инвестотора,
стратешких партнера или заинтересованих привредних субјеката;
- створити услове за перманентну едукацију предузетника.
Организационе мере или инструменти су:
- побољшање пословног окружења за привлачење инвестиција кроз активности
ресорних министарстава и агенција: министарство финансија; министарство заштите
животне средине; министарство економије и регионалног развоја пољопривреде,
шумарства и водопривреде; министарство за инфраструктуру; агенција за
приватизацију; агенција за рециклажу; агенција за страна улагања и промоцију извоза;
агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва; агенција за
енергетску ефикасност и др.
- оснивање Центра за развој и предузетништво на пропагирању стратешких предности
општине за развој предузетништва;
- опремање и уређење планираних локација за изградњу;
- ангажовање оговарајућих органа локалне управе из домена привреде, урбанизма,
комуналних делатности и животне средине;
- сарадња са Центрима за економски развој о потенцијалним производним програмима.
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Нормативне мере или инструменти:
Примена одговарајућих Закона, прописа и нормативних аката:
- Закон о приватизацији;
- Закон о аукцијском фонду;
- Закон о контроли квалитета;
- Закон о планирању и изградњи;
- Закон о локалној самоуправи и др.;
- прописи радног законодавства, прописи о заштити животне средине;
- прописи о мерама и стандардима и др.;
- Просторни и урбанистички планови;
- Стратегија развоја малих и средњих предузећа и др.;
- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од
2006. до 2012.године;
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године;
- Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике
Србије до 2015. године, за период од 2007. до 2012. године;
- Национална стратегија запошљавања за период 2005-2012. године;
- Национална стратегија Србије за приступање Србије ЕУ;
- Стратегија развоја пољопривреде Србије;
- Стратегија подстицања и развоја страних улагања;
- Стратегија развоја шумарства Републике Србије;
- Стратегија развоја туризма;
- Стратегија развоја телекомуникације у Републици Србији у периоду од
2006. до 2012. године;
- Програми развоја локалне заједнице;
- Програми развоја предузећа;
- Анализе утицаја индустријске производње на средину;
- Локални еколошки акциони план итд;
- примена одговарајућих законских решења и стандарда;
- израда и усвајање просторно-планских, урбанистичких (регулациони планови) и других
стручних докумената за поједине просторне целине и локалитете;
- придржавање нормативних аката о заштити животне средине;
- примена одлука локалних органа управе од значаја за организацију и функционисање
издвојених локалитета;
- придржавање критеријума и прописа локалних органа управе у погледу изградње
објеката и производне оријентације;
- програми развоја локалне заједнице, програми интегралног развоја руралног подручја.
Друге политике:
- макроекономска и регионална политика (политика преструктурирања, политика
развоја МСП, кредитно-монетарна политика, политика цена....);
- политика индустријског развоја (стимулисање приоритетних грана, обезбеђивање
материјално-финансијске основе, подстицање мобилности фактора производње);
- иновациона политика;
- политика конкуренције и тржишна политика;
- политика одрживог развоја;
- политика развоја локалне заједнице;
- политика заштите животне средине и др.
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Мере и инструменти других политика
Политика заштите и коришћења
пољопривреде

пољопривредног

земљишта

и

развоја

Економско-финансијске мере:
- увођење строгих финансијских санкција за непоштовање прописаних правила о
коришћењу пољопривредног земљишта;
- успостављање комерцијалних кредита са каматама које су уобичајене за системе за
одводњавање и наводњавање у свету (са grase периодом од 2 године ради
уходавања система), уз финансијску подршку из Буџета Републике Србије;
- пореске олакшице инвеститорима у такве системе;
- обезбеђење средстава за антиерозивну и еколошку заштиту, премер земљишта и
других геодетских радова;
- средства буџета Републике Србије и општине Петровац на Млави (средства ће бити
дефинисана кроз одговарајуће програме);
- формирање средстава локалне управе за израду Бонитетне карте земљишта на
просторима општине;
- међународни програми и фондови за рурални развој и хармонизацију техничке
регулативе ЕУ земаља Централне и Југисточне Европе и сл. ;
- формирање средстава (посебног фонда) локалне управе за подржавање програма
интегралног руралног развоја;
- пореским и социјалним мерама подстицати интегрални рурални развој;
- пореске олакшице за све оне који желе да улажу материјална средства у
успостављање свих видова одрживог развоја;
- стимулативна економска политика за развој агротуризма;
- кроз приватизацију, укључивањем средстава стратешких партнера и заједничким
улагањима обезбеђење средстава за формирање сабирно/дистрибутивних центара,
јавних служби, побољшање инфраструктуре и сл;
- пореске олакшице и обезбеђење финансијске подршке пољопривредним
газдинствима, удружењима (интересним), невладиним и приватним организацијама
које показују интерес и спремност да примене одређене еколошке стандарде;
- средства буџета Републике Србије и Општине Петровац на Млави
- стимулисање припреме и сушења воћа и формирање сабирно/дистрибутивних
центара;
- према принципу “загађивач плаћа” ангажовање средстава од највећих загађивача
Општине за мере заштите од директних загађења земљишта и успостављање
мониторинг система;
- кроз приватизацију, укључивањем средстава стратешких партнера и заједничким
улагањем обезбеђење средстава за развој еко производа и препознатљиве робне
марке;
- формирање наменских (фондовских) средстава и организовано усмеравање
инвестиција у прилагођавање пољопривредне производње по количини, квалитету и
конкурентности захтевима светског тржишта али и положаја на коридору;
- средства власника/корисника, буџета општине и приватних инвеститора;
- различите субвенције (за пољопривредне произвођаче и друге актере), пореске
олакшице грађанима, удружењима (интересним) невладиним и приватним
организацијама које прилагођавају своју производњу потребама тржишта;
- даље улагање средстава у инфраструктурно опремање постојећих и планираних
комуналних објеката;

"ИНФОПЛАН"Д.О.О.– АРАНЂЕЛОВАЦ

141

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

-

партнерство јавног и приватног интереса/сектора;
средства буџета општине;
средства буџета општине и међународна средства;

Организационе мере и инструменти:
- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе;
- редефинисање инструмената планске и земљишне политике ради стимулисања
реализације планских решења (заустављање стихијске пренамене квалитених
обрадивих површина у непољопривредне сврхе и привођење намени необрађеног и
запарложеног земљишта и сл.);
- скупштина општине Петровац на Млави треба да донесе одлуку о формирању
“Координационог тела за управљање пољопривредним земљиштем” у функцији
контроле и адекватног управљања пољопривредним земљиштем;
- успостављање савремног катастарског премера и утврђивања података о
власницима, површинама и културама;
- иницирање примене Географског информационог система (ГИС-а);
- покретање Пројекта израде Бонитетне карте земљишта на просторима општине;
- убрзање процеса својинске трансформације;
- реконструкција/ревитализационих постојећих,
у
великој
мери
запуштених,
мелиорационих система, изградња нових система за наводњавање (“по систему кап
по кап”) и одводњавање на просторима јачих осцилација подземних вода;
- унапређење организације надлежних општинских служби ради ефикасније контроле
коришћења пољопривредног земљишта, успостављања агро-мониторинг система
користећи постојеће стручне и научне ресурсе, али и специјализоване невладине
организације, које би знатно могле допринети у систему обавештавања и праћења;
- појачана контрола – успостављање “еколошке полиције” која би се бавила
проблемима деградације - неконтролисаног коришћења пољопривредног земљишта;
- израда студије проблема угрожавања квалитета земљишта у подручјима зоне утицаја
појединих већих загађивача;
- израда програма руралног развоја општине Петровац на Млави;
- ускађивањем аграрне политике и политике развоја општине треба обезбедити услове
за ефикасну реализацију програма интегралног руралног развоја;
- на нивоу Скупштине општине Петровац на Млави доношење одлуке о формирању
посебног “Тела/одбора за интегрални рурални развој” са задатком планирања,
усмеравања и координирања активности које су у директној вези са руралним
развојем;
- активирање локалних потенцијала и подизање мотивације сеоског становништва да
развија и уређује рурално подручје као дугорочну перспктиву и избор за живот;
- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе;
- иницирање примене ГИС-а - географског информационог система;
- формирање савремене Саветодавне службе на нивоу општине;
- иницирање отварања нових радних места (непољопривредних делатности) у
руралним просторима;
- стимулисање приватне иницијативе у сектору разних служби, посебно услуга као што
су ветеринарске станице, пољопривредне апотеке, сервиса за оправку
пољопривредне механизације и сл.;
- израда програма развоја сеоског туризма, ревитализација етно заната;
- редефинисање и оснивање савремене мреже за откуп пољопривредних производа;
- формирање наменског стамбеног фонда у селима (учитеља, свештеника и сл.);
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ради адекватног управљања и чувања пољопривредног земљишта израда посебних
студија о стручном “згушњавању” насељености, уз побољшавање стамбеног
окружења, очувања садржаја унутар општине, пренамену површина које су раније
коришћене за индустрију и /или друге сврхе;
израда пројеката и доношење оговарајућих одлука на нивоу локалне управе;
успостављање нивоа квалитета производа, пре свега, увођењем европских и светских
стандарда;
формирање задруга/алијанси по интересним принципима;
формирање савремене Саветодавне службе на нивоу општине;
редефинисање и оснивање савремене мреже за откуп пољопривредних производа;
у брдско-планинском подручју општине стимулисање развоја сточарства и воћарства
(подизање нових и обновом старих воћњака) и других производњи са препознатљивом
робном марком и дефинисаним географским пореклом;
иницирање и унапређење производње у затвореном простору (тунели, пластеници,
стакленици и сл.);
у оквиру израде локалног еколошког акционог плана у општини Петровац на Млави
предвидети успостављање “еколошке полиције” која би се бавила еколошким
проблемима у целокупном циклусу пољопривредне производње;
успостављање агро-мониторинг система користећи постојеће стручне и научне
ресурсе, али и специјализоване невладине организације, које би значајније
учествовале у систему праћења, контроле и обавештења;
формирање пратећих и едукованих система за издавање сертификата еко-производа
по европским стандардима;
едукација и курсеви за производњу зравствено безбедне хране;
израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе, у циљу
чвршће повезаности пољопривреде, (пратећих) индустрија;
разрада одговарајућих развојних програма уз обавезно испитивање тржишта и
унапређење маркетинга;
осмишљавање квалитетног и агресивног стратешког маркетинга;
израда пројеката и доношење оговарајућих одлука на нивоу локалне управе.

Нормативне или паранормативне мере:
- израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе за
успостављање делотворног система контроле наменског и рационалног коришћења
пољопривредног земљишта;
- доношење општинске одлуке о успостављању савремног катастарског премера и
иновирање података по власницима, површинама и културама;
- усклађивање законодавне материје у области пореске и земљишне политике са
стандардима Европске уније;
- имплементација нормативних мера у посебна акта која се односе на заштиту
пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави;
- нормативно регулисање система дугорочног закона и лизинга земљишта, ревидирање
наследног права у корист оних који га заиста и користе.
- нормативно регулисање система субвенције;
- усаглашавање законских прописа и норми са стандардима Европске уније;
- имплементација нормативних мера у посебна акта која се односе на рурална подручја
општине Петровац на Млави;
- доношење одговарајућих одлука на нивоу општине и локалне самоуправе и израда
неопходне планске документације;
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израда одговарајуће урбанистичке документације за изабрану локацију;
доношење Закона о обавези адекватног одлагања сточних отпадних сировина.

Друге политике:
- доношење Програма дугорочног развоја пољопривреде и села;
- дефинисање стратегије управљања и коришћења пољопривредног земљишта на
нивоу општине Петровац на Млави;
- интегрално усклађивање просторне политике и политике развоја руралних подручја;
- доношење Стратегије о интегралном развоју у складу са основним принципима
одрживог развоја;
- израда посебне студије о агротуризму на простору општине Петровац на Млави;
- подстицање бржег руралног развоја;
- израда студије о могућностима примене Интернета и електронског пословања
пољопривредника;
- израда посебне Стратегије о политици система еко- пољопривреде;
- у складу са мерама ЕУ треба се припремити за очекивану и повећану конкурентност
за свињско, посебно говеђе и овчије месо, воће и поврће;
- утврђивање основних еколошких перформанси на свим нивоима управљања и
планирања;
- израда студије о могућностима примене Интернета и електронског пословања
пољопривредника;
- формирање посебне политике руралног развоја са циљем повећања тржишне
конкурентности производа;
- примена интернета и електронског пословања у оквиру кванташке пијаце
(нпр.укључивањем Европске информационе центре: ЕИЦ);
- политика управљања сточним отпадом за општину у сарадњи са локалном управом.
Политика заштите и коришћења шума, развоја шумарства и ловства
Економско-финансијске мере:
- ангажовање средстава ЈП за газдовање шумама;
- ангажовање средстава Буџета Републике Србије, односно корисника шума за заштиту
индустрије, саобраћајнице, водоизворишта;
- ангажовање приватних средстава уз стимулисање преко фискалне политике; законом
осигурати средства за њихову најмање просту биолошку репродукцију.
Организационе мере или инструменти:
- приликом израде концепта организације користити сугестије експерата ФАО;
- исте принципе газдовања применити на државне и приватне шуме;
- инвентура приватних и државних шума и увођење ГИС-а путем кога би се спроводило
перманентно праћење стања шума.
Нормативне мере:
- измене и допуне постојећег Закона о шумама, или израда новог закона и измене
других закона који својом регулативом утичу на шуму и шумарство (Закон о земљишту,
водама, заштити животне средине);
- доношење потребних одлука на нивоу локалне управе;
- усаглашавање шумске основе Србије са европским системом праћења стања
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Друге политике:
- доношење Националног програма развоја шумарства;
- доношење Националног ловног програма, на бази претходно дефинисане ловне
политике, а у складу са националним програмом развоја шумарства и националним
аграрним програмом и у њима исказаним циљевима шумарске и аграрне политике.
Политика заштите и коришћења вода и развоја водопривреде
Основне мере и инструменти ове политике су:
- санитационо уређење и заштита слива акумулација;
- ревитализација и изградња водоводног система Петровац на Млави у циљу
смањивања губитака у мрежи;
- обнова и потпуна просторна и санитарна заштита изворишта Петровац на Млави и
свих локалних изворишта на подручју општине;
- изградња канализације Нове Вароши и проширење обухвата канализације, са
реализацијом магистралног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода.
Политика развоја и размештаја индустрије и МСП
Основне мере и инструменти политике су:
- развој финансијског система, значајног за локално окружење;
- интензивније коришћење текућих подстицајних мера за развој приватног
предузетништва;
- предузмање низа подстицајних мера на општинском нивоу у поспешивању развоја
приватног предузетништва.
Обезбеђење услова за привлачење инвестиција
-

прилагођавање органа управљања општине Петровац на Млави и Регионалне
привредне коморе Пожаревац улози централног планера, контролора и координатора
економског развоја;
обезбеђење координације и интегрисања активности одговарајућих институција и
органа управљања Општине усмерених на:
контактирање потенцијалних финансијера, координацију активности на тражењу и
привлачењу најповољнијих извора финансирања, укључујући банкарски систем,
одговарајуће државне фондове и агенције, активирање штедње грађана и привлачење
средстава локалних бизнисмена за финансирање атрактивних пројеката од интереса
за општину Петровац на Млави.

Политика развоја и организације јавних служби
Основна мера и инструмент ове политике је:
- обезбеђење средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних
министарстава, јавних прихода општине Петровац на Млави у области јавних служби
и средстава приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава
предприступних програма ЕУ и средстава Светске банке за програме социјалне и
здравствене заштите.
Политика развоја инфраструктурних система и комуналне опреме
Основне мере и инструменти ове политике су:
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-

удруживање средстава за развој саобраћајне инфраструктуре из буџета Републике
Србије и средстава јавног предузећа надлежног за управљање државним путевима, и
кредитних средстава Међународне асоцијације за развој-ИДА за "Пројекте изградње и
рехабилитације магистралне и регионалне саобраћајне мреже у Републици Србији"
кроз Програм помоћи Светске банке (ФY04) формулисан Стратегијом за подршку у
транзицији Србији (ТСС, 2003), којим је предвиђена рехабилитација државних путева
првог реда;
обезбеђење средстава из јавних прихода Општине, уз партиципацију јавног предузећа
надлежног за управљање државним путевима, односно државним путевима за
рехабилитацију, реконструкцију и изградњу планираних локалних путева;
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије, управљача јавне железничке
пруге, фондова за земље кандидате за пријем у Европску унију, Европске банке за
обнову и развој-ЕБРД, Европске агенције за реконструкцију-ЕАР и других кредитних и
средстава из донација за реализацију планираног развоја и модернизације
железничких пруга;
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за
енергетику и Јавног предузећа "Електромрежа Србије" у планирани развој преносних
система и енергетских објеката (мрежа и објекти напона 220 и 110 kV - део) на
подручју Општине и окружења, као и средстава Јавног предузећа "Електропривреда
Србије" у реконструкцију постојеће и изградњу планиране дистрибутивне мреже и
електроенергетских објеката (мрежа и објекти напона 110 kV –део, 35 kV и 10 kV) на
подручју Општине;
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних
за енергетику и рударство и животну средину, средстава агенција (за енергетску
ефикасност), фондова (за заштиту животне средине) и средстава приватног сектора за
истраживање и комерцијално коришћење локалних, обновљивих и нових извора
енергије, као и подстицајних и кредитних средстава за улагања у енергетски
штедљивију изградњу и коришћење објеката и нове енергетски ефикасније и еколошки
прихватљивије технологије, укључујући и мале и мини хидроелектране на подручју
Општине;
обезбеђење средстава Јавног предузећа "Србијагас" Београд, у складу са законом,
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Националним
акционим планом гасификације, за реализацију планираног снабдевања Општине
природним гасом;
обезбеђење средстава телекомуникационих оператера "Телеком Србија", "Теленор"
"Вип" и других оператера с лиценцом, као и Јавног предузећа "Пошта Србије" за
реализацију планираних активности на телекомуникацијама и поштанском саобраћају,
уз обезбеђење партиципације средстава јавних прихода општине Петровац на Млави,
из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за саобраћај и везе и
других извора за реализацију руралног радиотелефонског система (тачка-више тачка)
и месних (приступних) мрежа за ретко настањене делове подручја Општине;
обезбеђење средстава јавних прихода општине Петровац на Млави и приватног
сектора, уз конкурисање за коришћење средстава предприступних програма ЕУ за
развој локалне инфраструктуре (локалних путева, водовода, канализације или
руралне санитације насеља - санитарно безбедног третмана отпадних вода,
санитацију сеоских сметлишта, обезбеђење комуналне опреме);
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава,
агенција (за рециклажу, локалну инфраструктуру и др.) и фондова (за заштиту животне
средине), јавних прихода општине Петровац на Млави и приватног сектора, уз
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конкурисање Општине за коришћење средстава предприступних програма ЕУ,
Европске банке за обнову и развој-ЕБРД, Светске банке за инвестиционе програме и
других кредитних и средстава из донација, за израду и реализацију стратегије и
пројекта управљања комуналним отпадом и санитарно безбедно депоновање и
рециклирање комуналног отпада;
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних
за енергетику и животну средину, агенција (за енергетску ефикасност, рециклажу и
других) и фондова (за заштиту животне средине) и из јавних прихода Општине за
реализацију програма информисања и едукације становништва о могућностима и
ефектима штедње и рационалне потрошње и супституције енергије, руралне
санитације насеља и управљања отпадом (селекције,санитарно безбедног одлагања и
рециклаже отпада).

Политика развоја туризма
Основне мере и инструменти ове политике су:
- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за
туризам и услуге и фондова (за развој туризма, за развој и др), јавних прихода
Општине Петровац на Млави у области туризма и приватног сектора, за припрему и
спровођење интегралног програма развоја туризма и комплементарних делатности,
планова заштите и одрживог коришћења предвиђених туристичких простора, програма
развоја туризма, изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- интензивнији развој маркетинга туристичке понуде презентирањем свих туристичких
активности и садржаја, а нарочито итинерера са посебним тематским, односно
специфичним обележјима намењеним различитим циљним групама туриста;
- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за
туризам и услуге и фондова (за развој туризма, заштиту животне средине и др) и из
јавних прихода Општине, приватног сектора и невладиних организација за реализацију
програма едукације локалног становништва и њиховог укључивања у туристичке
програме на простору локалне заједнице, као и програма едукације и припреме
туриста за упражњавање појединих активности.
Политика заштите животне средине, природних и културних добара
Основне мере и инструменти ове политике су:
- финансијска помоћ локалној заједници за спровођење локалног акционог програма
заштите животне средине;
- подстицајне мере за програме заштите и унапређења животне средине;
- кредитно-монетарна политика, инвестициони кредити и обезбеђивање кредита за
технолошка решења према еколошким стандардима који се користе у привреди,
пољопривреди и занатству;
- повољни кредити и олакшице за пројектовање, набавку и увођење система за
пречишћавање отпадних вода;
- обезбеђивање средстава за антиерозивну и еколошку заштиту земљишта;
- новчане казне и остале финансијске рестрикције за физичка и правна лица која врше
загађивање животне средине изнад законом прописаних граничних вредности;
- обезбеђивање примене одговарајућих Закона и нормативних подзаконских аката из
области заштите животне средине и заштите природних добара;
- обезбеђивање урбанистичко-планске документације за поједине просторне целине и
локалитете;
- доношење одлука из области заштите животне средине у надлежности локалне
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управе;
имплементација планских решења из одговарајућих просторних и урбанистичких
планова;
израда Студија о процени утицаја на животну средину за све нове и реконструкцију
постојећих објеката, према одговарајућој Уредби;
обезбеђивање стриктне примене законских прописа и планских аката из области
заштите животне средине и заштите природних добара;
развој подручја у свим секторима у складу са основним принципима одрживог развоја;
дефинисање стратешких циљева заштите овог подручја,
израда посебних развојних студија и програма из области пољопривреде, туризма,
водопривреде и др, у складу са еколошким капацитетом средине;
доследно спровођење принципа „загађивач плаћа”;
подстицање локалне заједнице у иницирању и реализацији програма заштите животне
средине;
оснивање општинског фонда за заштиту животне средине;
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за
животну средину и фонда за заштиту животне средине и из јавних прихода Општине
за реализацију предвиђених програма заштите животне средине, информисања и
едукације становништва о могућностима и ефектима унапређења квалитета животне
средине и за узимање активног учешћа у процесу доношења одлука од значаја за
животну средину, нарочито у одлучивању о стратешкој процени утицаја планова и
процени утицаја пројеката на животну средину;
обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних
за животну средину и културу, јавних прихода општине Петровац на Млави и
средстава приватног сектора за спровођење заштите природних и непокретних
културних добара.

Политика заштите, резервисања и уређења простора
Основне мере и инструменти ове политике су:
- резервисање простора контролом примене режима и правила изградње и уређења
простора коридора утврђених овим планом и законом;
- прибављање земљишта експропријацијом и куповином земљишта у јавну својину и
укључивањем приватног сектора применом различитих модалитета партнерства;
- целовита трансформација система управљања грађевинским земљиштем као и
одговарајуће пореске олакшице и субвенције за финансирање саобраћајне и
комуналне инфраструктуре. У склопу трансформације система управљања
изграђеним. грађевинским земљиштем утврђиваће се и примењивати дестимулативне
или стимулативне мере наплате разних накнада за коришћење грађевинског
земљишта за власнике непокретности у зависности од тога да ли граде и уређују
изграђено земљиште у складу или са одступањима од правила утврђених планом;
- увођење система компензација и нагодби за настале штете, ускраћивање и умањење
добити, као и компензационих програма за ограничења у развоју локалних заједница,
ради спровођења мера заштите животне средине у зонама заштите и резервисаног
простора.
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА
Општинска управа Петровац на Млави ће пратити примену Просторног плана општине
Петровац на Млави и најмање сваке четврте године подносити Скупштини општине
Петровац на Млави извештај о спровођењу Просторног плана. Саставни део тог
извештаја је оцена спровођења Просторног плана, с евентуалним предлогом допуне и
измене плана.
На основу извештаја из претходног става, Скупштина општине Петровац на Млави ће
утврђивати потребу да се приступи допуни и измени Просторног плана.

VI ГРАФИЧКИ ДЕО
Реферална карта број 1: - Намена простора
Реферална карта број 2: - Мрежа насеља, функција, јавних
служби и инфраструктурних система
Реферална карта број 3: - Туризам и заштита простора
Реферална карта број 4: - Карта спровођења

(Р=1:50 000)
(Р=1:50 000)
(Р=1:50 000)
(Р=1:50 000)

Шеме насеља:
1. Шематски приказ уређења насеља Бистрица
2. Шематски приказ уређења насеља Бошњак
3. Шематски приказ уређења насеља Буровац
4. Шематски приказ уређења насеља Везичево
5. Шематски приказ уређења насеља Велики Поповац
6. Шематски приказ уређења насеља Велико Лаоле
7. Шематски приказ уређења насеља Витовница
8. Шематски приказ уређења насеља Вошановац
9. Шематски приказ уређења насеља Добрње
10. Шематски приказ уређења насеља Дубочка
11. Шематски приказ уређења насеља Ждрело
12. Шематски приказ уређења насеља Забрђе
13. Шематски приказ уређења насеља Каменово
14. Шематски приказ уређења насеља Кнежица
15. Шематски приказ уређења насеља Крвије
16. Шематски приказ уређења насеља Лесковац
17. Шематски приказ уређења насеља Лопушник
18. Шематски приказ уређења насеља Мало Лаоле
19. Шематски приказ уређења насеља Орешковица
20. Шематски приказ уређења насеља Орљево
21. Шематски приказ уређења насеља Панково
22. Шематски приказ уређења насеља Рашанац
23. Шематски приказ уређења насеља Стамница
24. Шематски приказ уређења насеља Табановац
25. Шематски приказ уређења насеља Трновче
26. Шематски приказ уређења насеља Ћовдин
27. Шематски приказ уређења насеља Шетоње
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VI ГРАФИЧКИ ДЕО
Реферална карта број 1: - Намена простора
Реферална карта број 2: - Мрежа насеља, функција, јавних
служби и инфраструктурних система
Реферална карта број 3: - Туризам и заштита простора
Реферална карта број 4: - Карта спровођења
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Шеме насеља:
1. Шематски приказ уређења насеља Бистрица
2. Шематски приказ уређења насеља Бошњак
3. Шематски приказ уређења насеља Буровац
4. Шематски приказ уређења насеља Везичево
5. Шематски приказ уређења насеља Велики Поповац
6. Шематски приказ уређења насеља Велико Лаоле
7. Шематски приказ уређења насеља Витовница
8. Шематски приказ уређења насеља Вошановац
9. Шематски приказ уређења насеља Добрње
10. Шематски приказ уређења насеља Дубочка
11. Шематски приказ уређења насеља Ждрело
12. Шематски приказ уређења насеља Забрђе
13. Шематски приказ уређења насеља Каменово
14. Шематски приказ уређења насеља Кнежица
15. Шематски приказ уређења насеља Крвије
16. Шематски приказ уређења насеља Лесковац
17. Шематски приказ уређења насеља Лопушник
18. Шематски приказ уређења насеља Мало Лаоле
19. Шематски приказ уређења насеља Орешковица
20. Шематски приказ уређења насеља Орљево
21. Шематски приказ уређења насеља Панково
22. Шематски приказ уређења насеља Рашанац
23. Шематски приказ уређења насеља Стамница
24. Шематски приказ уређења насеља Табановац
25. Шематски приказ уређења насеља Трновче
26. Шематски приказ уређења насеља Ћовдин
27. Шематски приказ уређења насеља Шетоње
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