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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

Одлуку о изради Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац 
на Млави (у даљем тексту: План), донела је Скупштина општине Петровац на Млави, 
(„Сл. гласник општине Петровац на Млави“, бр. 1/2020, од 13. фебруара 2020. 
године). Истом одлуком одређено је да се не приступа изради Стратешке процена 
утицаја плана на животну средину, у складу са Решењем надлежног органа за послове 
животне средине Општинске управе Петровац на Млави број: 350-64/20-03/2 од 10. 
фебруара 2020. године. 
План генералне регулације за насеље Петровац на Млави (важећи план) донесен је на 
седници Скупштине општине Петровац на Млави одржаној 5. јуна 2019. године, („Сл. 
гласник општине Петровац на Млави“, бр. 5/2019). 

Измена и допуна Плана ради се према члану 51 б Закона о планирању и изградњи, по 
скраћеном поступку, с обзиром да је реч о мањим изменама и допунама планског 
документа. 
Правни основ за израду Прве измене и допуне Плана је:  
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 

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

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник Републике Србије", број 32/2019); 

- Одлука о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Петровац на Млави (СО Петровац на Млави, број 020-20/2020-02 од 12. феб 2020. 
„Сл. гласник општине Петровац на Млави“, бр. 1/2020, од 13. фебруара 2020.год); 

Плански основ за израду Плана je: 
- Просторни план општине Петровац на Млави („Службени гласник општине 

Петровац на Млави“, број 8/2012); 

1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

Изменама и допунама Плана обухвата се део грађевинског подручја у оквиру граница 
Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави и то простор између улица 
Првомајске, Војислава Стокића и Улице 7. јула укупне површине око 2,07 ha. 
(Графички прилог бр. 1). 
У обухвату границе Измене и допуне плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
1091, 1093/2,1093/3 и 1569/2 све у КО Петровац на Млави и делови катастарских 
парцела: 27/25, 439, 1093/1, 1114/3, 1146, 1554, 1559/3, 1559/1, 1561/1, 1571/5,1571/6, 
1571/2, 1572,1573, 1574/3, 1578/1, 1578/4, 1594, 5951 све у КО Петровац на Млави. 
Опис границе обухвата Плана почиње од тачке бр.1 која се налази на к.п.бр.1113/5 на 
североистоку обухвата. Од тачке бр. 1 пружа се ка југоистоку у правој линији у дужини 
од прибл. 40 m преко к.п. бр.1113/5 и 1114/3 источном страном ул. Војислава Стокића 
до тачке бр. 2. Од тачке бр. 2 скреће кружним луком (Р=7,5 m) преко к.п.бр. 1114/3 и 
1114/1 до тачке бр. 3 , па затим пресеца улицу Ђуре Јакшића, к.п.бр.1146  до тачке бр. 
4. која се налази на к.п.бр. 1554. Од тачке бр. 4 пружа се кружним луком (Р=5 m) , 
прелази на к.п.бр.1093/1 до тачке бр.5. Од тачке бр.5 пружа се у правој линији у 
дужини од приближно 70 m кроз к.п.бр. 1093/1, 1558, 1559/4 и 1559/1 до тачке бр. 6  , а 
затим кружним луком (Р=6 m) кроз к.п.бр. 1559/1 до тачкр бр. 7. Од тачке бр. 7 пресеца 
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улицу Церску , к.п.бр.1561/1 и долази до тачке бр. 8 а затим кружним луком (Р=7 m), 
преко к.п.бр. 1561/1, 1569/2 и 1571/4 долази до тачке бр. 9. Од тачке бр. 9 пружа се у 
правој линији у дужини од приближно 110 m ка југоистоку , источном страном улице 
Војислава Стокића преко к.п.бр.1571/4, 1571/5, 1571/6, 1571/2, 1572, 1573 и 1093/1 до 
тачке бр.10. На даље кружним луком ( Р=7 m) пружа се преко к.п.бр. 10574/3 до тачке 
бр.11 па потом пресеца улицу Партизанску до тачке бр.12 на к.п.бр.1578/3 , и на даље 
кружним луком (Р=7 m) до тачке бр.13 , па кружним луком (Р=16,5 m) преко 
к.п.бр.1093/1, 1578/1, 1578/4 и поново 1093/1 до тачке бр.14. На даље се пружа 
кружним луком (Р=5,5 m) преко к.п.бр.1594, 1093/1 до тачке бр.15 , пресеца улицу 
Војислава Стокића и долази до тачке бр.16 на к.п.бр. 439 . Од тачкр бр. 16 кружним 
луком (Р=5,5 m) долази до тачке бр. 17 па у правој линији преко к.п.бр.439 долази до 
тачке бр.18. Од тачке бр. 18 скреће под правим углом ка северозападу пресеца улицу 
7. Јула и у правој линији у дужини од приближно 180 m прелази преко к.п.бр.371/1, 
370/2, 1093/3, 1093/1, 366, 364, 1093/1, 363/2, 363/1, 362, 1093/1 до тачке бр.19. На 
даље иде границом између к.п.бр 1093/1 са једне стране и к.п.бр.355, 354и 353, са 
друге стране до тачке бр.20 , која се налази на тромеђи к.п.бр. 1093/1 , 1093/2 и 353. 
На даље се пружа преко к.п.бр. 1093/2 до тачке бр.21 , која се налази на граници 
између к.п.бр. 351 и 1093/2 и наставља границом између ове две парцеле до тачке 
бр.22. Затим пресеца улицу Бате Булића и пружа се до тачке бр.23 преко к.п.бр.279 , 
па затим границом између к.п.бр.271/25 са једне стране и к.п.бр. 278, 27/24, 27/23, 
27/22, 27/21 и 27/20 до тачке бр.24. Од тачке бр.24 скреће ка североистоку, пресеца 
улицу Првомајску, к.п.бр. 271/25 до тачке бр.25, па кружним луком (Р= 5,5 m) преко 
к.п.бр.1092/10 и 1093/1 долази до тачке 26. На даље иде у истом правцу преко 
к.п.бр.1093/1 до тачке бр.27 , благо скреће ка североистоку до тачке бр.28 и кружним 
луком (Р=2 m) долази до тачке 29. Од тачке 29 у правој линији преко к.п.бр.1093/6 
долази до тачке бр.30 и пресеца улицу Војислава Стокића и спаја се са почетном 
тачком бр.1 све у КО Петровац на Млави. 

1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ВИШЕГ РЕДА  

1.3.1. Извод из ППО Петровац на Млави („Службени гласник општине 
Петровац на Млави“, број 8/2012); 

За централни део насељеног места Петровац на Млави, Просторним планом општине 
Петровац на Млави, утврђена је обавеза израде плана генералне регулације. 
 

Саобраћајна инфраструктура (део 6.1) 
Локација која је предмет измена и допуна Плана генералне регулације се налази око 
220 m удаљена од државног пута II A реда бр 161, односно око 1000 m од државног 
пута II A реда бр 162 и око 1200 m од државног пута II A реда бр 147. За све државне 
путеве просторним планом предвиђено је да се задржавају у свом коридору уз 
потребне радове на санацији и рехабилитацији. 
Планира се изградња обилазнице око Петровца на Млави, по његовом западном и 
јужном ободу у дужини од око 6,81 km, која би прихватила сав транзит са државних 
путева. 
Афирмација јавног превоза је један од националних стратешких интереса. Повећање 
броја корисника јавног превоза доприноси смањењу броја возила на улицама и 
путевима што за последицу има повећање безбедности саобраћаја, доприноси 
повољнијем енергетском билансу и смањењу аеро загађења и буке. 
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Повећање корисника услуга јавног превоза постиже се добром организацијом и 
синхронизацијом реда вожње, квалитетним и комфорним превозним средствима, 
добром станичном услугом и ценом карата и добрим временом вожње. 
Јавни превоз на територији општине одвија се као линијски аутобуски у месном 
(приградском), међумесном (даљинском) и градском саобраћају. 
Даљински се одвија и организује преко аутобуске станице у Петровцу на Млави и 
успутним стајалиштима која су општинском одлуком одређена уз државне путеве 
према Пожаревцу и према Крепољину (Жагубици) и уз државни пут према Свилајнцу. 
Приградски саобраћај се одвија преко успутних стајалишта и аутобуске станице уз 
државни пут II реда 129 (Р-107 и Р-105) ка Жабарима и Жагубици и 179 (Р-105) ка 
Пожаревцу, бивше државне путеве II реда Р-107б и Р-275 према Пожаревцу, Р-107 
према  Кучеву, Р-108 ка Свилајнцу и Кули и општинске путеве О-11, О-29, О-10, О-18, 
О-9, О-28, 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. 
Топлификација и гасификација (део 6.5) 
У ППО Петровац на Млави предвиђа се модернизација топлане, повећање капацитета 
топлане, реконструкција топловода заменом предизолованим цевима, повећање броја 
прикључених потрошача и изградња II топлане. 

1.4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације је стварање планског 
основа за даљу урбанистичку разраду, изградњу и реконструкцију аутобуске станице 
са пословним просторијама, стајалиштем и паркингом за аутобусе, надоградња 
постојећег пословног објекта и промена намене у стамбено-пословни објеката, 
изградња два вишепородична стамбена објекта, изградња објекта за сервис, 
перионицу и технички преглед у складу са исказаним захтевима, потенцијалима, 
просторним могућностима и ограничењима локације. 

1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Локација Измене и допуне плана налази се око 250 m од најужег центра, односно 
зграде Скупштине општине Петровац на Млави. У постојећем стању северозападни 
део локације се користи за аутобуску станицу, а југоисточни за топлану. Комунална 
инфраструктура постоји али је делом изведена ван јавних саобраћајних  површина а 
делом је недовољних капацитета те је потребна њена реконструкција.. Инсталације 
водовода су од ACC цеви пречника Ø 80mm  и PE цеви пречника DN 90 mm i DN 110 
mm. Постојећа водоводна инфраструктура омогућава снабдевање предметног 
подручја водом. Постојећа фекална канализација је изграђена претежно од цеви 
пречника ДН Ø 200 а за планиране објекте у зони обухвата измене и допуне плана 
потребна је изградња фекалне канализације у улици 1 маја у дужини од око 200 m. 
Потребна је реконструкција измештање дела трасе атмосферске канализације са 
локације постојеће аутобуске станице. Потребна је замена водоводних цеви у делу 
улице где су у постојећем стању изведене цеви пречника мање од Ø 80 већима. У 
захвату плана налази се изграђена електроенергетска инфраструктура која се састоји 
од jeдне трафо станице 10/0.4 kV (КБТС), каблова 10 kV  нисконапонске мреже 1 kV 
који су у плану оријентационо уцртани у складу са добијеним подацима. Топловодна 
мрежа је у добром стању и могуће је проширење мреже корисника. У непосредној 
близини локације налазе се трговински центри „Макси“ са паркинг простором и „Вива 
центар“. 
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Терен планског обухвата је у благом нагибу са најнижом тачком у северном делу 
висине 144,02 mnv, а највишом у источном 145,45 mnv. Локација аутобуске станице је 
нивелисана у односу на улицу Војислава Стокића у највишем делу за 1,0 метар. 
Приступ зони je делимично обезбеђен савременим улицама асфалтног застора са 
изграђеним тротоарима, а делом улицама од макадама у оквиру којих постоје 
неуређени простори за паркинг, такси возила и неколико напуштених привремених 
објеката. 

Објекти аутобуске станице и топлане су лошег бонитетног стања, изграђени 
седамдесетих и осамдесетих година. Пешачки и колски улаз за оба објекта обезбеђен 
је из улице Првомајске. У оквиру аутобуске станице постоји наменски грађен објекат са 
простором за управу аутобуске станице, девет наткривених перона, чекаоницом, 
тоалетом, котларницом и угоститељским објектом који није у функцији. На локацији 
постоје импровизовани уређаји за прање, поправку аутобуса и точеће место за гориво. 

Парцеле су различитог облика и величине регулационо неуређене, неажурног 
катастарског стања. Простор је урбанистичко грађевински недовршен, делом 
саобраћајно уређен, сиромашан уређеним зеленим површинама. 
Простор аутобуске станице и топлане је ограђен високом челичном оградом, са 
контролисаним улазом и прикључен је на комуналну инфраструктуру. 
Инжењерскогеолошки услови – За подручје насеља Петровац за који се израђује 
Измена и допуна плана нема доступних студија, елабората ни друге техничке 
документације о карактеристикама тла. Геолошке и сеизмичке карактеристике 
обухвата плана описане су у делу 3.4 Заштита од клизања тла. 
Климатске карактеристике локације карактеришу умерено-континентална клима. То 
је подручје које прима годишње од  510-670 mm атмосферског талога. Средње 
годишње температуре ваздуха у котлини Млаве имају 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. Ветар је веома значајан климатски елемент који утиче на температуру 
ваздуха, његову влажност, испаравање и количину падавина. У Петровцу је претежни 
смер кретања ветра југо-источни, а врло често се јавља ветар из смера истока. 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

Овим изменама и допунама плана, мења се и допуњује ПГР насеља Петровац на 
Млави: 

(ИЗМЕНА 1, страна 31) 

У подељку Б.I.1.1 Подела на карактеристичне зоне, након дела 9. Зоне спорта и 
рекреације, додаје се нови део 10. Зона саобраћајног терминала која гласи:  
10. Зона саобраћајног терминала 

Зона саобраћајног терминала планирана је у блоку између улица Првомајске и улице 
Војислава Стокића као зона у оквиру које функционише аутобуска станица, са 
стајалиштем и паркингом за аутобусе. 

(ИЗМЕНА 2, страна 34) 

У подподељку Б.I.1.3 Планирана намена простора и компатибилне намене, став 16  
мења се Табела бр.3: Компатибилност намена и гласи: 
Табела бр. 3: Компатибилност намена 
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Јавне службе - X X X X X X - X - Х 

Зеленило X - X X X X X X X X Х 

Спорт и рекреација X X - - - - X X X - - 

Комунални објекти X X - - X - - - - X Х 

Саобраћајни објекти X X  X - - - - X X Х 

Породично становање X X X - - - - - X - - 

Вишепородично 
становање 

X X X - - - - - X - - 

Туристички садржаји X X X - - - - - X - - 

Услуге комерцијални 
садржаји 

X X X X X X X X - X Х 

Производне делатности - X - X X - - - X -  

Саобраћајни терминал Х Х - Х Х - - - Х - - 

(ИЗМЕНА 3, страна 35) 

У пододељку Б.I.1.4. Биланс површина, став 2 и 3 мења се и гласи: 
Највеће промене у смислу повећања површина су за производне, услужне и 
комерцијалне делатности и то за нешто више од три пута - са постојећих 65,98 ha на 
223,59 ha, чиме се ствара плански основ за економски развој општине. 
Саобраћајне површине су такође значајно увећане са 34,64 ha на 185,80 ha што је 
условљено планирањем коридора обилазнице и железнице али и уличне мреже у 
смислу успостављања правилнијих регулација, формирања нових саобраћајница 
којима се боље повезују делови насеља и јавних паркинг површина. 
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(ИЗМЕНА 4, страна 35) 
У пододељку Б.I.1.4. Биланс површина, став 5 мења се и гласи: 
Површине намењене становању су увећане за око 6,72% са тенденцијом погушћавања 
стамбених зона и формирања стамбено – пословних зона у широј зони насеља. 

(ИЗМЕНА 5, страна 35-37) 

У пододељку Б.I.1.4. Биланс површина, став 6, Табела бр. 4: Биланс површина по 
наменама – постојеће и планирано стање, мења се и гласи: 

Намена 
Површина 
(ha) Постојеће % Површина (ha) Планирано % 

  постојеће   планирано   

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

94.55 6.86 285.34 20.70 

образовање 2.27 0.16 1.98 0.14 

основно образовање 0.65 0.05 0.70 0.05 

средње образовање 1.39 0.10 1.28 0.09 

Стара школа 0.23 0.02 0.00 0.00 

дечија заштита 0.48 0.03 1.20 0.09 

култура 0.12 0.01 0.12 0.01 

биоскоп 0.09 0.01 0.09 0.01 

музеј 0.03 0.00 0.03 0.00 

здравство 1.56 0.11 1.56 0.11 

социјална заштита 0.15 0.01 0.66 0.05 

центар за социјални рад 0.15 0.01 0.15 0.01 

геронтолошки центар 0.00 0.00 0.51 0.04 

администрација 0.50 0.04 1.37 0.10 

пошта 0.03 0.00 0.03 0.00 

аутобуска станица 0.84 0.06 0.00 0.00 

ватрогасна станица 0.53 0.04 0.47 0.03 

комуналне површине и 
објекти 

11.06 0.80 16.92 1.23 

зелена пијаца 0.51 0.04 0.51 0.04 

сточна пијаца, пијаца - 
"вашариште" 

5.18 0.38 6.07 0.44 

гробље „Свине“ 1.98 0.14 6.05 0.44 

гробље „Караула“ 2.66 0.19 3.42 0.25 

капела 0.15 0.01 0.15 0.01 

постројење за ПОВ 0.41 0.03 0.71 0.05 

гараже комуналних служби 0.17 0.01 0.00 0.00 

инфраструктурне 
површине и објекти 

2.11 0.15 2.53 0.18 

трафо поље 1.78 0.13 1.90 0.14 

топлана 0.33 0.02 0.23 0.02 
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ГМРС 0.00 0.00 0.40 0.03 

спорт и рекеација 12.92 0.94 53.57 3.89 

спортски терени и објекти 3.95 0.29 23.58 1.71 

парк 3.88 0.28 3.74 0.27 

парк – шуме 4.69 0.34 25.56 1.85 

уређене зелене површине 0.40 0.03 0.69 0.05 

јавне саобраћајне 
површине 

34.64 2.51 185.80 13.48 

железнички коридор 0.00 0.00 10.21 0.74 

коридор обилазнице 0.00 0.00 10.24 0.74 

улична мрежа и остале 
саобраћајне површине 

34.64 2.51 165.35 12.00 

објекти посебне намене 
27.34 1.98 19.13 1.39 

комплекс дома војске 0.83 0.06 0.77 0.06 

полигон 18.36 1.33 18.36 1.33 

комплекс војне касарне 8.15 0.59 0.00 0.00 

    0.00   0.00 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
ОСТАЛИХ НАМЕНА 

348.80 25.31 598.77 43.45 

 становање 282.32 20.48 374.95 27.21 

вишепородично 2.35 0.17 32.35 2.35 

мешовито становање 19.53 1.42 76.40 5.54 

породично становање 113.77 8.26 264.09 19.16 

рурално становање - Етно 
село 

146.67 10.64 2.11 0.15 

делатности 65.98 4.79 223.33 16.20 

производне делатности 45.41 3.29 69.60 5.05 

пословне, услужне и 
комерцијалне 

20.57 1.49 106.32 7.71 

производња са услугама 0.00 0.00 47.21 3.43 

саобраћајни терминал 0.00 0.00 0.20 0.01 

хотел 0.11 0.01 0.11 0.01 

верски објекат 0.39 0.03 0.38 0.03 

ОСТАЛЕ КАТЕГОРИЈЕ 
ЗЕМЉИШТА 

934.83 67.83 494.07 35.85 

пољопривредно 
земљиште 

768.38 55.75 369.05 26.78 

шумско земљиште 132.34 9.60 91.02 6.60 

водно земљиште 34.11 2.48 34.00 2.47 

УКУПНО 1378.18 100.00 1378.18 100.00 
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(ИЗМЕНА 6, страна 49) У подподељку Б.I.2 Општа правила уређења простора, 
Правила регулације, иза става 6, додаје се став 7, који гласи: 

За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и улицом 7. јула 
координате осовина саобраћајница дате су у прилогу бр 6 Урбанистичка регулација. 
Када карактеристични профил не излази ван постојеће катастарске парцеле пута та 
катастарска међа се може задржати и сматрати регулационом линијом. 

(ИЗМЕНА 7, страна 49) 
У подподељку Б.I.3.8 Јавне зелене површине, Интегрисане зелене површине, иза 
става 3, додаје се став 4, став 5 и став 6 који гласе: 
У складу са прописима о изградњи и техничким нормативима за заштиту објеката 
комуналне инфраструктуре, на локацији топлане неопходно је формирати заштитно 
зеленило ка граници комплекса ради спречавања ширења непријатних мириса и 
аерозагађења у току зимске сезоне. Избор врста свести на четинарске и листопадне 
примерке дрвећа отпорне на аерозагађење како би се обезбедила заштита у 
листопадном делу године. Остали део комплекса уредити  партерно. Обезбедити 
минимални проценат зеленила 20%. 
Зеленило у оквиру површина осталих намена – Зеленило у оквиру комплекса 
пословања (пословних, услужних и комерцијалних делатности и зона саобраћајног 
терминала). Општи принцип уређења зеленила засновати на очувању зелених 
површина у постојећим границама и валоризацији постојеће вегетације. Квалитетну 
вегетацију сачувати, а постојећу подмладити.  Све прилазе и приступе објектима 
партерно озеленити декоративним садницама и композицијама.  
Обавезно је формирати заштитни појас зеленила од аутохтоних примерака око 
саобраћајног терминала како би се спречило ширење емисије загађујућих материја. 
Испред улаза и дуж стаза формирати декоративно зеленило линијски или у групи.  

(ИЗМЕНА 8, страна 56) 

У пододељку Б.I.3.10. Саобраћај део Мирујући саобраћај – паркирање, став 4 и став 
5 мења се и гласи:  
Планом је предвиђен и нови уређени јавни паркинг капацитета око 100 паркинг места у 
јавном простору испред саобраћајног терминала и топлане. Овај простор је регулисан 
на начин да је формирана улица са две коловозне траке и паркирање управно са обе 
стране саобраћајнице. 
На овај начин се за потребе јавног паркиралишта обезбеђује око 788 паркинг места 
што би требало да задовољи потребе насеља. Приликом обележавања паркинг места, 
водити рачуна о минималним удаљеностима од раскрсница и пешачких прелаза 
(минимално 5,0 m) као и колских улаза у парцеле. 

(ИЗМЕНА 9, страна 65-66) 

У пододељку Б.I.3.11. Комуналне површине и објекти део Прикупљаље и 
одношење отпада став 8. мења се и гласи:  

Гараже за возила за прикупљање и евакуацију отпада комуналног предузећа, налазе у 
оквиру простора за који је у изради ПДР „Млава“.  Овим планом у складу са исказаним 
потребама од стране Општине, постојећа локација комуналних служби се измешта 
(врши се пренамена простора у становање) на локацију у оквиру зона производних и 
привредних делатности. 
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(ИЗМЕНА 10, страна 70) 

У пододељку Б.I.3.12. Инфраструктурне мреже и објекти део Водоводна мрежа 
након става 5, додаје се став:  
За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула 
планирана је изградња новог цевовода у делу Првомајске улице (у делу паркинга) и 
краку Првомајске како би се затворио прстен.  

(ИЗМЕНА 11, страна 72) 
У пододељку Б.I.3.12. Инфраструктурне мреже и објекти део Канализациона мрежа 
отпадних вода након става 4, додаје се став:  

За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула за 
планиране нове објекте потребна је изградња фекалне канализације у улици 1 маја у 
дужини од око 200 m. 

(ИЗМЕНА 12, страна 74) 
У пододељку Б.I.3.12. Инфраструктурне мреже и објекти део Кишна канализациона 
мрежа након става 3, додаје се став:  
За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула 
предвиђено је измештање дела канализације који пролази кроз комплекс аутобуске 
станице и повезивање на постојећу из Првомајске улице. Задржава се атмосферски 
вод који пролази кроз постојећи комплекс аутобуске станице из правца улице Церске 
до улице првомајске. 

(ИЗМЕНА 13, страна 74) 
У пододељку Б.I.3.12. Инфраструктурне мреже и објекти део енергетска мрежа 
након става 3, додаје се став: 
За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула 
предвиђено је измештање дела електроенергетске инфраструктуре која пролази кроз 
комплекс аутобуске станице и измештање водова у планирани профил Првомајске 
улице.  

(ИЗМЕНА 14, страна 80) 
У пододељку Б.I.3.12. Инфраструктурне мреже и објекти део телекомуникације и 
оптички каблови након става 3, додаје се став:  
За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула 
предвиђено је измештање дела телекомуникационе инфраструктуре која пролази кроз 
комплекс аутобуске станице.  

(ИЗМЕНА 15, страна 92) 

У пододељку Б.I.3.12. Инфраструктурне мреже и објекти део Топловодна мрежа 
након става 1, додају се ставови:  

За потребе функционисања објеката топлане, мерно регулационе станице, котларнице 
и сл. планира се земљиште површине 0,22 ha, на деловима катастарских парцела 
1093/3 и 1093/1, КО Петровац на Млави. Планира се замена постојећег енергента и 
прелазак на гасне котлове или на котларницу која би као енергент користила биомасу. 
У случају преласка на котларницу која би као енергент користила биомасу обавезна је 
израда урбанистичког пројекта. 
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Приликом изградње обавезна је примена закона и правилника из области заштите од 
пожара као и: 

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, бр. 10/1990 и 52/1990); 

- Правилник о смештају и држању уља за ложење („Сл. лист СФРЈ“, бр. 45/1967); 
- Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и 

претакању течног нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/1971 и 26/1971 и „Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2012); 

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и 
претакању запаљивих течности („Сл лист СФРЈ“, бр. 20/1970 и 23/1971); 

(ИЗМЕНА 16, страна 109) 

У пододељку Б.I.6.2 Услови и мере заштите животне средине, у делу Мере заштите 
од буке у ставу 2, након алинеје 6 додаје се алинеја 7 која гласи: 
 у осетљивим зонама (зонама становања) спречити појаву прекомерне буке 

додатним озелењавањем према изворима буке, према паркинг простору, 
пословању, радној зони и сл. подизањем обавезног високог зеленила и/или 
вештачких звучних баријера, 

(ИЗМЕНА 17, страна 154) 
У пододељку Б.II.2 Посебна правила грађења, након дела 8. Зона етно села – 
становање у функцији туризма, додаје се нови део 9. Зона саобраћајног 
терминала која гласи: 
Б.II.2 9. Зона саобраћајног терминала 

Планирана намена - у оквиру површина ове зоне, дозвољена је изградња објеката: 
аутобуске станице, гараже и зграде друмског саобраћаја (саобраћајни терминал) са 
припадајућим инсталацијама и уређајима; 

Компатибилне намене – дозвољена је изградња објеката или дела објекта 
компатибилне намене: зграде за трговину на велико и мало, ресторани, пословне 
зграде, сервисни и услужни објекти; 
На појединачним парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити 
доминантна или једна при чему важе правила грађења за зону. Општа правила и 
параметри за све намене у зони су исти; 
Број објеката на парцели  
- у оквиру парцеле/комплекса дозвољена је изградња више објеката, у складу са 
функционалном организацијом и технолошким потребама; дозвољено је постављање 
објеката, постројења и опреме у функцији комплекса који по својој природи не 
представљају грађевински објекат; 

Услови за формирање грађевинске парцеле  
- минимална површина грађевинске парцеле 800 m²; 
- минимална ширина фронта парцеле 20,0 m; 

- приступ парцеле јавној саобраћајној површини може бити непосредно или посредно, 
преко приступног пута минималне ширине коловоза 7,0 m; уз приступни пут мора се 
обезбедити и површина за несметано кретање пешака; приступ парцели се по правилу 
организује као двосмерни, изузетно, због специфичности намене или због просторних 
услова, могу се одобрити два једносмерна приступа – улаз – излаз; 
Индекс заузетости парцеле  
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- максимални индекс заузетости на парцели 60%; 
Висина објекта  
- висина објеката до слемена је максимално 10,0 m, са одговарајућим бројем етажа у 
односу на намену и технолошке потребе (изузетно, висина може бити и већа 
искључиво ако је условљена технолошким процесом); 
- максимална висина помоћног објекта је 5,0 m; 
Изградња нових објеката и положај објекта на парцели  
- објекти се постављају у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинском 
линијом према регулационој линији саобраћајнице и према бочним и задњој граници 
парцеле; није обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску 
линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским линијама; 
- грађевинска линија је дефинисана у односу на регулациону линију графичким 
прилогом карта 6а – Урбанистичка регулација; 
- подземна грађевинска линија објекта може да одступа од грађевинске линије објекта 
максимално до регулационе линије, под условом да се избором начина и коте фундирања 
објекта, обезбеде постојећи темељи суседних објеката;; 

- растојање објеката од бочних граница парцеле, не може бити мање од 5,0 m; 
- растојање објеката од задње граница парцеле, не може бити мање од 8,0 m; 
- међусобно растојање два објекта на парцели не може бити мање од 4,0 m а у складу 
са потребама технолошке организације и организовања противпожарног пута; 
Кота приземља – кота приземља се одређује у зависности од намене објекта и 
технолошких потреба у распону од 0,2 m до 1,2 m; 
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима  
- сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или доградити у оквиру 
дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај 
објекта према грађевинској линији задовољава услов дефинисан општим и посебним 
правилима; 
- постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од дозвољеног и/или није 
у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних 
објеката, не могу се дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у 
складу са осталим планираним параметрима а ако се такав објекат уклања и замењује 
другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони; 
- за објекте чија намена није у складу са планираном наменом зоне, може се 
дозволити само реконструкција и текуће одржавање објекта; 
Услови за слободне и зелене површине  
- минимална површина парцеле под уређеним зеленим површинама је 20%; 
Паркирање  
- паркирање решити на парцели изградњом гараже у оквиру објекта (подземна етажа 
или етажа приземља), засебног објекта гараже или на отвореном паркинг простору у 
оквиру парцеле а према нормативу у складу са наменом објекта, дефинисаном у 
поглављу 2.4.3.1. саобраћајна инфраструктура; 
- максимална заузетост подземном гаражом је 85% површине парцеле; 
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- уколико је подземна грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, 
горња кота плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена, 
насута земљом и партерно уређена; 
Архитектонско обликовање  
- објекте пројектовати у духу савремене архитектуре; препоручује се изградња плитких 
или равних кровова; материјализацију фасада прилагодити намени објеката применом 
квалитетних савремених материјала, већих стаклених површина, и сл.  
Услови за ограђивање парцеле  
- грађевинске парцеле према улици и према суседним парцелама могу се ограђивати 
транспарентном оградом или комбинованом зиданом (0,9 m) и транспарентном (1,3 m) 
оградом до укупне висине од 2,2 m (рачунајући од коте тротоара, односно нивелете 
терена); 
- парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади на земљишту 
власника парцеле која се ограђује или уз међусобну сагласност суседа, у осовини 
границе грађевинске парцеле; 
Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром  
- нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 
електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасификацију или други алтернативни 
извор топлотне енергије; 
- прикључење на мрежу инфраструктуре, врши се према постојећим, односно 
планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила 
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних предузећа; 
- површинске воде са кровова и застртих површина се одводе интерном атмосферском 
канализацијом или слободним падом према риголама, односно према реципијенту 
унутар комплекса, зеленим површинама и сл.  
- површинске воде са једне парцеле/комплекса не могу се усмеравати према другој 
парцели/комплексу; 
Инжењерско-геолошки услови  
- за сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој фази пројектовања 
урадити геолошка истраживања у складу са одредбама Закона о рударству и 
геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015 и 95/2018-други закон) и 
Правилник о условима, критеријумима и садржини пројекта за све врсте геолошких 
истраживања („Сл. гласник РС“, бр. 45/2019). 
(ИЗМЕНА 18, страна 164) 
У пододељку В.II. Локације за даљу разраду, након дела Урбанистички пројекат, 
након става 1 додаје се став 2 који гласи: 
За простор оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула 
предвиђено је спровођење плана израдом урбанистичког пројекта: 

 уколико објекат који се гради или реконструише прелази 800 m2; 

 за изградњу и реконструкцију објекта топлане уколико се предвиђа прелазак 
на котлове који као гориво користе биомасу (сечка, чипс, брикет и др.); 

Урбанистички пројекат се израђује  ради ближег дефинисања планиране намене, 
додатног урбанистичко-архитектонског обликовања локације. 
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(ИЗМЕНА 19, страна 164) 
У делу Г. Завршне одредбе, након става 3. додаје се став 4. који гласи: 

План генералне регулације насеља Петровац на Млави у делу који је оивичен улицама 
Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула спроводи се на основу графичких 
приказа: 
3а Планирана намена површина са поделом на карактеристичне зоне 

4а Површине и објекти јавне намене 

5а Регулационо – нивелациони план – саобраћајнице 

5.1а Саобраћајне површине и објекти 

6а Урбанистичка регулација 

7а Водоводна мрежа 

8а Канализациона мрежа 

9а Електроенергетска мрежа 

10а Телекомуникациона мрежа 

12а Синхрон план инфраструктуре 

 

Доношењем Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави престају да важе делови графичких прилога основног плана у делу који је 
оивичен улицама Првомајском, Војислава Стокића и Улицом 7. јула: 
3 Планирана намена површина са поделом на карактеристичне зоне 

4 Површине и објекти јавне намене 

5 Регулационо – нивелациони план – саобраћајнице 

5.1 Саобраћајне површине и објекти 

6 Урбанистичка регулација 

7 Водоводна мрежа 

8 Канализациона мрежа 

9 Електроенергетска мрежа 

10 Телекомуникациона мрежа 

12 Синхрон план инфраструктуре 
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