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2. Изјава одговорног урбанисте и 
Лиценце одговорних урбаниста 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Одлука о изради Плана 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Извод из планских докумената вишег 
реда 
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5. Услови и сагласности надлежних 
органа и институција за израду Плана  



ПРЕГЛЕДНА ТАБЕЛА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА И ПОДАТАКА ЗА 
ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРВE ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН Број и Датум Захтева/Услова/Сагласности   

1. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру, Бирчанинова бр. 91, 11000 
БЕОГРАД 

Обавештење Број: 6211-2 од 22. априла 
2020. год 

2. MИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Пожаревцу 

Партизанска 3, 12 000   ПОЖАРЕВАЦ 

Услови Број: 217-5658/20-1 од 16. априла 
2020.год 
 
Мишљење Број: 217 – 649/21 од 6. априла 
2021. год 

3. ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд 

Водопривредни центар „Сава - Дунав“, 

Бродарска 3, 11 070,  НОВИ   БЕОГРАД 

Услови Број: 3384/1 од 29. априла 
2020.год 
 
Сагласност број: 2003/1 од 11. марта 2021. 
год 

4. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

Булевар краља Александра 282 
Поштански фах 17, 11050 БЕОГРАД 22 

Обавештење Број: 953-7805/20-1 од 22. 
априла 2020.год 

5. ''ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'' 
АД Сектор за развој и инвестиције, 

Немањина бр. 6,11000 БЕОГРАД  

Услови Број: 2/2020-1109 од 14. маја 
2020.год 

6. ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ, Ул. Војводе 
Степе, бр. 412, 11 000 БЕОГРАД 

Број: 130-00-УТД-003-605/2020-002 од 29. 
апирла 2020.год 

7. ЈП СРБИЈАГАС, Сектор за развој 
Аутопут бр. 11, 11 000 БЕОГРАД 

Услови Број: 06-07/7526 од 21. априла 
2020 (434/20) 

8. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, - Предузеће за 
телекомуникације АД, Таковска бр. 2, 11 000 
БЕОГРАД 

Услови Број: 138550/3 од 13. маја 2020. 
год 

9. VIP Mobile, Милутина Миланковића 1ж 
11 070 НОВИ БЕОГРАД 

Услови Број: 138550/3 од 13. маја 2020. 
год 

10.   

11. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО,  
Огранак Електродистрибуција Пожаревац, 

Јована Шербановића бр.17, 12 000 П О Ж А Р 
Е В А Ц 

Број: 8В000 112066/1 од 24. априла 2020. 
год 

12. 
JКП "ИЗВОР"  
Ул. Бате Булића, бб 
12 300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Услови Број: 1261 од 15. априла 2020.год  
 
Мишљење број: 597 од 17. фебруара 
2021.год 
 
Сагласност број: 1075 од 25. марта 
2021.год 

13. ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ, Ул. Бате Булића, бб 
12 300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Услови Број: 484, од 25. маја 2020. год 

14. ЈП "СРБИЈАШУМЕ", Булевар Михајла Пупина 
113, 11 000 БЕОГРАД 

Услови Број: 6354 од 30. априла 2020.год 

15. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД, Кнеза Вишеслава бб, Поштански фах 
100, 11 000 Б Е О Г Р А Д 

Обавештење Број: 922-3-33/2020 од 21. 
априла 2020. год  

16. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

Обавештење Број: 320-51-1/2020-02 од 20. 
маја 2020.год 



 НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН Број и Датум Захтева/Услова/Сагласности   
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Руже Јовановића 27а, 
11 160 Б Е О Г Р А Д 

17. РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО 
Деспота Ђурђа 37, 11 300 СМЕДЕРЕВО 

Услови Број: 149/2-2020 од 29. априла 
2020.год 
 
Мишљење број: 350-640/20 од 12. марта 
2021. год 
 

18. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, Ул. 
др Ивана Рибара 91,  
11 070 НОВИ БЕОГРАД 

Услови Број: 020-989/2 од 17. маја 2020. 
год 
 
Сагласност Број: 020-989/4 од 25. 
фебруара 2021.год 
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flocraeluexo:
1. Hacnoay

2. Jll "flyreau Cp6uje" SeorpaA, Apxueu

3. Jl-l "Ilyresra Cp6nje" 6eorpa4, O4eruerue oa npojerrxy u nnaHcKy AorryMeHralluJy

1 1) 30 40 700, www. putevi-srbije.rs
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AKLMOIL{PCKO pyilrTBO 3.A. yrIpABIbAIbE

J ABHOM XEJ{E3HI,It{KOM I4HOPA CTPYKTYP OM
,,nH o pACTpyKTypA XEJIE3HUI{E C pEr{JE.,

EEOIPAA

1 I 000 BtrofPAll, Herrarurrra 6, ME:2 I 127094. lIt4B 1 09 1 08420. Tenyhr pauyrr: 205-222959-26
'l'e;r./'l'erctllaxc Iff'l+(381 ll) 36 l8 463. XAT:330 E-narl.milan.maksinotic@l;rbrail.rs
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IlPEAMET: YcnoBH,,14udlpacrpyKrypa

Bpoj:212020- 44Oqr

OrIlxTHHA |TETPOBATI HA MJTABI4

OAererbe 3a yp6aHr{3aM, rrJraHr4parbe a pa3Boj

Cpncrcux BnaAapa 165

12300 flerponaq Ha MJraBpr

HI4IIe Cp6I4j e" al, 3a l,zapa1y I,Istreua
r,r AorryHa llraua [eHepanHe perynarlr4je HaceJba llerpouaq Ha MJraBr,r

Ilpur'tu,rH c,\,to BarI AonHc 6poj 350-193120-03 on 09.04.2020. roguHe KojHM rpax(Hre
ycnoBe 3a h3paAy tr4sueua u AonyHa fl,raHa reHeparHe pery,raqleje HaceJr,a lle'rposaq ua
M,raeu. lloeoA 3a LI3MeHy [J'taHa je :axree rlHr]ecrr{Topa u cyBnacHt{Ka KaracrapcKnx [apqena
6poj 1091 u 1093 KO flerpouaq Ha M;raelr 3a npoMeHy HaN,reHe rroBptflhHa il H3rpalrby
o6jerca'ra Ha napqenal,{a.

,,lZu$pacrpyr(rypa xene3Huue Cp6uje" a.r. y cKnary ca flpocropHHNl flJ'raHoM

Peny6,rune Cp6Hje ol 2010. ao 2020. rorilHe (C.ryx6eura rracHHK PC,6poj 88/10),3axoso1r
o rnarrupaH,y l.l il3rpalrsn (C,ry>x6eHll I-racHHn PC 6poj 72109,81/09-Hcnpasxa.64ll0-yc,
24111, 121112,42113-yC,50112-yC,9g/13-yC, 132114, 145114, B3/lg, 31119,37119 u gl20),

3axosor't o xexe3Huuu (CryNdeHLr rracrrnK PC 6poj 41l2}l8),3arcoHolr o 6e:6eAuocrt4 y
r(e,re3lrHr{Kor\'r cao6pahajy (C,,ry:x6eHrl r"iracHHK PC 6poj 4112018), 3axouor,r o
l4HrepofiepaSu,luocru ]I(eJ'te3HI4trKor u4creNla (C,ryx6euu tracr{uK PC 6poj 4112018), r.r:gaje
ycnoBe 3a x3pany npeAN,lerHot rrraHa.

Ha ocHoey pa3Nlarparba rocraBJ'beHor uarepuja,ra KoHcraronaHo je Aa Ha npe4ueruoj
.roxaqtlju, y o6yxeary tpauHua I4:ueHa H AoIyHa rJraHa rreN,ra nocrojehe .jaoue ]r(e!'re3HuLrKe

uu$pac'rpyxrype. C o6supoHt Aa ce ilocN{arpalro nogpyuje rraJra3n r43BaH 3arurHrHor [py]KHor
nojaca nocrojehnx H [r'IaHL{paHLIx xeJ're3HnqKnx npyra HeMaMo noce6Hux ycnoBa 3a r43paAy

I4:ueua h AonyHa illaHa reHepanHe pery:raqr.r.ie Hacer.ba flerposaq ua M,raen.

T43BPUIHTI AIIPEKTOP
34. YIIPAB,II,AIbE JABHOM

E JIE3HI4IIKO M I4I{OPA C TPYKT

Mamcuilrosuh Mu.nau, AurrJr. llux. cao6.
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Peny6nrra Cp6nja
Onurrrxa llerpoeaq xa Mnaen

Onurrnncra ynpaBa

Ogeruerue sa yp6axu3aM, nraHlpalbe ll
Cpncrnx enaAapa 165

12300 flerpoeaq

y5o-trsv I
flpegner: Ycnoeu sa norpe6e r3pa4e

Hacerba llerpoeaq Ha Mnaeu

3a cea AoAarHa o6jauuerua Moxere ce oSparnrn

firapexrlraja 3a rexH[L{Ky nogpruKy npeHocHoM cr4creMy, Ynrarla

Anercau4py Kyronevr Ha rer. 01113957-156.

C nou.rrosaueu,

perynaqnje

Cerropy 3a BrcoKoHanoHcKe BorqoBe,

eojaoge Crene 412, 11000 Seorpag r,1

2,f VlsapwHn ArpeKrop 3a npeHoc

eneKTpl4r{He eHeprnje J

trnnn. ilHx. efieKTp.

Konnje ,qocraBvrrr4:

- PqO Eeorpa4 - nnC Eeorpag
-,[nperqrja 3a rexHhqKy noApr.lKy npeHocHoM cr4creMy - 3a BrcoKoHanoHcKe BofloBe

Epyrr oprrnHan:
- Apxraa

9Sr
Epoj : 1 30-00-UTD-003 -6051 2020-002

. fiaryu:r 
? I APR"?m;

Ha ocuosy Baruer3axreBa 6poj 350-193/20-03 oA 09.04.2020. roguue, xojr je rog Hac3aBerqeH

.qaHa 13.04.2020. rognHe h AocraBrbeHe AoKyMeHraqrje (o4nyra o ta3pa4ta n3MeHe I AonyHe nnaHa u

rpaHrqa o6yxaara il3MeHe h AonyHe nflaHa y eneKTpoHcxoru o6nrry), obaaeurraBaMo Bac o cnegeheu:

1. l'lperua nocnaroj AoKyMeHra4nln, an4nrao je ga y o6yxBary npeAMerHe n3MeHe n AonyHe
nflaHa, Kao n y Henocpe4noj 6nrsnHn o6yxaara npe.qMerHe r3MeHe n AonyHe nflaHa HeMa

o6jerara rojra cy y BnacHillurBy,,EneKrpoMpexa Cp6rje" A..[.

2. flpeua llnaHy paaaoja npeHocHor cncreMa 3a nepro4 oa 2020. ro4rHe Ao 2029. roghHe ,1

[1nany ilHBecrhqr4ja, y o6yxBary npegMerHe n3MeHe r AonyHe nfiaHa, Kao n y nenocpe4xoj

1nusnnn o6yxaara npe,qMerHe r3MeHe u AonyHe nraHa uuje nnaHilpaHa n3rpagl-ba

eneKrpoeHeprercKe r,rn$pacrpyffiype xoja 6ra 6nnay BnacHururBy,,EnexrpoMpexa Cp6rje" A.,[.

3. Y crnagy ca nperxo4Ho HaBeAeH[M TaqKaMa ,,EneKrpoMpexa Cp6nje" A.,[. neua noce6Hrx
ycnoBa sa norpe6e nspa4e llpee rsrueHe n Aonyne flnana reHepanHe perynaqrje Hacerba

f'lerpoaaq Ha Mnagr.

BaxHocr rope HaBeAeHilx ycfloBaje gae ro4[He oA AaryMa n34aBarba nnu xpahe yxonrxo gofle

Ao npoMeHe HaBeAeHux 3aKoHcKr4x perynarviBa n nponrca. Haxon ncreKa oBor poKa no4Hochflaq

3axreBa je gyxan Aa rpaxn o6noay BaxHocrr4 vicrvtx.

ffi
lt Y.&**r4 &? ry/* &?y ?#T ?,*
,,'/;nY.lz?'/;r?.7X,Wkr::/'bt&3?Z'ry**ry,t'.fr.
{"*4*3e ?&tvtri*t e 11

1.3*** &rrnr.:ryrz{3,

3& ry.v w "zwt & p*i: Z/J 
/.*''1t:, 

1 Zk
fiv6: 14392166"

w,rww{"*{vz%,r,

1,
-{

o4r





 
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 138550/3-2020 
ДАТУМ:    13.05.2020                                                        
ИНТЕРНИ БРОЈ: 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:   39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

Сектор за фиксну приступну мрежу 
Служба за планирање и изградњу мреже Београд 

Ул. Новопазарска бр. 37-39, 11000 Београд 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Одењеље за урбанизам, планирање и развој 
  

 12300 Петровац на Млави 

 
ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду прве Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Петровац на Млави 
 
ВЕЗА: Захтев бр.350-193/20-03 од 09.04.2020 
 
 
 
 

                                                                            

     У вези Вашег дописа од 09.04.2020 године, за издавањем услова за  потребе израде 
Измена и допуна Плана Генералне регулације насеља Петровац на Млави из наше 
надлежности „Телеком Србија“ Службе за планирање и изградњу мреже Београд, Вам 
доставља следеће податке: 
 
    Подручје обухваћено за израду прве  Измене и допуне  Плана генералне регулације 
насеља Петровац на Млави обухвата подручје ТЦ Петровац. 
 

      На  подручју које обухвата План  генералне регулације насеља Петровац на Млави, 
постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура. Примарна телекомуникациона 
мрежа је у рову и у изграђеној телекомуникационој канализацији (ТКК).  Дистрибутивна 
кабловска мрежа је мешовитог типа као и  разводна мрежа која решава потребе за 
телекомуникационим услугама на овом подручју. 
    Поред бакарне примарне и дистрибутивне телекомуникационе мреже, постоји и 
оптичка мрежа каблова. 
      
      Осим дистрибутивне, разводне и оптичке мреже у насељеном месту Петровац на 
Млави и  на територији коју обухвата овај план,  постоје  базне станице мобилних 
оператера.       
    Проширење  ТТ  капацитета у насељеном месту Петровац на Млави као и на подручју 
које обухвата овај план, подразумева грађевинске радове на ископу и изради рова, 
полагање ТТ каблова, ПВЦ цеви и ПЕ цеви у ров. 
      
 
 
 
 
 



 

 

      
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – НАСЕЉЕ - ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ : 
 

 

Подручје обухваћено  Планом генералне регулације насеља Петровац на Млави 
обухвата подручје, Телекомуникационог центра – ТЦ Петровац. 

На  подручју које обухвата План општине Петровац на Млави  постоји изграђена 
телекомуникациона инфраструктура која се састоји од подземне кабловске примарне  и 
оптичке мреже која се налази у кабловској ТТ  канализацији (ТКК) са уграђеним 
кабловским ТТ окнима као и у рову.   

Кабловска ТТ канализација је изграђена у ужем градском подручју.  
 Разводна мрежа је реализована мешовитом  телекомуникационом мрежом 

дистрибутивних каблова. 
У близини подручја које обухвата  План  генералне регулације насеља Петровац на 
Млави, постоји мулти сервисни  приступни уређај (IPAN ) и то : угао улица Рударска и 
Моравска и у улици Крајишка ( зграда Хелпа). 

На подручју које обухвата ( IPAN)- примарна и разводна  телекомуникациона мрежа је 
мешовитог типа, примарна мрежа је подземног типа и налази се у рову а разводна мрежа 
је надземног типа и налази се на ТТ стубовима. 
           На подручју које обухвата Измена и допуна Плана Генералне регулације , има 
изграђених базних станица мобилних оператера и налази се на локацији „Еуромлина“ и  
на Стамбено-пословној згради у ул. Бате Булића бр. 14 и на локацији брдо „Караула“. 
 ван насељеног места Петровац на Млави.. 
          На подручју које обухвата  ТЦ Петровац на Млави и  мулти-плексни  уређаји (IPAN) 
и (mini IPAN) уређаји који су уграђени у просторијама  стамбеног објекта,  постоји 
могућност широкопојасног приступа. 
         Нова ТТ канализација гради се израдом мини ровова, са полагањем ПВЦ или ПЕ 
цеви у ров са израдом ревизионих ( ДО)  ТТ окана. 
         Изграђена је нова ТТ канализација  пешачком површином на реконструисаном мосту 
у улици Бате Булића до зелене површине у улици 8-Октобар. 
        
 
 

       ПЛАНИРАНО : 
 
      Првенствени циљ у наредном периоду је ширење мреже оптичких каблова, чиме се 
омогућава наставак децентрализација месних мрежа изградњом типских кабинета за 
смештај телекомуникационе опреме ( MSAN и mini IPAN уређаји). 
     Позиције мулти сервисних чворова нису потпуно одређени. Тачне позиције  биће 
дефинисане у току пројектовања. 
     Као последица брзог развоја телекомуникационих услуга и захтева корисника за 
имплементацијом тих услуга и захтева које стамбено-пословни објекти постављају у 

погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различитих намена, као 
и захтева у погледу комплексних широкопојасних услуга, стратешко опредељење 
предузећа „Телеком Србија“ а.д. је да се приступи изградњи оптичке дистрибутивне 
мреже до крајњих корисника тзв. FTTH (Fiber to the Home)  а и да се  предметни  стамбено 
– пословни објекати реализују оптичком  мрежом до крајњих корисника, тзв. FTTВ (Fiber to 
the Building), решењем које подразумева полагање оптичког приводног кабла до објекта 
(инсталирање одговарајуће телекомуникационе опреме унутар објекта) и изградњу 
оптичке инсталације до сваког стана, пословног простора, локала и КДУ.  
 
 
 
 



 
 
 
ПЛАНИРАНО: 
   

    
      Планирана је и децентрализација месних мрежа изградњом типских кабинета за 
смештај телекомуникационе опреме ( MSAN и miniIPAN уређаји). 
     Ова децентрализација подразумева фрагментацију подручја са кратком 
претплатничком петљом која треба да омогући широкопојасни приступ (100Мб/сек) што 
већем броју корисника. Окосницу нове мреже чине мултисервисни чворови међусобно 
повезани оптичким кабловима и  агрегационим свичевима велике брзине. 
     На подручју које обухвата овај план, постоји могућност широкопојасног приступа. 

    Планирана локација мултиплексног чвора ( miniIPAN ) уређај, на подрућју који 
обухвата овај план, није унапред дефинисана, већ ће то бити предмет накнадних 
услова, дефинисаних у току пројектовања и изградње која још није започета а зависи 
од могућности закупа. 

 
  
     У телекомуникацијама се дешавају динамичне промене на технолошком плану, 
расположивим  сервисима и комерцијалним условима. То намеће потребу за сталним 
инвестиционим улагањима. 

Телеком Србија своју инвестициону активност усмерава у два правца: 
 Изгардња и проширење ТК инфраструктуре као просторне компоненте: 

грађевински објекти, изградњом типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме; 
ТК канализација дуж градских саобраћајница и на локацијама изградње пословних 
и стамбених објеката; 

каблови ван ТК канализације дуж саобраћајница у јавним површинама и према 
индивидуалним објектима; 

антенски стубови за радио линкове, мобилну телефонију и бежичну фиксну 
телефонију. 

 Уградња нове, проширење или замена постојеће опреме у постојећим или 
новоизграђеним објектима. 
Дефинисани су Основни принципи  планирања будућих телекомуникационих 

капацитета који се сваке године коригују у складу са променом трендова или 
технологије у телекомуникацијама: 

 Нови претплатнички капацитети се реализују искључиво коришћењем опреме 
мултисервисних приступних чворова (MSAN) и то формирањем концентрација реда 
500 – 2000 POTS прикључака. У пословним објектима или стамбеним блоковима се 
постављају  miniIPAN-уређаји капацитета 50-300 прикњучака. 

 Оптичким кабловима се на ТК мрежу повезују: 
MSAN и  miniIPAN чворови; 
велики бизнис корисници; 
интернет провајдери; 
медијски оператори; 
академске институције. 

       ТК канализација се реализује са: 
стандардним димензијама окана за подручје полагања основних каблова 
капацитета 800-1.200 парица; 
мини окнима од монтажних елемената за дистрибутивне каблове капацитета 
испод 600 парица 

 
 
 
 
 



 
 
 

      Приступна мрежа: 
                 користе се бакарни DSL каблови Cat 5 који омогућавају широкопојасне   сервисе 
до 30 MHz; 

дужина претплатничке петље за 90% корисника не сме да буде већа од 1 км у граду, а 
2 км у селима; 
оптички каблови се граде по принципу FTTH (Fibre To The Home, оптиком до 
индивидуалне куће), или FTTB (Fiber То the Building, оптиком до пословне зграде) са 
капацитетима 96 и више влакана у градовима, а 24 влакна у мањим насељима; 
полагање каблова се може реализовати у тзв. мини рововима у циљу смањења 
трошкова и убрзања изградње. 
    Избор локација MSAN и miniIPAN чворова зависи од намене површина које ће 
дефинисати ПГР који је у изради. За трасе нових каблова приступне мреже користиће 
се трасе постојећих каблова и јавне површине. 
Станице мобилне телефоније: 
     Изградња станица мобилне телефоније се планира у насељеним местима као и ван 
насељених места, на узвишеним котама територије. 
   Позиције планираних станица мобилне телефоније нису фиксне. Позиције ће бити 
дефинисане у току пројектовања и изградње која још није започета а зависи од 
могућности закупа. 

 
 

Технички услови 
 

 

Израда планирања услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, за 
потребе израде прве Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави и његово привођење намени, када су у питању телекомуникације, мора 
обезбедити: 

1. Заштиту постојеће ТК инфраструктуре: кабловске канализације, подземних 
каблова и надземне мреже: 

 У фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса 
других инфраструктурних објеката које неће угрозити ТК објекте. У 
случајевима када то није могуће избећи, предвидети посебне мере 
заштите или измештање ТК објеката. 

 У фази припреме за почетак радова у зони постојеће ТК 
инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја на терену, уз 
присуство представника Телекома, микролоцирањем на основу 
геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем. 

2. Услове да се приликом реконструкције улица изврши реконструкција постојеће 
или изградња нове кабловске мреже где већ постоји кабл положен директно у 
земљу или је потребно полагање новог кабла. Посебно је значајно полагање 
PVC или PEHD цеви   110 мм за прелазе ТК кабла на другу страну улице. Тамо 
где постоје каблови максимално ће се користити постојеће трасе за полагање 
нових каблова. Нове трасе ће се заузимати само у изузетним случајевима. 

3. Коридоре за изградњу телекомуникационе инфраструктуре ( ТК канализација 
или кабл) у јавној површини дуж свих улица и саобраћајница. Кабловска 
канализација се гради  са PVC или PEHD цевима  110мм са минимално три 
цеви и окнима на растојању око 60м, на правцу и блажим променама правца, 
димензија  0,80x1,50м и дубине 1,00м. На местима рачвања окна су димензија  
2,00 x 1,50 и дубине 1,90м. Цеви се полажу у ров у слојевима по 3 цеви, тако да 
завршни слој цеви буде на дубини 1,00м, са заштитним слојем песка око и 0,15м 
изнад цеви. Код директног полагања каблова у ров, он је димензија 0,8х0,4 м.   

 



 
 

4. Поред кабла се полажу и ПЕ цеви  40 mm у које ће касније моћи да се увлаче 
оптички каблови за широкопојасне ТК сервисе. 

5. Микролокације површине 5х3m, на јавној површини, за постављање outdoor 
кабинета или типског контејнера за смештај MSAN уређаја, као и површине 
10х10m за базне станице мобилне телефоније. Приступ микролокацији треба да 
је директан и једноставан, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз 
службених возила. Потребно је за све микролокације обезбедити напајање и то 
трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17.3 kW. 

6. Могућност да се на доминантним стамбеним и пословним објектима постави 
конструкција висине 5м за антенски систем мобилне телефоније. За овај ТК 
објекат  треба обезбедити напајање и то трофазно наизменично напајање, 
једновремене максималне снаге 17.3 kW. 

7. Израду синхрон плана коридора ТК са коридорима осталих ималаца 
инфраструктуре, да би се обезбедила могућност несметаног постављања свих 
инсталација у расположивим коридорима.  

8. Поштовање прописаног  растојања траса ТК инфраструктуре  са трасама других 
комуналних инсталација: 
 

Ред. 
број 

 

Врста подземног или 
надземног објекта 

Паралелно 
водјење или 

приближавање 
(м) 

Укрштање 
(м) 

1. Водоводне цеви 0.6 0.5 
2. Цевоводи одводне канализације 0.5 0.5 

3. Цевоводи  топловода 0.5 0.8 

4. Цеви гасовода 0.4 0.4 

5. 

Од енергетских каблова 
- до 10 kV 

преко 10 kV 

 
0.5 
1.0 

 
0.5 
0.5 

6. 
Од регулационе линије зграда у 
насељу 

0.5 0.5 

7. 
Од доње ивице насипа железничких 
пруга, путева и аутопутева 

 
5.0 

 

8. 
Од инсталације и резервоара са 
запаљивим и експлозивним горивом 

 
1.5 

 

9. Од блокова ТК канализације 0.5 0.2 

10. 
Од упоришта енергетских водова до 
1 kV 

 
0.8 

без 
механичке 
заштите 

 '' 
 

0.3 

са 
механичком 
заштитом 

11. 
Од упоришта енергетских водова 
преко 1 kV без непосредног 
уземљења 

 
0.8 

 

12. Код неуземљених дрвених 
упоришта  

0.5  

13. Код бетонских и челичних 
уземљених упоришта преко 1 kV са 
непосредним уземљењем 

 
15.0 

 

14. Гасовод - дистрибутивна мрежа 0,5 (0,3) мин. 0,5 (0,3) мин. 
    

 



 

9. Да већи стамбени и пословни објекати од тачке прикључења на ТК мрежу до 
тачке концентрације унутрашњих инсталација морају имати приводну 
канализацију. Она је капацитета три PEHD цеви  50мм са окнима на правцу и 
скретањима димензија  0,60x0,60м и дубине 1,00м, а на местима рачвања, 
окнима димензија  0,60 x 1,20 и дубине 1,00м. Цеви се полажу у ров тако да 
горња ивица цеви буде на дубини 1,00м, са заштитним слојем песка око и 0,15м 
изнад цеви. Тачку концентрације сместити у посебну просторију површине 6-9м2 
са обезбеђеним нисконапонским ЕЕ приључком и мерењем утрошене енергије. 
У њој ће бити смештени различити  електронски ТК уређаји. У истој просторији 
је и завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман 
за телекомуникационе уређаје минималних димензија 1,0x1,0 и корисне дубине 
0,35м.  

10. Да се за унутрашњу ТК инфраструктуру уграде успонски и хоризонтални канали, 
евентуално цеви, како би се у њих по потреби постављали бакарни или оптички 
каблови са свођењем у тачку концентрације у којој ће се прикључити на јавну ТК 
мрежу Телекома или неког другог оператора. Применити класично структурно 
каблирање коришћењем UTP каблова (минимум cat. 5е) који имају електричне 
карактеристике које су оптимизоване за пренос дигиталних сигнала великих 
протока. 

11. Да Локацијска дозвола мора садржти услове Телекома, која треба да утврди на 
којој тачки своје мреже може задовољити потребу корисника.  

12. Да пројекти свих објеката који се реконструишу или граде у зони  постојеће ТК 
инфраструктуре морају доћи у Телеком ради усаглашавања. 

13. Да инвеститор обезбеди надзор радника Телеком Србија ако изводи радове у 
зони ТК инфрасруктуре или радове на прикључку свог објекта на ТК 
инфраструктуру. 

Графички прилог овог текста је ситуациони цртеж постојеће и новопланиране ТК 
инфраструктуре. На подручјима где су рађени ПГР и ПДР, за које су од стране Телеком 
Србија издати ТК услови, коридори су приказани како су дати у тим условима иако у 
подлози овог плана нису приказане саобраћајнице.   

Сви ТК објекти су приказани као посебни слојеви чије се особине (дебљина и тип 
полилиније, боја слоја, ... ) могу мењати ради усаглашавања са графичким приказом 
осталих објеката Генералног плана. 

Телекомуникационе инсталације других оператора (Теленор, ВИП, СББ и 
Телемарк) и других ималаца (Електросрбија, Железнице Србије, МУП, ВЈ, Радио и ТВ 
станице, интернет провајдери ... ), нису биле предмет ове обраде. 
 

С  поштовањем .  
 
 
 

                                                                          ШЕФ СЛУЖБЕ 

 

                                                                            _____________________ 
                                                                                                    Вук Раичевић, дипл.инж. 
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Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91 

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  

Факс: +381 11/2093-867  

 

 Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу 
члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 

– исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 

поступајући по захтеву бр. 350-193/20-03 од 9.4.2020. године Општинске управе Општине 
Петровац на Млави, Одељења за урбанизам, планирање и развој, Ул. Српских владара бр. 
165, 12300 Петровац на Млави, за издавање услова заштите природе за израду Измена и 
допуна Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави, дана 17.05.2020. године 
под 03 бр. 020-989/2, доноси     

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У обухвату Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави 

(даље: Измене и допуне Плана, Одлука о изради Измена и допуна Плана „Службени 
гласник Општине Петровац на Млави“, бр. 1/2020) нема заштићених подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и 
еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. За 
израду Измена и допуна Плана, издају се следећи услови заштите природе: 

 

1) Приликом израде Измена и допуна Плана:   
 сагледати све аспекте простора у циљу остваривања градских потреба и 

интереса и утврдити ограничења и могућности за уређење;    
 разрешити конфликтне интересе и развојне проблеме и заштитити јавни 

интерес и заједничке потребе становништва;  
 избор садржаја и активности које се комбинују и могу коегзистирати у 

простору извршити на основу три критеријума: компатибилности, 
комплементарности и неопходности коегзистенције функција; 

 подићи ниво урбанитета и омогућити активирање и стављање у функцију 
неизграђеног грађевинског земљишта, рационално коришћење расположивог 
земљишног фонда, као и услове за опремање и уређење грађевинског 
земљишта. 

2) Приликом планирања намене површина:    
 извршити функционално груписање намена, уз поштовање дефинисане 

претежне намене;    
 зонирати функционално различите намене и груписати компатибилне 

садржаје и активности на грађевинском земљишту; 
 повећати проценат зелених површина.  

3) Дефинисати озелењавање читавог простора на савремен, стилски и функционалан 
начин у складу са архитектонским карактеристикама подручја. Ускладити карактер 
и облик зелених површина са наменом, колским и пешачким прилазима, 
положајем, спратношћу и изгледом објеката.       

4) Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално 
50% врста), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, 
а као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити 



локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). 
Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни 
јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), 
Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus 

pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus 

pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina 

(касна сремза) и др.    

5) Применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње 
којима се одређују величина, облик, површина и начин уређења грађевинске 
парцеле, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, одређивање 
положаја, висине и спољног изгледа објеката и друга правила изградње. 

6) У циљу постизања енергетске ефикасности објеката, предвидети прописана 
енергетска својства. 

7) При осветљавању јавних површина, применити одговарајућа техничка решења у 
складу са функцијом локације и потребама јавних површина, а изворе светлости 
јавне расвете на зеленим површинама усмерити ка тлу.  

8) У планирању осветљења објеката, oбезбедити  могућност смањења интензитета 
светлости изван радног времена објеката, односно током друге половине ноћи.    

9) Изменама и допунама Плана дефинисати да, уколико се током радова наиђе на 
геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које 
се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у 
року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да 
предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка 
овлашћеног лица. 

 

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 
сагласности предвиђене позитивним прописима.  

3. Пре усвајања Измена и допуна Плана, потребно је од Завода прибавити мишљење о 
испуњености услова из овог решења. 

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не 
отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев 
за издавање новог решења.     

5. При измени планске документације, потребно је поднети нови захтев.  
6. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са 

чланом 3. став 1. тачка 6. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 
издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 
106/2013). 

 

                                    О б р а з л о ж е њ е 
 

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 15.4.2020. године Захтев заведен 
под бр. 989/1 Општинске управе Општине Петровац на Млави, Одељења за урбанизам, 
планирање и развој, Ул. Српских владара бр. 165, 12300 Петровац на Млави, за издавање 
услова заштите природе за израду Измена и допуна Плана. 

Оквирном границом Измена и допуна Плана, обухваћен је блок/простор у зони 
„Мешовитог становања спратности По + П + 2 + Пк“, са везама делова саобраћајница – ул. 
Првомајске и ул. Војислава Стокића, постојећих и планираних инфраструктурних 
система, површине око 2.07 ha. 

Разлог за израду Измена и допуна Плана је реорганизација површина и садржаја 
јавне намене у блоку и иницијатива инвеститора и сувласника катастарских парцела број 
1091 и 1093 К.О. Петровац на Млави за реализацију садржаја који нису предвиђени 



одредбама Плана генералне регулације. Планирани садржаји су аутобуска станица са 
пословним просторијама, стајалиштем и паркингом за аутобусе, надоградња постојећег 
пословног објекта и промена намене у стамбено-пословни објекат, изградња два 
вишепородична стамбена објекта, изградња објекта за сервис, перионицу и технички 
преглед, као и постављање двоетажне монтажне гараже. 

У обухвату Измена и допуна Плана нема заштићених подручја за које је спроведен 
или покренут поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја и еколошких 
коридора еколошке мреже Републике Србије утврђених Уредбом о еколошкој мрежи 
(„Службени гласник РС“, бр. 102/2010). 

Услови из диспозитива овог решења одређени су у складу са прописима који 
регулишу област заштите природе. Законски основ за доношење решења: Закон о заштити 
природе; Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 

64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС 
РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закони и 
9/2020); Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Службени гласник РС“, бр. 22/2015); Правилник о енергетској ефикасности зграда 
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2011). 

Изменама и допуна Плана урађеним сагласно издатим условима заштите природе, 
омогућава се усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних 
планова, програма, основа и пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и 
необновљивих природних ресурса као утврђеним циљем заштите природе. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о 
републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-

испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 
83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-испр., 95/2018, 38/2019- усклађени дин. изн., 86/2019 и 
90/2019-испр.) 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе 
Србије. 

                                                                                             

  Д И Р Е К Т О Р 

                  

Александар Драгишић 
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ffiP Peny6nura Cp6uja
Onurrxa flerpoaaq Ha Mnaayt

OnuruHcra ynpaBa

Ogerserue sa yp6axrsana

nnaHilpalbe u paaeoj

['lpeguer: ,Qocraaruatue ycnoBa il noflaraKa 3a u3pa4y npBe [3MeHe r.qonyHe flnaHa
reHepanHe perynaqnje Hace.rba llerpoaaq Ha Mnaeu.

Ha ocnoey Baurer 3axreBa 3a AocraBJbaFbe ycnoBa u no4araKa 3a r3parqy npBe
il3MeHe r ,qonyHe ilnana reHepanHe perynaqrje Hacerba [lerpoaarl Ha Mnaau
AocraBrbanao Bana rpaxeHe no4arKe.

Y rpanrqr o6yxaara npBe il3MeHe r rqonyne flnaHa reHepanHe perynaqraje
HaceJba llerpoaaq Ha Mnaan ilMaMo nocrojehe o6jer<re:

- KETC 10l0,4kV,,TonfiaHa"

- [logaeuHvr 1OkV Bo,q oA TC 10/0,4kV ,,TonnaHa" Ao 1Okv nagseMHor ao4a TC
35/1OkV,,f1erpoaaq 2" - TC 35/1OkV,,llerpoBaq 1"

- llogseuur 1OkV BoA oA TC 10/0,4kV,,TonnaHa" Ao TC 10/0,4kV,,Kapayna,,
- flo4serunu 1OkV BoE oA TC 10/0,4kV,,TonnaHa" go TC 10/0,4kv,,conil4apHocr"
- HncronanoHcKa Mpexa ras KETC 1010,4kV,,TonflaHa"

Y nape4noM nepuoAy nnaHilpaMo Ea 3aMeHilMo nocrojehy KETC 1OlO,4kV

,,TonflaHa" HoBoM METC 1010,4kV xoju 6n 6rna nocraBrbeHa y Henocpe4aoj lnwsurlu
nocrojehe rpaQocranraqe. flocrojehra HaBeAeHil 10kV no4seMHr4 Bo,qoBr4 6nnu 6w
jegHuna AenoM h3MeureHh y saBrcHocrm oE noraqraje 6ygyhe rpa$ocraxrLle, Kao n
nocrojeha HrcKoHanoHcKa Mpexa.

[lpunuroru raaof;ersa pa4oBa Ha il3rpaAr.bra o6jerara Ha no4pyltjy npae il3MeHe
h AonyHe llnana reHepanHe perynaqraje Hacerba Flerpoaaq Ha Mnaail neonxogno je
Aa ce npilApxaBare cne4ehilx ycnoBa:

- llpunnrou h3rpaAFbe o6jerara npilApxaBarr ce chrypHocHt4x BVcuHa u
c[rypHocH r4x yAarbeH ocrr4 oA n ocrojeh rx en e Krpoe Hep rercKt4x oojexara.

- Ha MecruMa yKpturaFba u napanennor aofiexra Haluilx ra6noea il Tpace Bauux
paAoBa ooaeesaH je pyvnra ncKon ys nojavar-re Mepe 6es6egnocrn Ha pa$y n y3
npilApxaBabe M[Ht4MaflHilX AO3BOrbeHrX pacrojaFba 3a ry Bpcry rpaAFbe.

Oneparop glrcrpu6ynasuor cr,rcrer,ra,,EIlC fl ucrpra6yqraja,, g,o.o,

1 1 000 EeorpaA

MacapilKoBa 1 -3

Ten: *38f 1136167A6

oaKc:+381 1'l 36'16641

nil6:100001378

MarrqHr 6poj:07005466



- Y 1nusrnra rpaQocraHlrqe nocrojn Bennon 6poj xa6noBa, Kao r y3eMrbeFba
rpa$ocranilqe, na je npr,r pagy y 6nusuuvt o6aeeeaH py'.rHyr r4cKon ys nojavane Mepe
6es6e4nocril Ha pa4y.

- l-lpe noqerKa pa.qoBa o6paturu ce E[ ,,Eflerrpopwcrpw6yqnja" lioxapeBaq,
pagu yrap[[BaFba raqHe noraqnje Haur4x ra6noaa Ha nilqy Mecra.

HaqilH npilKlbyqerua 6ygyhrax o6jerara Ha eneKrpoeHeprercru cncreru 6rhe
perynilcaH TexHilqKhM ycaoBuMa.

3a cae norpe6xe AoAarHe rrrnsopvraqraje obparrarh ce llerpy Cre$axoarhy,
en.ilHx. Ha ren. 064/830-61-28 unw HuxoguHy HilronoacroM, Ryrnn.en.rHx. Ha ren.
064 / 830-60-1 0.

llpnnor 1: CD ca yllpraHilM nocrojehru u nna+upaHrM eneKrpoeHeprercKl/M
o6jerrrnaa Ha nogpyvjy npBe h3MeHe il AonyHe ilnana reHepanHe perynaqraje
Hacerba llerpoaaq na Mnaau.

Pyroao4unaq ceKTopa 3a

nnaHhpaFbe r rHBecrwqnje
.Qrperrop

E,Q,, Enelrpo4 racrpra6 y l1rvila" l-loxa peaaq
r HilxonoecKu, Ahnn.en. taHx.

,//u c----.*.2 t i-{*,v
$,tlunrl,

'gsrro rr,r,rQ
rt 5ts ;;
K&**-d

Eo6an Hrronuh, Annn.en.W)K.ffiz/-
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KJN "J43BOP"

6p:125L

L5.04.2O2O. rog.
Ilerpoaaq Ha Maaeu

r'1PEflMET:

BE3A:

BE3A:

lro' eel
PENYSNhKA CP5]/JA

ua llerpoeaq ua Maaer
Onu:rrncxa ynpaBa

O4e,ruerue sa yp6aunaaM, n,naHhpalbe h paseoj

vcaoeh r noAal{h 3a r3paAy npBe u3MeHe r AonyHe [l[p Hacerua t-lerpoeaq
Ha Mraeh ("Cl.ra. onurt4He f'lerpoaar-1Ha M.naBh', 6p.S/Lg).
Bau saxres 6p. 350-193 /ZO-O3 ogO9.O4.2O2O.r.

3axree 3aBeAeH y KJI-l-y "yl3Bop" no4 6pojervr L2L9 ogL3.o4.2o2o. rog.

3a norpe6e h3paAe npBe [3MeHe ta AonyHe l-laana reHepanHe peryaa4rie Hacerba
llerpoeaq Ha Maaelr AocraB/baMo noAarxe o nocrojeh nM n nnaHr4paHhM o6jexrraana
KoMyHanHe uu$pacrpyxrype y HaAnexHocna KJII 

,'ly'3BOp".

flo4arxe AocraB.rbaMo 3a npocrop y rpaHhqaMa nnaHhpaHe npBe r3MeHe h AonyHe
l'1|-P xoja je npxxaaaua Ha noAno3h npilnolxenoj ys 3axreB.

BO4OBOA:

Y yarqaMa xoje yoxarpyjy npe4ruetan 6nox, y rpaHhqaMa nnaHhpaHe npBe h3MeHe h
AonyHe [l[P, ualasr ce Aeo jaene nnpexe BoAoBoAa. Tpaca nocrojeher BoAoBoAa Hara3il ce:

1,. na jyroncrovxoj rpaurqr, Ae.noM ynn\e 7. jyna, rpaca @ g0 Al_lq, Ao ynhqe
Ilapruaarcxe, Ha ceBepo[croKy, xojonn ce Aa.rbe HacraB.rba rpaca A ag e,') m;

2. Ha ceBepoHcroKy, yrxtloM Bojuclaea Croxuha, rasrvrefy ynw-\e llaprrsaucxe x
I-{epcxe, Har'a3r. ce rpaca BoAoBoAa @ tto r-'rBl_1, aarrnn o4 l_{epcxe ynhqe Ao
ynhqe Eype Jaxunha @ 110 (4") llE. 04 yn. 6. Jaxu.rrha 40 ynrqe Beruxa
Baaxoerha Ha.ra3il ce rpaca BoAoBoAa @ 

gO (9") ne;
3. AylK ceBepo3anaAHe rpaHxlle nopeA n.flaroa ayro6ycxe craHhqe, Kao Hh Ay)fi

jyrosana4ne rpaHxLle (yn.t. nnaja) He nocroje uxcraaaqnje jaexor BoAoBoAa.
vuctana4uje nocrojeher BoAoBoAa rpachpaHe cy y wvlpvlHvt nojaca pery.rrarlrje

HaBeAeHhx ynv\a,.na gy5nun 80-100 cnn (y rpenyrxy r,larpa4rue).

OEKM HA KAHM ]43ATII4JA:

V yrrqanna xoje yoxeupyjy npe4rvretuw 6nox, y rpaHhqaMa n.flaHhpaHe npBe [3MeHe r
AonyHe [ll-P Haaash ce Aeo jaene Mpexe QexanHe Ra+antsa\hje. Tpaca nocrojehe Mpexe
Hana3r ce:

1". ua jyroucroKy, AenoM ynhqe l. jyna je rpaca 0 2OO flB[, 4o y^nqe
flaprrsaxcxe, Ha ceBepoltcroKy, xojorvr ce h Aa.rbe HacraB.rba rpaca @ 2OO ne4;

2. Ha ceBepohcroKy, ynrqoM Bojr,rcnaaa croxrha, oA ynilq,e naprraancxe 4o
ynn\e Beruxa Braxoailha Hanasn ce rpaca qean A 200 l-lB[;



\
3' Ayx ceBepo3anaAHe rpaHrqe, nope* n.naroa ayro6yc*e craHr4qe, Kao Hr Ayxjyrosana4ue rpaH[qe, yn,,\oM L. nnaja Ao ronnaHe, He nocroje rHcra,na4rjejasue rupexe sexanne xaHaaaa4rje, a oA o6jexra ron.naHe Ao Aena ynu4e 7.jyna, nanazh ce rpaca qeeu @ 200 nBIl.

Mpexa Qexanxe Ra*ann3a\nje rpacrpaua je ymaenoM no ocoBh Hn ynn*a.

ATMOC<DE PCKA HAH M I43AI.I I4JA:

o4eo4 arnnoc0epcKe BoAe y Hace/by pe[JeH je 4aojaxo: orBopeHhM KaHant4Ma nno43eMHoM MpexoM r4eBh Ao xpajroer per_lrnujeHra _ pexe Mnaee.
I-lpo6nenn oABol4a aruoc0epcxr,ix BoAa peuaBaH je napqrajaaHo r nocroje Mecra r*ece jaeruajy npo6aemr xo4 aehrx naAaBrHa.
Y ceeeporcror{HoM Aeny npeAMerHor no4pyvja nocroje npo6aennN y o4ao[eruyarnnoc$epcKhx Bo4a.

ArmocQepcKa Mpexa
Ao ynnqe 1. nnaja.

rs l-{epcxe ynuqe npona3h hcnoA n.4aroa ayro6ycxe craHhlle

"4A/bhHCKO I-PEJAFbE:

o6jexar nocrojehe ron.naHe Hanasuy rpaHhqaMa nnaHhpaHe npBe r3MeHe h AonyHeflfP. Tonnoao4 ie rpachpaH o4 o6jexra ron.naHe 4yx jyroaanaAHe rpaHhqe, ynhl{oM 1. najanpeMa ceBepo3ana AY, Ao Yny,!,e 6are Synraha, xolonn aa 4rrra HacraB,rba npeMa pac*pcHl4r_{r4y 4eHrpy rlerpoe4a Ha Maaa,,. Ha crcrenn Aa.rbhHcKor rpejaroa rs nocrojehe ron.naxenpr4K'rbyqeHe cy cram6eHo-noc.noBHe 3rpaAe, 3rpaAa cy4a, srpa4a co_e flerpoaa4, 60nun4a,
AOM 3ApaB/ba, ocHoBHa h cpeAlba u,Ko.fla, xao r je4aH 6poj na4nan}yanHuxxoprcurxa. 3a3arpeBalbe ce Kopl4crh Ma3yr'. Tonaapa nna rpn Korra Kanaqhrera g,24 Mw r Mecro 3ayrpaAFby jou je4nor Korna. Kaxo ce nocrojehr Kanaqr4rer He Kophcrh y nornyHoc rn, yayrpa4ruy jour je4uor Korra, nocrojr ruoryhuotr., ,pr*^y..,r* jor.n xoprcurxa.

3a no4pyvje ua neaoj o6ann Mraae y nnaHy je rasrpa4rua HoBor o6jexra ronnaHe, yYnuw JoeaHa JoeaHoehha 3nnaja, nopeA cnoprc*e xare. Hosa ,onrr*, n ronno.oL,npe4erafenn cy sa HOBe, arh r nocrojehe Kopr4cHrKe ca,neBe o6ane pexe Maaae, xojr he cenpe6aqrna ca nocrojeh"r ronroro4a.

KOMVHA,TI HA X14 I-I4J E HA :

O4aararre

cerexqrja ornaAa
ann6alaxe.

oTnaAa ce Bputl4

npr oMaraFby,

y KaHraMa r xoxrejHeprnna. 3a
ochM Ma,flor 6poja xourejHepa

caAa ce He BpuJl4

3a oArflaraFbe l,lET

NNAHLlPAHO CTAFbE:

BO"tloBo.tl:

Y ceh^ y/Il4qafia xoje yoxerpyjy npe4nne tun 6nox,'y o6Bhpy rpaHhqa o6yxeara npaer3MeHe h AonyHe fll-p, npe4enryern HoBe rpace BoAoBoAa npeqHh1a O ttO 1+,,1.Bo4oao4xy Mpexy rpachpar,, y ut4pvH' nojaca peryna4rje , 6nn>xe perynaqhoHl4Mnnaujawa KOpr4cHnKa (rporoaponn, nB,,|.,M KO.noBo3a, 3e,neHhM nojacoru n cn.),oAHOCHOrpacoM nocrojehe Mpelxe.
caurrapHa nxuApaHrc*a, nporrBnoxapHa Mpexa BoAoBoAa ns nnaHt.paunx o6jexaraMOXe ce nprK/byq nrn Ha HoBOn.naHr,rpaHy rpacy BoAoBoAa y ynvl*n 1. nnaja ua jyroeana4y.



OEKMHA KAHMI43ALIhJA:

Y ynw[u L. ruaja Ha jyroaana4Hoj rpaura4r o6yxeara rpBe nsMeHe
npeABnAerr4 rpacy QexanHe KaHa.4h3allhje ocoeruorvr nojaca peryraqrje,
MrH. npeqHnxa0goo.

l4actana4nje Qexaaxe KaHan[3aqhje nz nnaunpaH[x o6jexara rvrory
Ha HoBon.naHrpaHy rpacy KaHanh3aqu je y ynr.znry L. rvraj.

3a o6jexre h noBptxhHe Ayro6ycxe craHrlle A nnaHnpaHr o6jexar rexHrr{Kor
nper.fleAa, cepBhca h nephoHhqe, npeABhAerh |a3rpaAFby cenapaTopa n ocranux
nponilcaHhx e,4eMeHara Mpexe 3a nperxoAHo npeqt4tuhaaalbe ornaAHe BoAe, npe cnoja ca
jaaHonn MpexoM QexanHe xaHaaraaquje.

n 4onyue flFP,

og llBl-l 4esu,

ce nphK.rbyqhTl4

aHanuSY noBpuJhHe uJhper

r M.flaBe, na Ha ocHoBy rora

ATMOCOEPCKA KAHM h3AUzlJA:

Y qrruy KBartarerHor peuJelba norpe6Ho je ypa4rala r

no4pyvja n o6yxeaturh KoMn,[eraH c.ru4B ca AecHe crpaHe peKe

nnaunparll. r3rpaAFby HoBe il pexoHcrpyKqrjy nocrojehe rupexe.
O5parwn naxFby Ha oABoA arnnocQepcKr4x BoAa ynnqoM Bojrcnaea Croxrha r na

nonoxaj L{eBh tacnoA n.flaroa ayro6ycxe craHrL{e.

3a ycloee h car.nacHocr ce rpe6a oipatnrn na4nexnoj cnyx6n onl.urhHcKe ynpaBe h
JKfl "flapxrHr cepBhc" flerpoeaq Ha Mrash.

3AEPAI'bEHo JE nphK/byt{t4BaFbe nncrana4uja aruocQepcKe xauaaraaqrje,
rucralaquja ApeHaxHe Mpexe, ron.florHl4x nyMnh v Ap.y Mpexy Qexanue xaxanrsa4rje!

.tlA/bl,l HCKO l-P EJAFb E :

Kaxo he ce h3rpaAFboM HoBe ron.naHe (sa 4eo Hace.rba Ha .rreaoj o6ann pexe Mlaee),
ocno5ogutu Aeo KanaLlhrera nocrojehe anpexe Aa.rbhHcKor rpejarua, moryhe je npor.urperue
Mpexe KophcHhxa xoju 6n ce nprK.rbyqAiu Ha ronnoBoA r,ra nocrojehe ron.naHe.

llpe4ar4erh HoBe rpace ronnoBoAa y cBl4M ynuqaMa xoje ce Hana3e y oKBl4py
rpaHhqa npBe h3MeHe h AonyHe [lFP,raxoAa ce Mory npuK/byqhrr car nocrojehnn$yqyhn
nnaHhpaHh o6jexrra.

KOMVHM HA X14 l-tzlJ E HA:

V oxarpy rpafiearucxhx napqena, o6et6egnru npocrop sa cnneuraj xoxrejuepa sa

oAlaraFbe qBpcror ornaAa I43 HoBon.naHhpaHhx o6jexara. Ilpocrop rpe6a 4a je ca paBHoM h
t{BpcroM noAroroM, o4roeapajyher ra6aprra 3a cMeuraj norpe6Hor 6poja xourejHepa xojr
o4roBapa norpe6anna Kopr4cHhKa o6jexra.

f-lpocrop ca xourejuepr4Ma noqilparr,r y3 perynaLlLtoHy nnnnjy npeMa ynlql L. rvraja

nnn Y[A\A Bojucaaaa Croxrha ra o6ea6e4hrh cranHy nptrcrynaqHocr clyx6n 3a oABo3

cnneha.

y tlerpoeqy Ha Mraer
L5.44.2020. roa.

Y nPilIOry: cKh4a
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Januo npeAy:ehe :a frr3.{oBa}be rxyMaMa,,Cp6lrjaruyve" Eeolpa4, Bynenap Mnxajna llynrlua i 13.

re,.r: 0 1 1 17 l1-34-l}. 7 1 1-21 -7 0

Saxc: 01 l/71 l-85-13

Epoj: (" 'l i 'l
.{aryu: \t:.{.'r.it1'"u''

Peuy6ruma Cp6uja
Ouurruna Ilerponaq na Mras[

Oururuncra y[paBa

OAsrer,e sa yp6auurau,
lJlaHrrpar e u pasnoj

Cpucrux a;ra4apa 165

12300 flerpoBarl Ha Mraer

Ilpeguer: Onroaop Ha npeAMer ,,3axree 3a H3AaBarre ycJroBa 3a H3paAy npBe u3N{eHe H

AonyHe llrasa reHepaJrHe pery:raqraje HaceJba llerpoeaq Ha MraBH"

Car.nacuo Baruelr 3axreBy 6poj 350-193120-03. xoju ce onHocu Ha AocraB.y ),c,.roBa H

llpyrux :uauajnnx noaaraKa, v3 HaAnexHocru JII .,Cp6njaru1'nre". 3a H3pary flnasa
reHepanHe pery,raUnje Hace,.ba flerpoeaq ua M,rasu, o6aeeurraealro Bac ga na repuropuju
Hace,'ba llerpoeart ua M,Taeu, HeN,la uyMa r.r uyMcKor 3eN{Jib}nrrra xojunra ra:I1,je Jn

,,Cp6ujaurynae".
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Peny6rur<a Cp6uja
pErrvBJrrrqKrr xr,rAPoMETBoPoJroIIIKrr 3ABOA

Eeorpa4, Knsa Br.rruecJrasa 66, nomrancnu Qax 100

Te.r.: 011/30 50 923 Oaxc: 011/30 50 847

http :/ftvww. hid met. gov. rs

QF-C-020
Bpoj: 922-3-3312020

laryd.I-At . arrpwr 2020. roauHe
!:tr ,':

i:,, ? $ API{ "Ntu *

if'' 13]
n ,/''t\)

-::::,iofIruTI4HA ilETPOBAII HA MJIABI4
yl. Cpncrcnx BJraAapa 6p. 165

/ ^ -- 
12 300 llerposau Ha Mrasz

flpegrvrer: florpahaj rexHl4qKe

. 
\qI

I

AOKyMeHTaUVJe 3a H3paAy npBe rr3MeHe u AolyHe fhaua
reHepzrJrHe perynaquje HaceJba flerporaq na Mrasu

Y resu 3axreBa 6poj 350-193120-03 ot09.04.2020. roAnne (Aocranren 13.04.2020. ro4uHe) xojuna

cre ce o6parwm Peny6nuurcoM xuApoMereopoJrorrrKoM 3aBoAy (y aarertr reKcry: PXM3) sa AocraBy

rroAaraKa r4 ycJroBa roju cy o4 sHauaja 3a r,BpaAy rrpBrrx v3MeHa r,r AonyHa flnaua reHepiulHe

peryraquje l,:raeerba fle'rponaq ua Mlawr, o6aserranaMo Bac creAehe:

1. PXM3 ne pnpfyje uoce6ne ycJroBe 3a 3arrrrr.rry a ypef erre rpocropa 14 rlrrpaArby o6jexa:ra y

cMr4cJry 3axona o rnaHr{parby 14 r.tsrpa,qrrra ("Crryx6eHu rJracHHK PC" 6poj 72109 u Apyru).
2. flpervra 4ocrarrenoj 4oryl,rermaquju, rrJraHcra goxyuerrraqnja ce oAHocIa Ha peJIarHBHo MtLIIo

noapylje (npenuunnapHa rpaHr,qa rrpBlrx H3MeHa H AoryHa flnana o6yxsara 2,07 ha).

3axoHorvr o [naHHparLy r.r H3rpalrbuuuje npon[rcaHo npn6arrsaBe ycnoBa PXM3 y rocrynKy

4o6ujarra rpalenrrucxrx Ao3Bona H rcpa4e yp6anracrrauKr/rx ruraHona u npojeKara 3a

H3rpaArby noje.ryrnauulrx o6j exara.

3. 3a ragAasarbe MereopoJrorrrKr{x uJustpt xri,4ponorrrKr{x noAaraKa, HeolrxoAHo je o6parurz ce

3axreBoM y KoMe he 6*rru [perru3Ho HaBe,4eHH Ha3HB MepHor Mecra, Tr{rr, Bpcra u o6ntvt

[oAaraKa rcoju cy norpe6nn 3au3pagy npojenrne 4oryuenraqnje.
4. fluancxa AoKyMeHrarluja rpe6a Aa 6y4'e y cKnaAy ca "Ypeg6ona o yrnplueamy loraquja

MeTeOpOIOmKLtx t4 XI,IApOJIOIIIKI{X CTaHIIIIa ApxaBHLIX Mpexa H 3aUITHTHIIX 3OHa y OKOJII4HI4

Tr4x craHr,rqa, Kao v BpcraMa orpaHraqerba xoje ce Mory yBecru y 3arrrrr,rrHt4M 3oHaMa"

("Crryx6enu HracHLrK PC" 6poj 34113) u y cKJraAy ca ilponucaHoM yA.ureuourhy o4

JraHcrapHr{x (npo'ruarpagnrar) cranuqa. Hsrpa.una HoBr.D( o6jexara ua ogcrojarry Ma}beM oA

500 m oA JraHcrrpHrax (nporunrpa4urx) craHr.rqa uoryha je cauo uo o6es6elerry noce6He

canracHocrr{ t4 MHrrrJbeILa PXM3.
5. PXM3 je o4roaopuo uonpahajeu rexnuqKe AoKyMenraqnje 6poj 92-Il-l-2212014 ot

01 .04.2014. roAHHe Ha Barrr 3axreB 3a u3pa1y fhana reHepiurHe perynaquje 3a HaoeJbeHo

Mecro llerponaq Ha Mrasu x yronuxo je norpe6uo, HaBeAeHr{ norpahaj ce Moxe Kopucrl.{rl{.

flpervra HarpeA HaBeAeHoM, PXM3 HEMA OCHOBA 3a perraBarbe ro npeAMerHoM 3axreBy.

tfft,' gutrl. unx<. rpaf .

CEKTOP 34. XI4APOJIOIIIKU OCMATPATIKI4 CI4CTEM I,I AI{AJII43E

Ter.: 011130 50 823 Oarc: 011/30 50 821 e-mail: hydro-office@hidmet.gov.rs



Peny6mrna Cp6Hja 
MHHHcrnpcTBO 3arnTHTe )Kl'.IBOTHe cpe,ZJ,HHe 

ArEHI.(lfJA 3A 3AlUTMTY iKMBOTHE CPE)UIHE 

JIT ,, Yp6amna.M" -Kparyj eBau 

Kprui,a I1eTpa I, 6p.23 

34000 Kparyjesau 

Epoj: 320-51-1/1/2020-02 

Eeorp~. 20.5.2020.ro~ . 

Ilpe.r.MeT: 0.n.rosop Ha 3axTeB 3a H3,n;asalbe ycnosa 3a mpa,n;y npse H3MeHe II .n.onyHe I1natta 

reHepanHe perynauHje HaceJba I1eTposau Ha MnaBH 

ITornToBaHH, 

Ha ocHosy Barner 3axTeBa 6p. 350-193/20-03 o.n. .n.aHa 9.4.2020. ro,n;HHe o6asernrnsaMo Bae .n.a 

AreHuHja 3a 3arnTHTY )l(HBOTHe cpe,n;HHe (y ,n;aJbeM AreHUHja) HHje Ha,n;Jie)l(Ha 3a m.n.asalbe ycnosa 

3a H3pa,n;y nnaHa reHepanHe perynauHje. Y OKBHpy Harne Ha,n;Jie)l(HOCTH cy, Ha ocHosy tIJiaHa Sa. 

3aKoHa o MHHHCTapcTBHMa ("Cn. rnacHHK PC", 6p. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - .n.p. 3aKOH 

H 62/2017), IlOCJIOBH .n.p)l(aBHe ynpase KOjH ce O.I.J;HOCe, H3Meijy OCTaJIHX, II Ha pa3BOj, ycKJI~HBalhe 

H Boijelbe HaUHOHaJIHOr HH<l:>OpMaUHOHOr CHCTeMa 3arnTHTe )l(IIBOTHe cpe,n;HHe (npahelbe CTalba 

lfHHHJiaua )l(HBOTHe cpe.n.HHe Kp03 HH.I.J;HKaTope )l(HBOTHe cpe,n;HHe) H IlPHKYilJbalbe II o6je,I.J;HibaBalbe 

no.n.arnKa 0 )l(HBOTHOj cpe,n;HHH, IbHXOBY o6pa.n.y II H3pa,n;y H3BeUITaja 0 CTalby )l(HBOTHe cpe,n;HHe 

(http ://www.sepa.gov.rs). 

C THM y Be3H, 3a noTpe6e mpa,n;e npse H3MeHe II .n.onyHe ITnaHa reHepanHe perynauHje HaceJba 

I1eTposau Ha MnaBH, .n.ocTaBJba.MO BaM cne.n.ehe no.n.aTKe H HH<l:>opMaUHje: 

AreHUHja BprnH Mepelha KBaJIHTeTa Ba3.nyxa y CKJia,n;y ca ITporpaMOM KOHTpone KBaJIHTeTa 

Ba3,n;yxa y .n.p)l(aBHoj Mpe)l(H crnHHUa ("Cny)l(6eHH rnacHHK PC " 6p.58/11 ). ITpeMa osoM 

nporpa.My HHje npe.n.BHijeHO MepHO MeCTO Ha no.n.pYtJ:jy HaCeJba I1eTpoBau Ha MnaBH; 

ITo.n.aTKe 0 KBaJIHTeTy nosprnHHCKHX II IlO,I.J;3eMHHX Bo.n.a Ha MepHHM MeCTHMa Koja cy 

Haj6JIH)l(a .n.e<PHHHCaHOM no.n.pYtJ:jy CMO Ben nocnaJIH y npeTXO.I.J;HOM nepHo.ny; 

JloKanHa ca.Moynpasa HHje .n.o ca.n.a .n.ocTaBJbana no.n.aTKe AreHUHjH KOjH ce o.n.Hoce Ha CTalbe 

3eMJbHIIITa Ha OBOM no.n.pYtJ:JY; 

y OKBHpy KarncTpa KOHTa.MHHHpaHHX JIOKauHja He IlOCTOjH JIOKaJIHTeT KOjH ce HaJia3H y 

Henocpe.n.Hoj 6nH3HHH .n.e<PHHHCaHor no.n.pYtJ:ja; 

AreHUHja HeMa no.n.aTKe KOjH ce O,I.J;HOCe Ha MOHHTOpHHr 6YKe Ha OBOM no.n.pYtJ:jy; 

)J;ocTaBJbaMo Ba.M no.n.aTKe H3 HauHoHanHor perncTpa H3Bopa 3ar~HBalba ( eMHCHje y Ba3,n;yx 

H so.n.e, ynpaBJbalbe oTna.n.oM) y3 o6jaIIIIhelhe: 

Y npttnory .n.onHca ce Hana3e excel rn6ene y KojHMa ce Mory BH,n;eTH npHjasJbeHe KOJIHtIHHe 

cTBopeHor oTna.n.a II eMHCHja y Ba3,n;yx II so.n.e 3a neptto.n. 2017-2019, y3 HanoMeHy .n.a cy no.n.auH 

3a 2019. ro.n.HHY OHR KojH cy .n.ocrnsJbeHH AreHUHjH .n.o 19.05.2020, a mseIIIrnjHH nepHo.n. je 

rrpo.n.~eH .n.o 15.06.2020. Je,n;HHO rrocTpojelhe Koje je y o6ase3H .n.a rrpH6aBH IPPC .n.03sony je 

<I>apMa cBHiba I1eTposau Koje je cacrnBHH .n.eo rrpe,n;y3ena YHMOH M3 )J;OO. Ta6ena "Cacrns H 

o6yxsaT rrpHKyrrJbalba KOMYHaJIHOr OTrra.n.a" ca,n;p)l(H IIO,ZJ,aTKe ,ZJ,OCTaBJbeHe y rrepHo,ZJ,y 2011-2018. 

ro.n.HHe. KoMyHanHo rrpe.n.y3ehe l13sop HHje joIII .n.ocrnsHno rro.n.aTKe 3a 2019. ro,n;HHy. 

c IIOIIITOBalbeM, 

E-mail: office@sepa.gov.rs 
http://www.sepa.gov.rs 

HeMalbHHa 22-26, 11000 Eeorp~ 
Peny6J111Ka Cp611ja 

TeJJ. : 011 6356788 
¢aKC: 011 2861065 
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{ecnora hvpla 37, 1 1 300 CMeAepeBo . re^./OaKC + 381 26 '

e-mai1 : officeGsporrenicikulture.org.rs . ws/s/.spomenicikulture

Epoj:14912-2020

Cvregepeeo, 29 .0 4.2020. roAHHe

Ap/fc/Iu

Ha ocHoey qrraHoBa 7,99, 100, 104, 707,109. u 110. 3arosa o KyrlrypHuvr lo6purraa

("Cnyx6eur4 rrracHr{KPC" 6p. 71194,52111-tp.3axon v99111-gp.3axou), ulaua 104. cras 1.

raqKe 7. u2.3arona o orrrreM ynpaBHoM nocryrKy ("Cnyx6eHI4 rJIacHI4K PC" 6p. 18/2016), no

3axreBy OnruruHe llerponaq Ha Mrasu, Ouut.rltucKa ynpaBa, oAeJbeme sa yp6auu:alt

nnaHr4parbe u pa:noj, Peruosaluu 3aBoA 3a 3arxrlzry crIoMeHI4Ka Kynrype CueAepeno AoHocI4:

yCJIOBE rIyBAIbA, OAPXABAIbA I{ KOPITIIIIhEIbA I,I MEPE 3AIIITI'ITE

HEITOKPETHUX KyJITyPHL{X AOEAPA Ir AOEAPA KOJA vXI'rBAJv
tIpETXOAHy 3AIIrTr{Ty 3A r43pAAy trPBE r43MEHE U AOTIyHE TIJIAHA

IEIIEPAJIHE PEIYJIAUIIJE HACEJbA TIETPOBAII HA MAJIBI4

Yrep!1,j1,' ce cle4ehr.r ycnoBu qyBalba, olpixaBaba u rcopuuhema H \,Iepe rexHrqKe

3AlxTI,ITE:

I Y orcenp\ tpaHilua [pBe H3N{eHe u -qo[)'He fl-naHa l-eHepaj]He perl';rauuje Hacelba

flerpoeau Ha M.naeH He\la \:nllpfiertur HenoKpetnHux Kr:.7tltypHttx doSopa:

II Y oxerlpl' rpaHuua nperMerHor fhaua ueua doSapcr xoja tttt'ucttjt' npeilNooHt

3Arutlt1011t",'

III Onmre Mepe 3arxrr{re H ycnoBu rr,vBarra" olpiliaBarsa n xopuruhema nomeu4ttjLLlHttt

apxeo"ToulKllx .ttoKaluil1enla u Hana3a c:':

. HseobeEe 3eMJbaHrrrx paAoBa Bpruu ce [peMa ycnoBl4Ma Peruogalnor 3aBo.4a 3a

3arxrr4ry crroMeHrrKa KyJrrype Crr,regepeeo, roju ce yrnpfyjy cxoAHo saxoucxoj

rtpolleAypu rro cBaKoM noje4uuauuoM 3axreBy;

M npegrvlerHu llrlan rcHepiL'rHe pery:raquje yrpaII4TI{ o6aeesy HHBecrI{Topa u

usnolaua paAoBa Aa ce roroM ra:nofena ceux upojexroM rlnaHl4paHlrx 3eMJbaHI{x paAoBa

o6es6ele ceu norpe6uu rr.rareprajaJrHe-rexHr{qKu ycnoBn 3a apxeoJIoIrIKI4 HaA3op I'I

lpaheme paAoBa, a yKonHKo ce uaufe Ha apxeonolxKe HaJI:Be la o6es6eAe cne norpe6He

ycnoBe 3a IbHxoBo I4CTpaXr,IBalte u 3aurrl,ITy;

V Oee Ycnore je HeolxoAHo yrpaAl{rl{ y fl:rau reHepaJlHe pery.nauuje;

VI O6pa!r,rea.{ Ilraua je y o6ane3ut Aa ce y nocrynKy l43paAe lllasa o6parrE

PerraosalnoM 3aBoAy 3a 3arrrrrary cnoMeHr{Ka Kynrype Cttegepeeo pa,4u ocrBapkrBarLa

,a capa.{Be lr.avspap.r llnaHa;

VII Haqpr rrJraHa lpe ycrajalba gocraBraru PeruoHiI!'IHoM 3aBoAy 3a 3alxrtlry

cnoMeHr4Ky Kynrype Crr,re,4epeno Ha r43.qaBalle 3aronort nporllacaHot Muurrsena;

,{ocrannrz:
- Pen,v6,'uruKoM 3aBoAy 3a 3alxrur-v

cnoMeHHKa Kynrype Eeorpa4

- OnurruHu flerpoeau Ha M,rasn

Opraul Ha.trexHoM 3a noc,'IoBe

1 p6aHu-1va u qpafenuuapcrsa

.A. AT4PEKTOP
:iaH Pagorau
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6. Прибављене и коришћене подлоге 



PEIIYBJ'IHKA CPB14.IA

PInyEIl,lt{Kl4 I IlOllF.'l'C]KI'1 3ABOn
('.'r1 ;rrda 3a r{aracrap r rcr r o Kpc'r'uocru floxapeBau

O:cex -.la r(aracrap rrclroKpclrrocru flerpoeau

tipo j : 955-029- 154i2020

llar'1'rr : I 6.06.2020.ro,r.

I 2300 flerponarr
(lprruinr R"'rarapa I 6 I

OTIIIITTIHA fIETPOBAII HA M,]IABI{

Onrurrancrca yrpaBa

O4e,rene 3a yp6aHrr3aM, rrJraHrrpau,e rr pa3Boj

IETPOBAII ua MJIABI,I

Ilpegnrer: /loc'lan:r,arbe rro/Ia'raKa

I loc'r:yrrajyhu uo Baruenr 3axreBy 3a r{3raBarLe rroJaraKa u3 enaSopara flpeMepa u rberoBor

oitpxaBal{,a 6poj: 350-193120-03 oI 09.04.2020. roluse. AocraBJ,r,aMo BaM nollarKe u rroArrore

HeorIXoJIIIc 3a H3pally llpee u:rteHe u Aonvlle [JraHa reHepanHe perynaquje HaceJba llerpoeaU Ha

M:raeIi y orlil'r'r{Hr{ Ilc'rpoaaq Ha MnaBr.r.

TaIIIaruA, IIIJI.|eOI.IIHX(.



PENYEIIT/KA CPEl/JA
PENYEfl t4t{Kil TEOAETCKI/ 3ABOA

O4erseue 3a Karacrap Bo.qoBa

KPATyJEBAU

6poj : 956-0 1 -304-47 55 I 2020

,Qaryrr,t: 28.04.2020. ro,quHe

34000 KparyjeeaLl

l-lapa flasapa 6p. 6
TeneSou: 0341335-446
E-mail: kq.vodovi@rqz.qov. rs

onuJTl4HCKA vnPABA nETPOBAq HA MIABT1

nETPOBAT_I

Vn. Cpncxux ana4apa 165

fl peguer: .[ocrasa nogaraKa

llo aauleu 3axreBy 6p: 350-193/20-03 og 09.04.2020. roAune, AocraBrbanao rontajy nnaHa

Karacrpa BoAoBa y DWG ra GEOTIF $opuary, y cKflaAy ca Llnanona 40. 3arona o

nnaHupatsy u u3rpa4tur 14 L{n. 173. 3arona o ApxaBHoM npeMepy t4 Karacrpy (Cn. l-nacnux

PC 6p. 9612015), aa norpeOe r3pa4e il3MeHe u flonyHe flnaua reHepanHe perynaqmje Hacerba

I'lerpoaaq Ha Mnaah . l-loAar-1a cy BepHu paAHoM opilruHany KaracrapcKor nnaHa BoAoBa 3a

KO l-lerpoaaq, ca crarseM Ha AaH 28.04.2020. ro4uHe u Hana3e ce Ha l-l[-y cepujcrn 6poj

5581-7563

CarnacHo '.{flaHy 22. llpaaunHuKa o HaqilHy r{yBaHra, yBtarqa u il3AaBalba noAaraKa

npeMepa, KaTacTpa HenoKpeTHocTl4 14 BoAoBa noAaTaKa npeMepa, KaTacTpa seMJbl4lJJTa,

Karacrpa HenoKperHocn4 t4 BofloBa (Cnyx6enra rnacHhK PC", 6poj 9612012.) 4yxnu cre Aa

AocraBrbeHe noAarKe Kopr4crr4Te ucKrbyLrt4Bo 3a norpe6e h3paAe il3MeHe il AonyHe flnana

reHepanHe perynaquje Hacerba [lerposaq Ha Mnaer u He Mory ce Kopl4cruru y gpyre cBpxe

Hr4Tlr ycrynuru rpeheu nrqy.

flogarue npilnpeM]4o

flejan [laanoeuh

l1ogarue npey3eo

AaryM

28.04.2020.roa.

AaryM

EflHr/K OEEIbEbA

.?/bu t-

JoeaHoeuh,,qilnfl .reo,q. taHx.
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Autobuska stanica

Tr`ni centar

trotoar

tro
to

ar

trotoar

tro
to

artrotoar

trotoar

tro
to

ar

tro
to

ar
trotoar

tro
to

ar

nasut prilaz

asfaltiran plato

asfa
ltir

an p
ark

ing

kanal

pr
ila

z

prila
z

T
oplana 1 

Top
la

na
 2

 

L E G  N D A :

fakti~ko stawe

katastarsko stawe

objekti

vodovodna {ahta

`i~ana ograda

kat. broj parcele

drvena TT bandera

metalna ograda

drvena bandera

betonski parapet

betonska bandera

toplovod

plo~a poqski toalet

kapija

plato za toplovod

strujomer

 {ahta

kandalaber

m
akadam

m
akadam

m
akadam

m
akadam

7
5
0

5
3
3

7

850
914

4

7
7
5

8
0
0

8
2
5

8
5
0

8
7
5

9
0
0

9
2
5

9
5
0

9
7
5

0
0
0

5
3
4

0
2
5

0
5
0

0
7
5

5
3
4

7

850
914
4

875 875

900 900

925 925

950 950

975 975

000
915

000
915

025 025

050 050

075 075

100 100

125 125

150 150

175 175

200
915

4

200
915
4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Извештаји о обављеној стручној 
контроли концепта и нацрта плана, и 
обављеном јавном увиду у нацрт 
плана 
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 ПЛАНОВЕ 

 Бр:350-361/20-03/2 

 Дана: 24.07.2020. године 
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12300 Петровац на Млави  
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Ш. Дел. 8411 
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Тel. (+381) 12 331-280; 332-722  

Факс 331-283 
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Општинска Комисија за планове Скупштине општине Петровац на Млави, формирана Решењем о 
именовању општинске Комисије за планове, број 020-18/2016-02 од 05.02.2016. године, Скупштине 
општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, број 1/2016), Решењем о 
допуни Решења о именовању општинске Комисије за планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. 
године, Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, број 
2/2016), а у складу са чланом 49. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник  РС“, број 72/09 и 
81/09 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013–одлука УС, 
98/2013–одлука УС, 132/2014,  145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члановима 50., 

52. и 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл. гласник РС”, број 64/2015) и чланова 5., 23. и 24. Пословника о раду Комисије за 
планове Општине Петровац на Млави, број 350-361/20-03/2 од 14.07.2020. године, разматрала је 
Нацрт прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави на 77 

седници која је одржана електронским путем у периоду од 14.07.2020. године до 20.07.2020. године и 

саставила је 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

 

НАЦРТА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

 

I УВОДНИ ДЕО 

  

Седница Комисије за планове 
 

  Стручна контрола Нацрта прве измене  Плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави (у даљем тексту Нацрт измене ПГР), извршена је на 77. седници општинске Комисије за 
планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем тексту Комисија) која је одржана 
електронским путем (путем електронских пошти учесника у раду Комисије) у периоду од 14.07.2020. 
године до 20.07.2020. године, а у складу са чланом 23. Пословника о раду. 
 

 Седницу је водила председник Комисије Сузана Милошевић, дипл. просторни планер 
(запослена у Општинској управи Општине Петровац на Млави). 
 

 На седници су, поред председавајуће, учествовали сви чланови Комисије, и то: 
 

1. Заменик председника Комисије: Драгољуб Живковић, дипл. просторни планер из Лозовика, 

2. Члан Комисије: Татјана Тодоровић, дипл. просторни планер из Смедерева (представник испред 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије), 
3. Члан Комисије: Јасна Марићевић, дипл. инж. арх. (представник испред Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије) 
4. Секретар Комисије: Снежана Станковић Мијатовић, дипл. инж. арх. (запослена у Општинској 
управи Општине Петровац на Млави). 
 

 Поред чланова Комисије на седници су учествовали и: 
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1. Милан Поповић, руководилац Одељења за урбанизам, планирање и развој, ОУ Петровац на 
Млави, 

2. Борис Гвоздић, помоћник председника Општине Петровац на Млави, 
3. Лазар Мандић, мастер инг. арх., одговорни урбаниста на изради Нацрта измене Плана, ЈП 

"УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ, Краља Петра I бр. 23, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ, 

4. Дејан Траиловић, дипл. инж. саоб., саветник за послове саобраћаја, Одељење за урбанизам, 
планирање и развој, ОУ Петровац на Млави. 

 

Наручилац, носилац и обрађивач Нацрта измене ПГР-а 
 

 Наручилац Нацрта измене ПГР-а је Општина Петровац на Млави, Српских владара 165, 
Петровац на Млави. 
 Носилац израде Нацрта измене ПГР-а је Одељење за урбанизам, планирање и развој, 
Општинске управе Општине Петровац на Млави. 
 Обрађивач Нацрта измене ПГР-а је ЈП "УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ, Краља Петра I бр. 
23, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ, одговорни урбаниста: Лазар Д. Мандић, мастер инг. арх., бр. лиценце: 200 

1521 15. 

 

Садржај Нацрта измене ПГР-а 
  

 Предметни Нацрт измене ПГР-а садржи: Текстуални део (Општи део, Плански део, Услови и 
мере заштите и Спровођење Плана) и Графички део, и то: 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1. ОПШТИ ДЕО  

1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.2.  ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

1.3.  ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ШИРЕГ 
ОБУХВАТА 

1.3.1.  Извод из ППО Петровац на Млави 

1.4.  ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА 

1.5. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

1.6. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

1.7. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
 8 

2.2. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  
2.2.1. Обухват грађевинског подручја 

2.2.2. Биланс планиране претежне намене земљишта 

2.2.3. Компатибилне намене 

 

2.3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ 
ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

2.4. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

2.4.2. Зеленило 

2.4.3. Инфраструктура 

2.4.3.1.     саобраћајна инфраструктура 

2.4.3.2.     водопривредна инфраструктура 

2.4.3.3.     електроенергетска  инфраструктура  
2.4.3.4.     телекомуникациона инфраструктура 
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2.4.3.5.     термоенергетска инфраструктура 

2.5. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

2.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ 

2.6.1. Зона мешовитог становања до По+П+4+Пк 

2.6.2. Зона пословних услужних и комерцијалних делатности 

2.6.3.  Зона саобраћајног терминала 

 

 

3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

3.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

3.1.1. Скраћени приказ стања и квалитета животне средине 

3.1.2. Мере заштите животне средине 

3.1.3. Управљање отпадом 

3.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

3.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

3.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

3.6. МЕРЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ 
ОСОБАМА 

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО  
Графички прилог бр 1. Граница обухвата Прве измене и допуне ПГР насеља Петровац на 

Млави     Р=1:2500 

Графички прилог бр 2.1. Извод из ПГР насеља Петровац на Млави – Планирана намена површина 
– шира ситуација  Р=1:5000 

Графички прилог бр 2.2. Извод из ПГР насеља Петровац на Млави – Планирана намена површина 
– ужа ситуација   Р=1:2500 

Графички прилог бр 3. Постојећа претежна намена земљишта са поделом  
на целине      Р=1:2500 

Графички прилог бр 4. Планирана претежна намена земљишта са поделом на целине  

    Р=1:2500 

Графички прилог бр 5. План саобраћаја и зеленила   Р=1:2500 

Графички прилог бр 6. План регулације нивелације и грађевинских  
линија       Р=1:2500 

Графички прилог бр 7. План водопривредне инфраструктуре  Р=1:2500 

Графички прилог бр 8. План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре 

    Р=1:2500 

Графички прилог бр 9. План термоенергетске инфраструктуре  Р=1:2500 

Графички прилог бр 10. Спровођење плана и посебни услови  Р=1:2500 
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СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПГР-а 
  

 Подаци о Плану генералне регулације за несељено место Петровац на Млави 
 

 План генералне регулације за насељено место Петровац на Млави донет је од стране 
Скупштине Општине Петровац на Млави Одлуком о усвајању Плана генералне регулације за 
насељено место Петровац на Млави број 020-106/2019-02 од 04.06.2019. године, а која је објављена у 
Службеном гласнику општине Петровац на Млави број 5/2019. 

 

 Подаци о Нацрту измене ПГР-а 

 

 Израда Нацрта измене ПГР-а покренута је доношењем, од стране СО Петровац на Млави, 
Одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави број 
020-20/2020-02 од 12.02.2020. године, која је објављена у Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави број 1/2020. 
 

 Стручна контрола Нацрта измене ПГР-а 
 

 Због ситуације у земљи са вирусом COVID-19 77. седница Комисије на којој ја разматран 
Нацрт измене ПГР-а је одржана електронским путем у периоду од 14.07.2020. године до 20.07.2020. 
године. Благовремено пре наведеног периода чланови Комисије су изложили своје примедбе и 
сугестије на Нацрт и исте су прослеђене обрађивачу Нацрта. На основу наведеног и на основу 
одговора обрађивача на примедбе и сугестије, чији су детаљи наведени у Записнику са 77. седнице 
Комисије број 350-361/20-03/2 од 20.07.2020. године, Комисија се усагласила око следећих примедби 
на основу којих обрађивач треба да изврши корекције у Нацрту пре упућивања на нову стручну 
контролу: 
 

Примедбе и закључци Комисије за планове 

 

Примедба 1. 
 

Измене и допуне методолошки нису урађене на одговарајући начин. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата. Измене и допуне Плана су посебан плански документ, који се ради као 
посебан елаборат за део планског обухвата који се мења (Члан 51 б Закона о планирању и изградњи, 
Члан 1 и Члан 9 Одлуке о изради првих измена и допуна ПГР насеља Петровац на Млави, одредбе 
Програма и пројектног задатака из тендерске документације и Уговора о изради Планског документа 
Бр: III - 3/7 од 17. марта 2020.год). 

 

Измена и допуна основног плана дефинише нова планска решења која ће у предметном обухвату 
имати посебна правила уређења и грађења, а која ће својим доношењем ставити ван снаге решења 
основног плана што се дефинише у спровођењу плана који се доноси. Оваква методологија израде 
плана је у складу са Законом о планирању и изградњи и обезбеђује лакшу и ефикаснију примену и 
спровођење планског документа. 
 

Предложена методологија израде плана члана комисије Јасне Марићевић је адекватна за измену и 
допуну комплетног обухвата основног планског документа, са провером/изменом комплетне законске 
регулативе, катастарског стања целог обухвата и услова надлежних имаоца јавних овлашћења; 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. У чл. 51б ЗПИ се не наводи да се измене 
и допуне плана раде као посебан плански документ, односно, као посебан елаборат како 
обрађивач наводи у одговору. 
Измене и допуне плана, заједно са основним Планом, чине интегрални плански документ који се као 
такав и спроводи. 
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Конкретно, при спровођењу – при издавању информације о локацији и локацијских услова како за 
локацију у обухвату измена и допуна, тако и за локације ван овог обухвата, морају се навести 
службени гласници о усвајању и основног Плана и његових измена и допуна, а не само службени 
гласник о усвајању измена и допуна. Из овога произилази да се измене и допуне не могу сматрати 
посебним планским документом. 
 

Примедба 2. (Д 1 – из прилога) 
 

Правно-техничка редакција текстуалног дела (нпр: стр. 1. у  8. реду – уместо ''донесен'' треба ''донет'', 
и тд; 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата. Административни стил подразумева да се у конкретном случају користи 
термин „донесен“ (Правопис српскога језика, Матицa српскa). 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се не прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 3. (Д 2 – из прилога) 
 

Правни основ су: Закон, Правилник и Одлука о изради; треба допунити - Одлукa о изради Прве 
измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави („Сл. гласник општине 
Петровац на Млави“, бр. 1/2020); 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом; 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 4. (Д 3 – из прилога) 
 

Одељак 1.2. допунити пописом катастарских парцела. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 5. (Д 4 – из прилога) 
 

У одељку 1.3.1. Извод из ППО Петровац на Млави изоставити оно што се не односи на обухват 
измене и допуне. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 6. (Д 5 – из прилога) 
 

Одељак 1.4. Оцена расположивих подлога није прописани садржај, па га треба изоставити и 
пребацити у документацију. 
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Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 7. (Д 6 – из прилога) 
 

Одељак 1.5. Повод и циљ израде плана није прописани садржај, па га треба изоставити и пребацити у 
документацију (или приредити на самом почетку као увод). 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 8. (Д 7 – из прилога) 
 

У наслову одељка 1.6. Приказ постојећег стања, уместо ''Приказ'' треба ''Опис'', како је прописано 
Правилником. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 9. (Д 8 – из прилога) 
 

У одељку 1.6. Приказ постојећег стања се наводи да локација у обухвату и-д ''инфраструктурно је 
делимично опремљена'', али да је простор АС прикључен на комуналну инфраструктуру. 
Образложити зашто је делимично? Шта недостаје? Да ли је инфраструктура у лошем стању или 
потпуно недостаје? 

 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 10. (Д 9 – из прилога) 
 

Одељак 1.7. Преглед података и услова имаоца јавних овлашћења није прописани садржај, па га 
треба изоставити и пребацити у документацију. 

 

Одговор обрађивача: 
Примедба се нe прихвата. Преглед података и услова имаоца јавних овлашћења је потребан ради 
лакшег и ефикаснијег спровођења планског документа. 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Према Правилнику, подаци и услови су 
део документационе основе плана, а нису део самог планског документа. 
 

Примедба 11. (Д 10 – из прилога) 
 



- 7 - 

Плански део – правила уређења и грађења, треба да буду формулисана амандмански у односу на 
правила уређења и грађења у основном плану, јер је плански документ интегралан (основни план са 
изменама и допунама). 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се нe прихвата (у складу са одговором на примедбу 1). Текстуални и графички део ИИД 
Плана се израђује као посебан елаборат. 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 12.  

 

У поглављу 4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, у одељку 3. Треба изоставити прве две алинеје, јер ти наводи 
нису теме у оквиру спровођења ове врсте документа, односно ПГР. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 13. (Д 28 – из прилога) 
 

У одељку 4. Спровођење плана Недостаје планска одредница која даје објашњење шта у основном 
плану престаје да важи након ступања на снагу ових и-д; 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба сенe прихвата. (у складу са одговором на примедбу 1). Текстуални део ИИД Плана ће се 
коригује као посебан елаборат 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 14. (Д 11 – из прилога) 
 

Поделу на целине ускладити са основним планом; 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 15. (Д 12 – из прилога) 
 

Биланс планиране и претежне намене земљишта – преглед биланса површина урадити на 
интегралном планском документу, јер парцијални биланс не говори ништа у односу на цели обухват 
плана. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба сенe прихвата (у складу са одговором на примедбу 1). Текстуални и графички део ИИД 
Плана се коригује као посебан елаборат; 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
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Примедба 16. (Д 13 – из прилога) 
 

Правила уређења и правила грађења за површине и објекте јавне намене не треба наводити јер је 
садржано у основном плану. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба сенe прихвата (у складу са одговором на примедбу 1). Текстуални и графички део ИИД 
Плана се коригује као посебан елаборат. 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 17. (Д 14 – из прилога) 
 

Посебна правила уређења и правила грађења за површине и објекте јавне намене треба да буду 
интерполирана у основном плану као измена или допуна правила на локацијама на којима се врши 
измена. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба сенe прихвата (у складу са одговором на примедбу 1). Текстуални и графички део ИИД 
Плана се коригује као посебан елаборат. 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 18. (Д 15 – из прилога) 
 

У одељку Регулација и нивелација мреже саобраћајница Потребно је јасно описати које су измене 
регулације и нивелације у односу на основни план, а не давати уопштене формулације, које важе за 
било који ПГР у било ком насељу.  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 19. (Д 16 – из прилога) 
 

У одељку Правила грађења површина и објеката остале намене потребно је правила амандмански 
интерполирати у правила у основном плану, као измена и допуна на тим локацијама. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба сенe прихвата (у складу са одговором на примедбу 1). Текстуални и графички део ИИД 
Плана се израђује као посебан елаборат; 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 20. (Д 17 – из прилога) 
 

У одељку Услови и мере заштите – заштита животне средине Услове и мере заштите који се 
односе на обухват измене и допуне обрадити амандмански као измене и допуне основног планског 
документа. 
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Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата и примедба делимично није основана. Нови услови и мере заштите 
животне средине израђени за предметну локацију на основу прибављених услова надлежних имаоца 
јавних овлашћења за дефинисану границу обухвата плана, а у складу са садржајем за израду плана 
генералне регулације. Текстуални и графички део ИИД Плана се израђује као посебан елаборат (у 
складу са одговором на примедбу 1); 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 21. (Д 18 – из прилога) 
 

У одељку Скраћени приказ стања и квалитета животне средине Постојеће стање треба приказати у 
Општем делу у одељку Опис постојећег стања. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 22. (Д 19 – из прилога) 
 

У одељку 3.1.2 Мере заштите животне средине Ово је општа формулација која важи за било који 
ПГР у било ком насељу. Потребно је обрадити конкретне мере за конкретни обухват (ово је обрађено 
у основном плану и понавља се). 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата и примедба делимично није основана. Одељак Мере заштите животне 
средине  за предметну локацију израђен је на основу прибављених услова надлежних имаоца јавних 
овлашћења за дефинисану границу обухвата плана, а у складу са садржајем за израду плана генералне 
регулације 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 23. (Д 20 – из прилога) 
 

У одељку 3.1.3 Управљање отпадом Ово је општа формулација која важи за било који ПГР у било 
ком насељу. Потребно је обрадити конкретне мере за конкретни обухват (ово је обрађено у основном 
плану и понавља се). 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата и примедба делимично није основана. Одељак Управљање отпадомза 
предметну локацију израђен је на основу прибављених услова надлежних имаоца јавних овлашћења 
за дефинисану границу обухвата плана, а у складу са садржајем за израду плана генералне регулације 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

 

Примедба 24. (Д 21 – из прилога) 
 

У одељку 3.2 Заштита природних добара Ово је општа формулација која важи за било који ПГР у 
било ком насељу. Потребно је обрадити конкретне мере за конкретни обухват (ово је обрађено у 
основном плану и понавља се). 
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Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата и примедба делимично није основана. Нови одељак Заштита природних 
добара за предметну локацију израђен је на основу прибављених услова надлежних имаоца јавних 
овлашћења за дефинисану границу обухвата плана, а у складу са садржајем за израду плана генералне 
регулације. 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 25. (Д 22 – из прилога) 
 

У одељку 3.3 Заштита непокретних добара  и одељку 3.4 Заштита од елементарних непогода и 
других несрећа Ово је општа формулација која важи за било који ПГР у било ком насељу. Потребно је 
обрадити конкретне мере за конкретни обухват (ово је обрађено у основном плану и понавља се). 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата и примедба делимично није основана. Одељак Заштита непокретних 
добара за предметну локацију израђен је на основу прибављених услова надлежних имаоца јавних 
овлашћења за дефинисану границу обухвата плана, а у складу са садржајем за израду плана генералне 
регулације. 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Не прихвата се одговор обрађивача. Образложење као за примедбу 1.1. 
 

Примедба 26. (Д 24 – из прилога) 
 

У одељку 3.5 Мере енергетске ефикасности Ово је општа формулација која важи за било који ПГР у 
било ком насељу. Потребно је обрадити конкретне мере за конкретни обухват (ово је обрађено у 
основном плану и понавља се). 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 27. (Д 25 – из прилога) 
 

У одељку 3.6 Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама Ово је 
општа формулација која важи за било који ПГР у било ком насељу. Потребно је обрадити конкретне 
мере за конкретни обухват (ово је обрађено у основном плану и понавља се). Овим Изменама и 
допунама треба ажурирати правно-техничке податке у основном плану. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 28. (Д 26 – из прилога) 
 

Спровођење плана не обухвата покретање иницијативе за измену и допуну ПГР, према потреби. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 



- 11 - 

 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 29. (Д 27 – из прилога) 
 

Спровођење плана не обухвата трајно праћење стања заштите животне средине, уређења и развоја 
планског простора и редовно извештавање локалне самоуправе. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 30. 

 

У графичким прилозима је приказан прикључак на аутобуску станицу са северозападне стране што је 
неповољно за маневрисање аутобуса, као и за даље кретање истих. Предлаже се задржавање 
постојећег улаза и излаза за аутобусе приликом планирања садржаја нове АС. 

Одговор обрађивача: 
Планско решење је урађено у складу са Правилником о ближим саобраћајно-техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта, и на 
основу концепта континуалних кретања пешака из објекта аутобуске станице до перона, као и 
површина потребних за манипулативно кретање аутобуса и формирање 4 перонска места.  

Задржавање постојећег улаза/излаза за аутобусе захтева додатну проверу у погледу законских и 
техничких могућности уз достављање званичног става општинске управе. 
 

Закључак Комисије: 
Прихвата се примедба и одговор обрађивача. Став Општине је да се задржи постојећи улаз и излаз у 
аутобуску станицу. 

 

Примедба 31. 

 

Околне улице у постојећем стању нису још увек са аспекта техничко експлоатационих 
карактеристика изграђене у складу са планираним профилима у важећем ПГР-у, односно исте имају 
ширину коловоза од око 4 метара што није довољно за одвијање двосмерног саобраћаја, а такође 

немају изграђене ни тротоаре, што је неповољно за пешаке. Такође, у постојећем стању, а чак и у 
планираном, профили улица и радијуси скретања нису повољни за кретање и маневар тешких 
теретних возила у случају да се иста планирају на парцели где је предвиђен технички преглед возила. 

Одговор обрађивача: 
Примедба се не прихвата. Планирано саобраћајно решење у обухвату измена и допуна плана у 
погледу саобраћајних профила и минималних лукова скретања формирано је за: меродавно возило за 
објекат, односно технолошку линију за вршење техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t, 
осим зглобних аутобуса и прикључних возила (О3 и О4) је моторно возило минималне дужине 12,00 
m (Члан 6, став 3, Правилника о техничком прегледу возила); 
 

Закључак Комисије: 

Примедба се делимично прихвата. Делимично се прихвата одговор обрађивача. Потребно је 
преиспитати у сарадњи са носиоцем израде Нацрта, имајући у обзир и шире подручје, да ли су 

попречни профили ободних улица и геометријске карактеристике раскрсница димензионисани тако 
да омогућавају, у складу са прописима и стандардима, меродавним возилима искључење и укључење 
у саобраћај на прописан и безбедан начин. Поред наведеног треба напоменути да се Планом врши 
зонирање са наменом површина за које се дефинишу правила уређења и грађења, све у складу са 
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врстама намена које прати одређена графика са легендом. Могућност уклапања одређене делатности 
на одређеној локацији - грађевинској парцели, проверава се на основу урбанистичких параметара из 
плана и стандарда које одређена делатност мора да испуни, па у зависности од тога на одређеној 
парцели јесте или није могућа изградња, што се проверава кроз израду техничке документације. 
 

Примедба 32. 

 

На страни 9 у поглављу 2.2.3 Компатибилне намене - приказана је табела – Компатибилне намене – 

могућности трансформације у којој су приказане компатибилне намене за све претежне намене. У 
наведеној табели претежна намена – Услуге и комерцијални садржаји  компатибилна је са наменом  
Вишепородично становање. Ова  компатибилност није наведана у тексту на страни 29. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 

Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 33. 

 

Део улице који поред топлане излази на улицу Петра Добрњца није Војислава Стокића већ 7 јула. 

 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 

Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 34. 

 

На графичким прилозима линије нису усклађене по боји и типу на цртежу и у легенди. У појединим 
деловима улица недостају линије коловоза. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 

Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Примедба 35. 

 

Крак улице Првомајске у ствари представља део улице Бате Булића. 

 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални део ИИД Плана ће се кориговати у складу са примедбом 

 

Закључак Комисије: 

Прихвата се примедба и одговор обрађивача. 
 

Остали ставови Комисије за планове 

 

 

1. По питању молбе која је упућена од стране инвеститора Станковић Саше (чији су детаљи 
наведени у Записнику са 77 седнице Комисије) Комисија је донела закључак да је исту потребно 
упутити носиоцу израде Нацрта за време трајања јавног увида. 
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Општинска Комисија за планове Скупштине општине Петровац на Млави, формирана 
Решењем о именовању општинске Комисије за планове, број 020-18/2016-02 од 05.02.2016. 
године, Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на 
Млави”, број 1/2016), Решењем о допуни Решења о именовању општинске Комисије за 
планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. године, Скупштине општине Петровац на Млави 

(“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, број 2/2016), а у складу са чланом 49. Закона о 
планирању и изградњи (,,Сл. гласник  РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 

 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члановима 50., 52. и 53. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гласник РС”, број 64/2015) и чланова 5., 23. и 24. Пословника о раду Комисије за 
планове Општине Петровац на Млави, број 350-361/20-03/2 од 14.07.2020. године, извршила 
је II стручну контролу Нацрта прве измене и допуне Плана генералне регулације 
насеља Петровац на Млави на 78 седници која је одржана електронским путем дана 
10.11.2020. године (уторак) и саставила је 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ II СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

 

НАЦРТА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

  

Седница Комисије за планове 
 

 II стручна контрола Нацрта прве измене  Плана генералне регулације насеља 
Петровац на Млави (у даљем тексту Нацрт измене ПГР), извршена је на 78. седници 
општинске Комисије за планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем тексту 
Комисија) која је одржана електронским путем (путем платформе „ZООМ“) дана 10.11.2020. 
године (уторак), а у складу са чланом 23. Пословника о раду. 
 

 Седницу је водила председник Комисије Сузана Милошевић, дипл. просторни 
планер (директор Туристичке организације Петровац на Млави). 

 

 На седници су, поред председавајуће, учествовали сви чланови Комисије, и то: 
 

1. Заменик председника Комисије: Драгољуб Живковић, дипл. просторни планер из 
Лозовика, 

2. Члан Комисије: Татјана Тодоровић, дипл. просторни планер из Смедерева (представник 
испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије), 
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3. Члан Комисије: Јасна Марићевић, дипл. инж. арх. (представник испред Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије) 
4. Секретар Комисије: Снежана Станковић Мијатовић, дипл. инж. арх. (запослена у 
Општинској управи Општине Петровац на Млави). 
 

 Поред чланова Комисије на седници су учествовали и: 
 

1. Лазар Мандић, мастер инг. арх., одговорни урбаниста на изради Нацрта измене Плана 

ЈП „ УРБАНИЗАМ“ –КРАГУЈЕВАЦ, Краља Петра 1. бр 23, 34000 Крагујевац 

2. Милена Рајковић, специјализовани струковни инжењер друмског саобраћаја (запослена 
у Општинској управи Општине Петровац на Млави). 

3. Катарина Стојановић, мастер дизајнер, (запослена у Општинској управи Општине 
Петровац на Млави). 

4. Роберт Вујчић, Милош Вујчић, Саша Станковић , инвеститори на делу локације која 
је предмет обухвата ПГР из Петровца на Млави и 

5. Ненад Стојановић, представник АРРИВА – аутобуска станица у Петорвцу на Млави. 
 

Наручилац, носилац и обрађивач Нацрта измене ПГР-а 
 

 Наручилац Нацрта измене ПГР-а је Општина Петровац на Млави, Српских владара 
165, Петровац на Млави. 
 Носилац израде Нацрта измене ПГР-а је Одељење за урбанизам, планирање и развој, 
Општинске управе Општине Петровац на Млави. 
 Обрађивач Нацрта измене ПГР-а је ЈП "УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ, Краља 
Петра I бр. 23, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ, одговорни урбаниста: Лазар Д. Мандић, мастер инг. 
арх., бр. лиценце: 200 1521 15. 

 

Садржај Нацрта измене ПГР-а 
  

 Предметни Нацрт измене ПГР-а садржи: Текстуални део (Општи део, Плански део, 
Напомене) и Графички део, и то: 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ШИРЕГ 
ОБУХВАТА 

1.3.1. Извод из ППО Петровац на Млави 

1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

НАПОМЕНЕ 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

-Графички прилог бр 3а Планирана намена површина са поделом на 

карактеристичне зоне Р=1:2500 

-Графички прилог бр 4а Површине и објекти јавне намене Р=1:2500 

-Графички прилог бр 5а Регулационо – нивелациони план – саобраћајнице 

Р=1:2500 

-Графички прилог бр 5.1а Саобраћајне површине и објекти Р=1:2500 

-Графички прилог бр 6а Урбанистичка регулација Р=1:1000 
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-Графички прилог бр 7а Водоводна мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 8а Канализациона мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 9а Електроенергетска мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 10а Телекомуникациона мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 12а Синхрон план инфраструктуре Р=1:2500 

-Графички прилог бр 14а Начин спровођења плана Р=1:2500 

 

 

2. СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПГР-а 
  

 Подаци о Плану генералне регулације за несељено место Петровац на Млави 
 

 План генералне регулације за насељено место Петровац на Млави донет је од стране 
Скупштине Општине Петровац на Млави Одлуком о усвајању Плана генералне регулације за 
насељено место Петровац на Млави број 020-106/2019-02 од 04.06.2019. године, а која је 
објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави број 5/2019. 

 

 Подаци о Нацрту измене ПГР-а 

 

 Израда Нацрта измене ПГР-а покренута је доношењем, од стране СО Петровац на 
Млави, Одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац 
на Млави број 020-20/2020-02 од 12.02.2020. године, која је објављена у Службеном гласнику 
општине Петровац на Млави број 1/2020. 
 

 Подаци о претходним стручним контролама Нацрта измене ПГР-а 

 

 Прва стручна контрола Нацрта измене ПГР-а је одржана електронским путем (путем 
електронске поште) у периоду од 14.07.2020. године до 20.07.2020. године. Благовремено пре 
наведеног периода чланови Комисије су изложили своје примедбе и сугестије на Нацрт и 
исте су прослеђене обрађивачу Нацрта. На основу наведеног и на основу одговора 
обрађивача на примедбе и сугестије, чији су детаљи наведени у Записнику са 77. седнице 
Комисије број 350-361/20-03/2 од 20.07.2020. године, Комисија је сачинила Извештај о 
стручној контроли Нацрта прве измене Плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави број 350-361/20-03/2 од 24.07.2020. године у коме су наведене примедбе на основу 
којих је обрађивач извршио корекције у Нацрту, а након тога је исти упућен на нову стручну 
контролу. 
 

 II Стручна контрола Нацрта измене ПГР-а 
 

 Због ситуације у земљи са вирусом COVID-19 78. седница Комисије на којој је 
извршена II стручна контрола Нацрта измене ПГР-а је одржана електронским путем (путем 
платформе „ZООМ“) дана 10.11.2020. године (уторак). Детаљи са предметне седнице су 
наведени у Записнику са 78. седнице Комисије број 350-607/20-03/2 од 10.11.2020. године. 
Комисија се на предметној седници усагласила око следећих примедби на основу којих 
обрађивач треба да изврши корекције у Нацрту пре упућивања на јавни увид: 

 

Примедбе и закључци Комисије за планове 

 

Примедба 1.1. 

 

На стр. 3, одељак 1.4. Опис постојећег стања, пасус који се односи на циљеве израде и‐д ПГР, 
не треба да буде део текста који се односи на постојеће стање.  
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Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Део Циљеви ће бити дефинисан у посебном поглављу плана. 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 1.2. 

 

На стр. 9, у оквиру измене 14, наведено је да се планира замена постојећег енергента и 
прелазак на гасне котлове или на котларницу која би као енергент користила биомасу. 
Локација топлане у центру је иначе изузетно проблематична са аспекта заштите животне 
средине, нарочито због непосредне близине стамбених зона. Уколико се већ задржава ова 
намена, приликом замене постојећег енергента, планом би требало дозволити искључиво 
прелазак на гасне котлове. Топлане на биомасу, поред значајног загађења животне средине, 
између осталог подразумевају и довоз и складиштење сировина, што није примерено 
централној градској зони.  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се делимично прихвата. С обзиром на примедбе које се односе на начин 
спровођења Мишљења смо да треба омогућити изградњу/реконструкцију топлане на гасне 
котлове а само под условом израде урбанистичког пројекта за биомасу или сечку 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се делимично прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача.  
 

Примедба 1.3. 

 

У оквиру измене 16, под Б.II.2 9. Зона саобраћајног терминала (стр. 9), уместо термина 
''Основна намена'' треба користити термин ''претежна намена'', јер се у ПГР одређују 
претежне намене (чл. 26. ст. 1. тч. 3) ЗПИ).  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Кориговаће се према терминологији у Закону о планирању и 
изградњи и важећег ПГР. 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 1.4. 

 

У оквиру измене 16, под Б.II.2 9. Зона саобраћајног терминала, треба изоставити ''(без израде 
урбанистичког пројекта)'' (стр. 10), тако да се одредница усагласи са планским одредницама 
из Измене 17 и одредбама ЗПИ (чл. 61. ст. 2 ЗПИ).  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата (предложено решење је преузето из ваћећег ПГР - а). 
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
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Примедба 1.5. 

 

У оквиру измене 16 (стр. 10), ускладити формулацију у првој алинеји са дефиницијом 
објекта (чл. 2. ЗПИ).  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата (ускладиће се са Правилником о класификацији објеката – додаће се 
намена зграде друмског саобраћаја 124110)  
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 1.6. 

 

Граф. прилог 03а Планирана намена површина са поделом на карактеристичне зоне, у 
легенди карте измешани су термини зоне и намене површина. Нпр., у зони мешовитог 
становања спратности до По+П+4+Пк, намена површина је вишепородично становањe. 
Кориговати у текстуалном и граф. делу.  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се прихвата. Текстуални и графички део биће прилагођени терминима из важећег 
плана у текстуалном и графичком делу  
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 1.7. 

 

Граф. прилог 06а Урбанистичка регулација не садржи све елементе прописане Законом – 

није котиран положај грађевинске линије. Допунити. Такође, сугестија је да грађевинска 
линија према ул. Првомајска буде повучена на позицију грађ. линије са крајње леве 
(саобраћајни терминал) и десне стране (топлана), осим на делу постојећег објекта аутобуске 
станице где би се задржала предложена грађ. линија, како је дато и у основном плану.  
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се делимично прихвата. У графичком приказу биће додатно котиране 
грађевинске линије, а према улици Првомајској грађевинска линија ће бити прилагођена 
достављеном идејном решењу од стране инвеститора  
 

Закључак Комисије: 
Примедба се делимично прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 2.1. 

 

На самом почетку је јасно дефинисана граница измене плана где се наводи и површина од 
2,07 ха са описом границе и спецификацијом парцела, а потом се у наставку на стр. 4 и 5 
говори о увећању површина производних, комерцијалних и услужних делатности на чак 223 
ха, па повећање саобраћајних површина са 34,64 ха на 185,80 ха, затим се каже да су 
површине спорта и рекреације увећане за скоро 5 пута, па је у том смислу потребно 

појашњење. 

Одговор обрађивача: 
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Примедба се делимично прихвата. Разлике су условљене неслагањем збира у важећем 
плану. Површине ће се ускладити у сарадњи са представницима општинске управе. 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се делимично прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 2.2. 

 

У сличном биласирању површина на стр. 5 наводи се да су површине намењене за становање 
увећене за 6,73 % ''са тенденцијом погушћавања стамбених зона'' где се такође поставља 

питање везано за појам погушћавања, јер погушћавање може да се стимулише већим 
степеном заузећа и већим индексом изграђености, што ће рећи на истој површини више 
квадрата, а нови проценти повећања површина су заправо проширивање простора за 
стамбену изградњу. 

 

Одговор обрађивача: 
Примедба се делимично прихвата. Разлике су условљене неслагањем збира у важећем 
плану. Површине ће се ускладити у сарадњи са представницима општинске управе. 

 

Закључак Комисије: 
Примедба се делимично прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 2.3. 

 

Зашто је потребно да се грађевинска линија подземних делова поклапа са грађевинском 
линијом надземних делова? Напр. да ли темељи могу да прелазе грађевинску линију? 
Мишљење је да подземни делови могу да досегну до регулационе линије. Већ касније у 
тексту се говори о подземним гаражама које излазе ван габарита зграде, па се помиње и 
појам ''грађевинска линија подземне гараже'' што није терминолошки коректно с обзиром да 
је дефиниција грађевинске линије дата у Закону о планирању и изградњи. Мишљење је да 
овде треба да се синтакса у реченици поправи у смислу да грађевински елементи подземне 
гараже могу прелазити грађевиску линију, па даље треба рећи највише до неког растојања од 
регулационе линије. 
 

Одговор обрађивача: 
Примедба се делимично прихвата. Термини ће бити усклађени са важећим Законом. 
Постојећи предлог правила грађења преузет је из важећег Плана.  
 

Закључак Комисије: 
Примедба се делимично прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 2.4. 

 

Када је реч о изради урбанистичких пројеката, мишљење је да треба да се дефинише и 
критеријум према планираној велични објекта и грађевинском подухвату на парцели. Овако 
како је дато у предлогу измена плана, на месту службеника који ради на издавању гр. дозвола 
могло би ригидним тумачењем да се и за постављање ограде инвеститору предходно тражи 

урбанистички пројекат. Исто тако и за мање интервенције на доградњи и реконструкцји 
треба оставити можда могућност да се план директно примењује. Овде се посебно има у виду 
градска топлана која би са урбанистичким пројектом и спровођењем јавне набавке за 
пројектовање за неку мању грађевинску интервенцију потрошила више месеци, а то може да 
се негативно одрази на грејну сезону. 
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Одговор обрађивача: 
Примедба прихвата. Додатно ће бити дефинисани критеријуми који на основу којих се 
одређује обавезност израде урбанистичког пројекта  
 

Закључак Комисије: 
Примедба се прихвата. Прихвата се став и образложење обрађивача. 
 

Примедба 3. 

 

- Стр. 1 и 2. 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

Текст у делу достављеног материјала 1. ОПШТИ ДЕО 1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ и 1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ је дескриптиван и може да представља део Образложења надлежног Одељења који 
овај Нацрт упућује према општинском већу на разматарње и даље у скупштинску процедуру. 
 

Не постоји „Основни план генералне регулације" (други пасус). 
 

Кад се урбанистички/плански документ мења амандмански, предлаже се следеће за горе 
наведен текст : 
 

У Плану генералне регулације за насеље Петровац на Млави („Службени гласник општине 
Петровац на Млави", број 5/2019), у текстуалном делу, у делу А.1.1. ПРАВНИ ОСНОВ, у 
ставу 1, алинеја 4, после заграде на крају реченице, додаје се алинеја и речи „ и Одлука о 
изради прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави 
(„Службени гласник општине Петровац на Млави", број 1/2020)." 

 

Мишљење је да примедба са претходне седнице (4. Одељак 1.2. допунити пописом 
катастарских парцела (чл. 23. ст. 3 Правилника), није протумачена од стране обрађивача на 
адекватан начин, па се попис парцела у овом тексту односи на све парцеле у обухвату измена 
и допуна. Обухват измена и допуна, односно све парцеле су дефинисане Одлуком. Потребно 
је у ПГР-у (важећи плански документ), у делу текста где се наводи попис парцела за јавне 
површине, садржаје и објекте - допунити пописом парцела за ове намене (уколико су се овим 
изменама и допунама десиле промене). 
 

Поглавље 1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ВИШЕГ РЕДА, није потребан. Такође, као и претходно, може да се наведе у Образложењу 
(које је, између осталог и саставни део ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА). 
 

- Стр. 2. и 3. 
 

Поглавље 1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Наведени део текста не би требало да стоји у Нацрту измене и допуне из разлога што описује 
постојеће стање на терену, што се свакако приказује приликом детаљне урбанистичке 
разраде на нивоу Плана детаљне регулације, Урбанистичког пројекта, итд. 
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У овом случају за измене и допуне је непотребан укупан текст (а нарочито делови који се 
односе на климатске карактеристике). 
 

Друго, не мање битно, а везано за опис постојећег стања, конкретно наведени текст, се ради у 
складу са законском регулативом и правилима струке, описује се оно што је он значаја за 
било који обухват Плана, локације се приказују и описују кат. парцелама, јавним 
површинама, и др. а не у односу на „зграду Скупштине општине Петровац на Млави", 
„трговинске центре „Макси" и „Вива центар", и др. Даље, непосредно иза ових навода следи 
пасус који дефинише циљ израде Плана и нема смисла да се наводи у овом делу текста. 
Даље, „приступ зони је делимично обезбеђен савременим улицама асфалтног застора". 
Технички и складу са законском регулативом постоје „улице са савременим и без савременог 
коловозног застора". Даље, опис парцела је наедекватан, ажуририрање се постиже 
геодетским премеравањем а успостављање регулације разрадом урбанистичким 
документима. Грађевинско земљиште, у складу са законском регулативом, може бити 
изграђено или неизграђено, уређено или неуређено, и не може бити „сиромашно" зеленим 
површинама. Ограде су зидане или транспарентне, или комбиноване, одређене висине а не 
високе. 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

Наведену ИЗМЕНУ 1. И 2. на стр. 4 овог текста, уредити према напред наведеном предлогу, 
са наводима Плана генералне регулације који се мења, речи које се мењају, бришу или додају 
и са наводом тескта који је промењен. 
 

За ИЗМЕНУ 3. на стр. 3. И 4. предлаже се исто, али кориговати површине: саобраћајне 
површине су у важећем ПГР-у у постојећем стању 34.75 ха а у овом тексту 34.64 ха. 
 

Да ли се овим изменама и допунама мењају површине спорта и рекреације? Сматра се да не, 
тако да треба овај пасус избацити. 
 

Површине становања су измењене у односу на важећи ПГР, тако да следећи пасус треба 
кориговати, у делу текста са наводима пасуса који се мења и са наводом текста којим се 
замењује. 
 

Обратити пажњу на приказане површине за становање: 
 

„Површине намењене становању су увећане за око 6,75% са тенденцијом погушћавања 
стамбених зона н формирања стамбено - пословних зона у пшрој зонн насеља.“ - текст 
важећег Плана генералне регулације. 

 

„Површине намењене становању су увећане за око 6,73% са тенденцијом погушћавања 
стамбених зона и формирања стамбено - пословних зона у широј зони насеља.“ - текст у 
достављеним Изменама и допунама. 

 

Ускладити површине и биланс површина, кориговати достављени текст и приказати са 
наводима текста из важећег плана и наводом текста којим се претходни мења. 
 

ИЗМЕНА 5. 
 

Предлог: 
 

У Пододељку Б.1.2 ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, Правила регулације, на стр. 37 и 38 
Плана генералне регулације (Службени гласник општине Петровац на млави, број 5/2019), 
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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 графичким прилогом 
бр. 6а Урбанистичка регулација." 

 

ИЗМЕНА 6. 
 

Исто 

 

ИЗМЕНА 7. 

 

У истом делу Плана генералне регулације (Службени гласник општине Петровац на млави, 
број 5/2019), или само Плана како већ усвојите методологију и концепт приказа измена и 
допуна „у даљем тескту: План", у подтачки/пододељку Б.1.3.10. САОБРАЋАЈ, део Мирујући 
саобраћај, на стр. 56, став 2 се мења 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 дефинисањем коридора/трасе улице са две коловозне 
траке и обостраним паркинг површинама.", као и став 3. који се мења и гласи „На овај начин 
се за потребе јавног паркирања обезбеђује око 788 паркинг места ..." и даље текст овог 
пасуса/става. 
 

ИЗМЕНА 8. 
 

Предлог: 
 

У истом делу Плана ..., у пододељку Б.1.3.11. Комуналне површине и објекти, део 
Прикупљање и одношење смећа, на стр. 65, на крају става 8, иза заграде се речи „на локацију 
између постојеће топлане и аутобуске станице и то тако што се од локације аутобуске 
станице узима део од 3.200 т2

 док преостали простор од 2.000 т2
 остаје у функцији аутобуске 

станице." мењају и гласе „на локацију у оквиру зона производних и услужних делатности" 

 

Напомена: ово исто променити односно навести и у делу Плана генералне регулације који се 
односи на комуналне површине, односно прикупљање и одношење смећа, као и у свим 
деловима текста који се односе на „зону производних и услужних делатности". 
 

Напомена/сугестија/питање/: 
 

За све следеће измене и допуне у вези инфраструктурних мрежа и објеката, предлаже се 

исто. 
Да ли су за наводе измена и допуна прибављени услови и сагласности надлежних ималаца 
јавних овлашћења? 

Објаснити и приказати у Изменама и допунама нпр. „измештање дела телекомуникационе 
мреже", зашто, где и како се измешта. Претпоставља се да је потребна реконструкција дела 
мреже, увођење оптике, и др. 
 

ИЗМЕНА 16. 
 

Предлаже се да се комплетан текст стави под наводе и објасни где, на којој страни, иза ког 
текста се допуњује овим текстом важећи План генералне регулације (на претходно наведен 
начин). 
 

Питања и коментари: 
 

Изградња нових објеката и положај објеката на парцели 
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* подтачка 1. „грађевинска линија није обавезна"; овим правилом је омогућено постављање 
нових објеката на прописану грађевинску линију 

* подтачка 2. ... и графичким прилогом 6а Урбанистичка регулација 

* подтачка 3. Ускладити графички прилог и текстуални део 

 

Предлог : дефинисати Правила на следећи начин: 
 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 

Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на северној страни 
_______одређује се на минимално ________м. 

Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на западној страни 
_______одређује се на минимално________м. 

Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на источној страни 
________одређује се на минимално_______м. 

Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на јужној 
страни________одређује се на минимално______м. 

Минимално одстојање објеката у блоку од планираног паркинга износи______м. 

 

У појасу између грађевинске и регулационе линије није дозвољена изградња објеката, изузев 
изградње приступних путева, саобраћајних површина, подземне инфраструктурне мреже или 
постављања објеката/уређаја инфраструктуре за које се не утврђује посебна катастарска 
парцела. У појасу између грађевинске и регулационе линије дозвољено је постављање 
рекламних, огласних и сличних табли, уређаја и опреме за потребе садржаја планираних у 
блоку. 
 

ПИТАЊЕ: 
 

КАКО ЈЕ ОБРАЂИВАЧ ПРЕДВИДЕО ИЗМЕНЕ КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА ИЗМЕНОМ 
НАМЕНЕ А ОДНОСЕ СЕ НА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ МЕШОВИТОГ 
СТАНОВАЊА 

 

ИЗМЕНА 17. 
 

Предлог: 
 

У делу Плана генералне регулације Б. II ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ, у пододељку 
Урбанистички пројекат на стр. 161, у првом ставу на крају реченице се брише тачка и додају 
се речи „и на графичком прилогу 14а Начин спровођења Плана." 

 

Размотрити: 
 

Обзиром да се у тесктуалном делу Плана генералне регулације не наводе остале локације за 
даљу урбанистичку разраду на нивоу Урбанистичког пројекта, већ само у графичком 
прилогу, мишљење је да овај део текста који је обрађивач прописао и не мора да се наводи у 
изменама и допунама. 
 

ИЗМЕНА 18. 
 

Потребно је у изменама и допунама на одговарајући начин (као што је напред приказано) 
кориговати и све делове текста ПГР-а где се наводе графички прилози бр. 3, 4, 5, 5.1., 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14. 
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Peny6ruxa Cp6uja

Oururuna llerponaq Ha M,rasu
Onurruncrca ylpaBa

- Odenerue sa ypdanaz&M' nraHuparue u parcoi -

Y crna4y ca qJraHoM 50. 3axoua o nnaHr4palby LI I{3rpaAmu (,,Clyx6euu macul'IK PC", 6p.72109,

81/09 - r4cnpaBKa, 64110 - yC, 24lll, l21ll2, 42113-yC,50/13-yC, 98/13-yC, 132114, l45ll4,

83/18, 3ll20l9 u3712019-r.r Ap.3aKoH u912020) n qr. 55-65. Ilpanu:rruKa o ca.upxuHlr, Har{nHy H

[ocryrrKy r.r3paAe roKyMeHara npocropHor u yp6anllcrl4r{Kor nllallupama (,,C1. rlacunx PC", 6p'

32119), oulalnaBa:

JABHU yBI,IA y

HAIIPT TIPBE II3MEHE I,I AOIIYHE IIJIAHA TEHEPAJIHE PEIYJIAII}IJE HACEJSA

TIETPOBAII HA MJIABU'

I4sN.{eHaN,{a r{ AorryHaMa fllaua o6yxrara ce Aeo rpalenuucrcor no4pyuja y oKBapy rpaHI4IIa lllasa
reHepuHe perynaquje HaceJba flerponau aa Mran[, LI ro rlpocrop nsrraefy ynrua flprouajcxe,

Bojucrara Croxuha u Ymaqe 7. jym y llerponqy na Mnanu (upocrop ayro6ycxe cranuqe),

yxynHe [oBpIn]IHe or<o 2,0J ha.

JABHI4 yBIIA ce Moxe ocrBapr.rrlr cBaKor paAHor Lalela y rlepploAy ol 15. geqeuopa ao 30.

ueueu6pa 2020. toAHHe, y KaHrlenapujz 6poj 6. u y uanoj ca,ru Onurrl4llcKe yrlpaBe orIrIrHHe

llerponaq Ha Mranu, yl. Cpucxlrx BnaAapa 165 y llerporqy ua Mlaeu, y BpeMeHy oa 10 ao 13

rracoBa. Cea 6ruNa o6aeemrella u o6pa:;roxema, no uorpe6pl, Mory ce Ao6aru lyreM 6poja

rereftoua 0121332-722, aoxar 2L8.

Ilpegrr,reruu Haupr fllana 6uhe AocryrrHrr Ha yBul. 3akrrrepeconauoj januocru 14 y l\wrrra"irHoj

$oprvru Ha snauuuHoj uHrepuer crpaHrrur4 Oururuue llerponaq Ha Mraeta (nuur:

https ://wr,wv.petrovacnamlavi.rs/ob?vestenj a/o glasi/ ).

Cea sauH'repecoBaHa npaBua u dlv:zvxa Jrr4rla Mory I43BpIxI4TIr y'BIIA y H3JIoxeHI'I I{aqpr Ilnana.

craBVTr4 nprarvreg6e v Lutpr cyrecruje Ha ficTr4.l1puue46e ce npe4ajy HcKI,yquBo y ult cauoj (ropuu

rrpeKo rncapHzue Onmrrnscre ynpaBe flerponaq na Mrasu (ranqenapuja 6poj 5.) ao oKoHrlalba

jannor yBn1a) oAHocHo 3aKJbyqHo ca30.12.2020. roAuue lo 15 qacoBa, HacJIoBJbeHo ua O4ererre

sa yp6anusaru, nnaur4parLe u pasnoj, Onurrzscre yrpaBe Oumrune llerporaq ua M:raeu.

Heypeaue u ne6:raronpeMeHe upurrael6e 6uhe oAdaqerte.

JABHA CEAHIIIA Konrucuje 3a rrralroBe orrrrrriue llerponau Ha M:rawt na xojoj he ce

pacilpaBJrarlr o rpprcrrrtJrr4M upuue46aua y roKy jarHor yBI4Aa olpxahe ce y noHeAeJ'EaK

11.01.2021. 1oAtrHe y nenuxoj calu Cryrurrrr.rue orIrIrIIHe ltrerponau Ha Mrasu, yl. Cpncxux

BnaAapa 165, 12300llerponau na Mrasu ca noqerKou y 1 1.00 .{acosa. 3auurepecoBaHa nI4IIa N{ory

.ra4a cnoje trucMeHe upuue46e o6paaloxurr{ [peA Korvrucujorra 3a IrJIaHoBe u odpa\usa'teM nnaua.
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 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013,  132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 67. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 
32/2019), Општинска Комисија за планове Скупштине општине Петровац на Млави, 
формирана Решењем о именовању општинске Комисије за планове, број 020-18/2016-02 од 
05.02.2016. године, Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине 
Петровац на Млави”, број 1/2016), Решењем о допуни Решења о именовању општинске 
Комисије за планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. године, Скупштине општине 
Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, број 2/2016), на 80. 
затвореној седници одржаној дана 22.01.2021. године, сачинила је: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

1.1. Назив плана и површина обухвата 

 

 Пун назив Плана је ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ (у даљем тексту Нацрт измене ПГР-а). 

Нацртом измена ПГР-а 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 у Петровцу на Млави (простор аутобуске станице), 
укупне површине око 2,07 ha. 

 

1.2. Одлука о изради Измене ПГР-а 

 
 Изради Нацрта измене ПГР-а приступило се на основу Одлуке о изради прве измене и 
допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави број 020-20/2020-02 од 
12.02.2020. године, која је објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави 
број 1/2020 од 13.02.2020. године. Истом одлуком одређено је да се не приступа изради 
Стратешке процене 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. 
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Петровац на Млави 

Скупштина општине Петровац на Млави 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ПЛАНОВЕ 

Бр: 350-640/20-03/2 

Дана: 22.01.2021. године 

Петровац на Млави 

Српских  владара 165 

12300 Петровац на Млави  
М.Б. 07198400  ПИБ: 101602825   

Ш. Дел. 8411 

Рачун: 840-90640-02  

Тel. (+381) 12 331-280; 332-722   

Факс 331-283 

www.petrovacnamlavi.rs  

E-пошта: info@petrovacnamlavi.rs 
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1.3. Правни и плански основ за израду Измена ПГР-а 

 
 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). 
 

 Нацрт измене ПГР-а се ради 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 Нацрта измене ПГР-а 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 Нацрта измене ПГР-а je: 

- Просторни план општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац 
на Млави“, број 8/2012). 

 

1.4. Подаци о обрађивачу Измене ПГР-а 

 

 Обрађивач Нацрта измене ПГР-а је ЈП "УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ, Краља 
Петра I бр. 23, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ, одговорни урбаниста: Лазар Д. Мандић, мастер инг. 
арх., бр. лиценце: 200 1521 15. 

 

 

2. ПОДАЦИ О СТРУЧНИМ КОНТРОЛАМА, ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ И 
ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

2.1. Подаци о извршеним стручним контролама Нацрта измене ПГР-а 

 

 Прва стручна контрола Нацрта измене ПГР-а извршена је на 77. седници 
општинске Комисије за планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем тексту 
Комисија) која је, због неповољне ситуације услед вируса COVID-19, одржана електронским 
путем (путем електронских пошти учесника у раду Комисије) у периоду од 14.07.2020. 
године до 20.07.2020. године. У закључку Извештаја о извршеној стручној контроли Нацрта 

Измене ПГР-а, број 350-361/20-03/2 од 24.07.2020. године, сачињен након предметне 

седнице, наведено је да је Нацрт потребно кориговати према примедбама и сугестијама 
чланова Комисије за планове наведених у Извештају, а након тога је  предметни Нацрт 
потребно поново упутити на стручну контролу. 
 

 Друга стручна контрола Нацрта измене ПГР-а извршена је на 78. седници 
општинске Комисије за планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем тексту 
Комисија) која је, због и даље неповољне ситуације услед вируса COVID-19 одржана 
електронским путем (путем платформе „ZООМ“) дана 10.11.2020. године (уторак). У 
закључку Извештаја о извршеној другој стручној контроли Нацрта Измене ПГР-а, број 350-

607/20-03/2 од 18.11.2020. године, сачињен након предметне седнице, наведено је да се након 
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корекција по прихваћеним примедбама наведеним у Извештају и након провере поступања 
обрађивача од стране носиоца израде плана, Одељења за урбанизам, планирање и развој, 
Општинске управе Општине Петровац на Млави, предметни Нацрт може упутити на јавни 
увид. 
 

2.2. Подаци о обављеном Јавном увиду 

 

 Након провере од стране носиоца израде Нацрта измене ПГР-а, да је обрађивач 
поступио по примедбама из горе наведеног Извештаја о извршеној другој стручној контроли 
Нацрта измене ПГР-а, предметни Нацрт је упућен на јавни увид. 
 

Оглас о Јавном увиду у Нацрт измене ПГР-а је објављен 09.12.2020. године на 

званичном сајту Општине Петровац на Млави и на огласној табли у холу зграде Општине. 

Оглас је дана 14.12.2020. године објављен и у дневном листу „Вечерње Новости“. У огласу о 
излагању Нацрта измене ПГР-а на јавни увид, дати су подаци о границама обухвата Плана, 
времену и месту излагања Нацрта на јавни увид, начину на који заинтересована правна и 
физичка лица могу добити информације о Нацрту и доставити примедбе на Нацрт, као и 
времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове на којој правна и физичка 
лица примедбе на План, поднете у писаном облику, могу образложити пред Комисијом. С 
обзиром да се Измена ПГР-а ради према члану 51 б Закона о планирању и изградњи, односно 
по скраћеном поступку, не одржава се рани јавни увид, а трајање самог јавног увида може да 
буде краће од 30 дана али не мање од 15 дана. 

 

Јавни увид је одржан у складу са термином наведеним у огласу, и то у периоду од 15. 

децембра до 30. децембра 2020. године (16 дана), у канцеларији број 6. и у малој сали 
Општинске управе Општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на 
Млави, у времену од 10 до 13 часова. 

 

2.3. Подаци о јавној и затвореној седници Комисије за планове 

 

Јавна седница Комисије за планове, која је према огласу о јавном увиду била 
заказана за 11.01.2021. године, одложена је због ситуације са вирусом COVID-19. 

Обавештење о одлагању је истакнуто дана 08.01.2021. године на огласној табли у холу 
Општине и објављено на званичној интернет страници Општине. Дана 19.01.2021. године, на 
огласној табли у холу Општине и на званичној интернет страници Општине, истакнуто је 
обавештење о оглашавању новог термина за одржавање јавне седнице, и то за 22.01.2021. 
године у великој сали зграде Општине Петровац на Млави. Јавна седница Комисије за 
планове одржана је 22.01.2021. године у великој сали зграде Општине Петровац на Млави са 
почетком у 11:00 часова. На седници су поред чланова Комисије присуствовали 
представници обрађивача Нацрта измене ПГР-а, представници инвеститора Нацрта, 
представник подносиоца примедби на Нацрт и представници Општине Петровац на Млави. 
На седници су дата образложења на примедбе на Нацрт измене плана, одговори на примедбе, 
као и ставови Општине на Нацрт. 
 

 Затворена седница Комисије за планове одржана је истог дана, након завршене 
јавне седнице, такође у великој сали зграде Општине Петровац на Млави са почетком у 11:30 
часова. На седници су разматране примедбе на Нацрт измене ПГР-а које су пристигле у току 
јавног увида и донети закључци по примедбама. 
 

 Детаљи о јавној и затвореној седници Комисије за планове наведени су у Записнику са 
јавне седнице и 80. затворене седнице општинске Комисије за планове, број 350-640/20-03/2 

од 22.01.2021. године. 
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3. ЗАКЉУЧЦИ КОМИСИЈЕ ПО ДОСТАВЉЕНИМ ПРИМЕДБАМА 

 

3.1. Списак пристиглих примедби 

 

У току јавног увида, дана 29.12.2020. године, Одељењу за урбанизам, планирање и 
развој, ОУ Петровац на Млави, достављене су примедбе број 4487 од 29.12.2020. године 
(заводни број КЈП „ИЗВОР“) од стране КЈП „ИЗВОР“, Петровац на Млави, као управљача 
градске топлане која је у обухвату Измене ПГР-а.  

 

3.2. Разматрање по примедбама и закључци Комисије за планове 

 

 У даљем тексту наводе се детаљи примедби на Нацрт измене ПГР-а, одговори 
обрађивача на примедбе и закључци Комисије за планове по свакој од примедби. 

 

Примедба број 1.: 
 

 Примедба се односи на саобраћајно решење и локацију паркинг места са југозападне 
стране топлане, којом је потпуно блокиран приступ возилима КЈП „ИЗВОР“ и доставним 
возилима на парцелу на којој се налази објекат топлане. На североисточној страни се такође 
блокира излаз на улицу Војислава Стокића тако што се, између регулационе линије парцеле 
на којој се налази топлана и улице Војислава Стокића, парцелацијом опредељује појас 
намењен зони мешовитог становања. 
 

 Оговор обрађивача: Примедба се прихвата. Планско решење саобраћаја – линија 
коловоза биће усклађена са постојећим саобраћајним приступом Топлани у свим графичким 
прилозима. 
 

 Закључак Комисије: Примедба се прихвата. Прихвата се одговор обрађивача. 
 

Примедба број 2.: 
 

 Примедба се односи на услове уређења и изградње алтернативних начина грејања. 
Непоходно је у тексту додати да је строго забрањено прикључење инсталација 
алтернативних начина грејања на мрежу фекалне канализације (нарочито у случају 
коришћења топлотних пумпи, када се избегава копање другог бунара). 
 
 Оговор обрађивача: Примедба се прихвата. У пододељку Б.I.9, (страна 119), 
Мере енергетске ефикасности, Основе за унапређење енергетске ефикасности и 
употребу обновљивих извора енергије (ОИЕ), након става 9, додаје се став 10 који гласи: 

Уколико се користе топлотне пумпе строго је забрањено делимично охлађену воду враћати 
у фекалну канализацију, већ је треба вратити у земљу путем копања другог (потисног) 
бунара, који ће прихватити воду. На тај начин неће доћи до ремећења равнотеже 
подземних вода. 
 

 Закључак Комисије: Примедба се прихвата. Прихвата се одговор обрађивача. 
 

Примедба број 3.: 
 

 Примедба се односи на услове уређења и изградње. Неопходно је у тексту додати да је 
строго забрањено прикључивање инсталација атмосферске канализације и дренажних цеви 
на мрежу фекалне канализације. 
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 Оговор обрађивача: Примедба се прихвата. У пододељку Б.I.3.12 (страна 75), 
Инфраструктурне мреже и објекти, Кишна канализациона мрежа, Правила грађења 
канализације за кишне воде, након алинеје 9, додаје се алинеја 10 која гласи: 

Строго је забрањено прикључивање инсталација атмосферске канализације и дренажних 
цеви на мрежу фекалне канализације. 
 

 Закључак Комисије: Примедба се прихвата. Прихвата се одговор обрађивача. 
 

 Након размотрених примедби, Општинске Комисије за планове Скупштине општине 
Петровац на Млави је донела: 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

 У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013,  132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), налаже се носиоцу израде Нацрта 
Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави, 

Одељењу за урбанизам Општинске управе Општине Петровац на Млави, да поступи по 
Извештају Општинске Комисије за планове Скупштине општине Петровац на Млави о 
извршеном јавном увиду у Нацрт Прве измене и допуне Плана генералне регулације 
насеља Петровац на Млави у року од 30 дана од дана достављања овог Извештаја. 

Након провере поступања Обрађивача по Извештају Комисије од стране Носиоца 
израде Плана, Нацрт Плана се може упутити у даљу Законом предвиђену процедуру. 
 

 За наведени Закључак су гласали сви присутни чланови Комисије. Председник 
Комисије Сузана Милошевић је била оправдано одсутна. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ 

1. 
Сузана Милошевић,  

председник Комисије 

дипл. прос. планер, 
Петровац на Млави 

 

2. 

Драгољуб Живковић, 

заменик председника 
Комисије 

дипл. прос. планер, 
Лозовик 

 

3. 
Татјана Тодоровић, 

Члан Комисије 

дипл. прос. планер, 
Смедерево 

 

4. 
Јасна Марићевић, 

члан Комисије 

дипл. инж. арх., 
Аранђеловац 

 

5. 
Снежана Станковић 
Мијатовић, члан 
Комисије 

дипл. инж. арх., 
Петровац на Млави 
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fiaua: 1 0.03.202 1. zoduue

Ilempoeat4 ua Mnaeu

Clprrcxrlx n:ralapa 165

12300 Ilerpoeatt Ha M,tasr

M.E" 07198264 llWB: 10253827 5

IIL I{en. 8411

Pauyu: 840-90640-02

Tel. (+381) 12 331-280:332-722
<Daxc 331-283

uuY.pqll-Q-\gg r]a$l 4rus
E-nouna: itr fb(4petrovacnarnlavi.rs

KOMIICNJII 3A fIJIAHOBE OTIIIITI4HE TTETPOBAII HA MJIABI4

IPEAMET: 3axres 3a crpyrlHo MlrurJ'belbe

[IotrtroaaFur"

YcxlagycaqJ'raHoN{ 52.c'ras l.3arouaolnaHrrparLyulr3rpanr+lt("Cl.rlacHLIKPC",6p.7212009.
8112009 - ucrp., 6412010 - OyC 2412011, 12112012. 4212013 - OyC. 5012013 - OyC, 98t2013 -

OyC" 13212014,14512014,8312018,3112019,3712019-4p.:axou u 912020) H qraHoM 5.. mae 1..

T'ar{Ka 3. floc:roBrrr.{Ka o paay Itollracllje:a TIJIaIIOBe Onumlruie flerpooatt tta N4riiitu,6po.i 35fl-

361120-0312 oa 14.07.2020. roAi.{He. y Kox4e je riane4euo ra KorrHul.ia 'la lt-rtaHoBe raje crpl'uua

MLIIIIJ'berLa no 3axTeBy rraI,rIe)I(HOr- OpraHa -vnpaBe, oI CTpaHe Orllciterr,a "lat yp6llnu:i.L\l . Il.laHllptltbe

u pa:soj OY Ilerponau Ha M.xaeu, Kao Ha4nexiHor opraHa, IocraBrta cc Koivtucltju tit tt;tanoRc:

1. 3axres 3a u3pa1y AonyHe tr4:reurraja o r{3BprxeHolt jannou yBHry y Haupr flpne u:ueHe u

AonyHe fhaua reHepanHe perynaunje HaceJ'ba Ierponaq ua Mranu, 6poj 350-640120-0312

ox 22.01 .2021 . ro.qr.rHe,

2. 3ax-reB 3a rl3AaBar[,e MH[rJbe]$a o Hroryhuocru ]I3l'paIrbe nopo.,u4rrlrol' c'r:ru6ertol o6jex'ra Ha

r.n. 6p. 685, 686/1 u 68612 KO llerpoBarI Ha M:rann, a Ha xojnua je IIpeMa ll:tauy

teHepa,rrHe perynaquje HaceJba flerponau ua Mraeu nnaHupaHa lr3fpanma repollroJlotxxor

ueHTpa.

O6pa3JroxeIbe

Llvajyhu y BuEy Aa rpeMa qr. 67 cr. 2, flpanu.xriuxa o caApxI,IHIr. FIaqrHy H llocryrlKy H3paAe

AoxyMeHara rrpocropuor u yp6anrrcruq(or ilnaHr.rparba, Konaucu.ja pa3Marpa upuue46e rloAHere y

roxy jasHor yBr,IAa, a [3y3erHo, Ea o6par.roxeHrl npeAJror opraHa Ha.qJlexHor 3a [oc,'IoBe

yp6auulrua, Molr(e pa3Marparu uoje4uue [prrMeA6e noAuere rrocJle jannor yBrrAa, a Ao

[pnrpeMama llsneruraja o odanmeHonn jannoru yBugyr y c.nyuajy Aa cy 3acHoBaHe Ha HoBITM

qurteHrruaMa, craB Onru:ruHe flerponau na Mrasu noBoAoM 3axrena nog 6pojeu 1. je Aa je

norpe6uo r.{3Bprrrr{Tr4 xopexuujy, o.{HocHo r43MeHy nrraHcr(or petuerla y Ilpnoj H3MeHH Iz AorIyHH

II|P lletpoBarl Ha Mlanu s6or HaKHaAHo Hacranux oKonHocrr4, oAHocrlo AocraBJber{or Herarr4BHor

Mr4tuJ6erLa KJII I43BOP llerponaq Ha Mrasr4 Be3aHrrx 3a rpaAcKy rornaHy xojol,r ilcrl4 yrpaBrsa. C

o6sNpol.l Aa poK 3a r43pa,(y KoHarrHor llareruraja o r,r3BprrreHou jannou yBI4Ay jour yner Hzje

rrcreKao, oAHocHo r,rcrr.rrre 15.03.2021. roAr{He, uorpe6uo je oa crpaHe Kowrucraje 3a IIJIaHoBe

pa3Morpr,rru uroryhuocr catr[rbaBarba AorryHe l{aneurraja y cKJIaAy ca HaBeAeH[IM.

Cras Onulrune flerpoBarl Ha Mlanu rroBo,qoM 3axreBa noa 6poier'r 2. je naje norpe6uo H3BpInHrH

r43MeHy y II|P flerponau ua Mranu Ha HarrHH Aa ce onroryhu H3rpar,frba nopo/InrlHl4x o6.iexara.

Onunnslr uuje ruure y r-{HTepecy u3rparba repoHTonorrrKor rleHrpa Ha oeoj roxaqlrjn. 3a npe4laeruy

roxaqujy, rropeg [peAMeruor 3axreBa, nocroju jour uoguerr.rx 3axreBa o4 rpafaHa 3a uoryhuocr

r43rpaAlLe roj a j e onenaoryheHa nnaHI,IpaHLIM repo HToJIoIrIKpIM IIeHrpoM.



Y npunory ce locraBJba:

L 3axree oa 05.03.2 021 . roturte. Byj uzh rpaArbe IIP. ga ucrpaBKy I'perrrre Ha npeoj H3MeHlI

H,{on)-r{r{ III-P llerpoBarl Ha M.naeu 14 Muur.r}erre ua llpny I43NIeI{y u 4onyHy [II-P

llerponaq ua M:rasu oa K.lll I43BOP flerpoeari sa M,rasu. oa 08.03.2021. ro,lnue xoje je

)' Be3r.r cii rlnrlcjlerr11\1 3ax'r'eBOr'{.

2. 3axree ol 23.02.2021. ropiue, [apxa'l'osuha u: lieorpa4a u MapujaHe'l'oriuh u:
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 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013,  132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 67. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 
32/2019), Општинска Комисија за планове Скупштине општине Петровац на Млави, 
формирана Решењем о именовању општинске Комисије за планове, број 020-18/2016-02 од 
05.02.2016. године, Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине 
Петровац на Млави”, број 1/2016), Решењем о допуни Решења о именовању општинске 
Комисије за планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. године, Скупштине општине 
Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, број 2/2016), на 81. седници 
одржаној дана 11.03.2021. године, сачинила је: 

 

 

Д О П У Н С К И    И З В Е Ш Т А Ј 

 

О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

Назив плана и површина обухвата, Одлука о изради Измене ПГР-а, Правни и плански основ 
за израду Измена ПГР-а и подаци о обрађивачу Измене ПГР-а су дати у Извештају о 
извршеном јавном увиду у Нацрт прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Петровац на Млави бр. 350-640/20-03/2 од 22.1.2021. године. 
 

 

2. ПОДАЦИ О СТРУЧНИМ КОНТРОЛАМА, ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ И 
ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

Подаци о извршеним стручним контролама Нацрта измене ПГР-а, подаци о обављеном 
Јавном увиду и подаци о јавној и затвореној седници Комисије за планове су дати у 
Извештају о извршеном јавном увиду у Нацрт прве измене и допуне Плана генералне 
регулације насеља Петровац на Млави бр. 350-640/20-03/2 од 22.1.2021. године. 

 

 

3. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ПО ДОСТАВЉЕНОЈ ПРИМЕДБИ 

 

3.1. Пристигла примедба 

 

Након одржавања јавног увида, у року од 90 дана од почетка јавног увида, поднета је 
примедба општинске управе, бр. 350-81/21-03/2 од 10.3.2021. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Петровац на Млави 

Скупштина општине Петровац на Млави 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ПЛАНОВЕ 

Бр: 350-81/21-03/2 

Дана: 11.03.2021. године 

Петровац на Млави 

Српских  владара 165 

12300 Петровац на Млави  
М.Б. 07198400  ПИБ: 101602825  

Ш. Дел. 8411 

Рачун: 840-90640-02  

Тel. (+381) 12 331-280; 332-722   

Факс 331-283 

www.petrovacnamlavi.rs  

E-пошта: info@petrovacnamlavi.rs 
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3.2. Разматрање примедбе и закључак Комисије за планове 

 

 У даљем тексту наводе се детаљи примедбе на Нацрт измене ПГР-а и закључак 
Комисије за планове по примедби. 

 

Примедба број 1.: 
 

Приликом израде прве измене и допуне ПГР насеља Петровац на Млави, на графичким 
прилозима Урбанистичка регулација и Саобраћајне површине и објекти, остављен је прилаз 
из улице Партизанске који се спаја са кп. бр. 1091 КО Петровац на Млави у дужини од 87м и 

ширине 4м. Овај прилаз је припојен парцели кп. бр. 1091 КО Петровац на Млави за потребе 
техничког прегледа. Како због измене намене овај прилаз није потребан парцели к.п. бр. 1091 
КО Петровац на Млави и нема никакву функцију, а потребан је постојећој топлани за 
неометано функционисање и евентуалну реконструкцију због измене начина грејања, 
потребно је изменити планско решење у том делу и границу парцеле топлане вратити на на 
место на коме се налазила пре померања. 
  

 Закључак Комисије: Примедба се прихвата. Потребно је кориговати планско 
решење у графичким прилозима и текстуалном делу плана укључујући и део који се односи 
на биланс планираних површина. 
 

 

 Након размотрене примедбе, Општинска Комисија за планове Скупштине општине 
Петровац на Млави је већином гладова донела следећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013,  132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), налаже се носиоцу израде Нацрта 
Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави, 

Одељењу за урбанизам Општинске управе Општине Петровац на Млави, да поступи по 
допунском Извештају Општинске Комисије за планове Скупштине општине Петровац 
на Млави о извршеном јавном увиду у Нацрт Прве измене и допуне Плана генералне 
регулације насеља Петровац на Млави у року од 30 дана од дана достављања овог 
Извештаја. Након провере поступања Обрађивача по Извештају Комисије од стране 
Носиоца израде Плана, Нацрт Плана се може упутити у даљу Законом предвиђену 
процедуру. 
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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 Општина Петровац на Млави 

 Скупштина општине Петровац наМлави 

 ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА 

 ПЛАНОВЕ 

 Бр:350-98/21-03/2 

 Дана: 30.03.2021. године 

 Петровац на Млави 

Српских  владара 165 

12300 Петровац на Млави  
М.Б. 07198264  ПИБ: 102538275 

Ш. Дел. 8411 

Рачун:840-90640-02  

Тel. (+381) 12 331-280; 332-722   

Факс 331-283 

www.petrovacnamlavi.rs 

E-пошта:nfo@petrovacnamlavi.rs 

 

 

Општинска Комисија за планове Скупштине општине Петровац на Млави, формирана 
Решењем о именовању општинске Комисије за планове, број 020-18/2016-02 од 05.02.2016. 
године, Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на 
Млави”, број 1/2016), Решењем о допуни Решења о именовању општинске Комисије за 
планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. године, Скупштине општине Петровац на 
Млави (“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, број 2/2016), а у складу са чланом 49. 

Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник  РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука 
УС, 132/2014,  145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члановима 50., 52. и 
53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, број 64/2015) и чланова 5., 23. и 24. 
Пословника о раду Комисије за планове Општине Петровац на Млави, број 350-361/20-

03/2 од 14.07.2020. године, разматрала је нови Нацрт прве измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Петровац на Млави на 82. седници која је одржана дана 
30.03.2021. године у великој сали зграде Општине Петровац на Млави и саставила је 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

 

НОВОГ НАЦРТА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

I УВОДНИ ДЕО 

  

Седница Комисије за планове 
 

  Стручна контрола новог Нацрта прве измене  Плана генералне регулације насеља 
Петровац на Млави (у даљем тексту Нацрт измене ПГР), извршена је на 82. седници 
општинске Комисије за планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем тексту 
Комисија) која је одржана дана 30.03.2021. године у великој сали зграде Општине 
Петровац на Млави. 

 

 Седницу је водила председник Комисије Сузана Милошевић, дипл. просторни 
планер (запослена у Општинској управи Општине Петровац на Млави). 
 

 На седници су, поред председавајуће, учествовали чланови Комисије: 

 

1. Заменик председника Комисије: Драгољуб Живковић, дипл. просторни планер из 
Лозовика, 
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2. Члан Комисије: Татјана Тодоровић, дипл. просторни планер из Смедерева 
(представник испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије) и 

3. Секретар Комисије: Снежана Станковић Мијатовић, дипл. инж. арх. (запослена у 
Општинској управи Општине Петровац на Млави). 

 

 Седници није присуствовала члан Комисије: Јасна Марићевић, дипл. инж. арх. 
(представник испред Министарства грађевинарства, саоб. и инфраструктуре Републике 
Србије), која је била оправдано одсутна. 
 

 Поред чланова Комисије на седници су учествовали и: 
 

1. Лазар Мандић, мастер инг. арх., одговорни урбаниста и Томислав Спасенић, 

дипл. простор. план. координатор на изради Нацрта измене ПГР-а, испред 
обрађивача ЈП „ УРБАНИЗАМ“ –КРАГУЈЕВАЦ, Краља Петра 1. бр 23, 34000 
Крагујевац, 

2. Борис Гвоздић, помоћник председника Општине Петровац на Млави, 
3. Катарина Стојановић, мастер дизајнер, (Одељење за урбанизам, планирање и 

развој, ОУ Петровац на Млави), 

4. Саша Станковић, представник инвеститора на делу локације која је предмет 
обухвата ПГР из Петровца на Млави, 

5. Валентина Филиповић, представник подносиоца примедби на Нацрт измене ПГР-

а, КЈП «ИЗВОР», Петровац на Млави, 
6. Дејан Траиловић, дипл. инж. саоб., саветник за послове саобраћаја, Одељење за 

урбанизам, планирање и развој, ОУ Петровац на Млави. 
 

Наручилац, носилац и обрађивач Нацрта измене ПГР-а 
 

 Наручилац Нацрта измене ПГР-а је Општина Петровац на Млави, Српских владара 
165, Петровац на Млави. 
 Носилац израде Нацрта измене ПГР-а је Одељење за урбанизам, планирање и 
развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. 
 Обрађивач Нацрта измене ПГР-а је ЈП "УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ, Краља 
Петра I бр. 23, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ, одговорни урбаниста: Лазар Д. Мандић, мастер инг. 
арх., бр. лиценце: 200 1521 15. 

 

Садржај Нацрта измене ПГР-а 
  

 Предметни Нацрт измене ПГР-а садржи: Текстуални део (Општи део, Плански део, 
Услови и мере заштите и Спровођење Плана) и Графички део, и то: 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ШИРЕГ 
ОБУХВАТА 

1.3.1. Извод из ППО Петровац на Млави 

1.4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

-Графички прилог бр 3а Планирана намена површина са поделом на 

карактеристичне зоне Р=1:2500 

-Графички прилог бр 4а Површине и објекти јавне намене Р=1:2500 

-Графички прилог бр 5а Регулационо – нивелациони план – саобраћајнице 

Р=1:2500 

-Графички прилог бр 5.1а Саобраћајне површине и објекти Р=1:2500 

-Графички прилог бр 6а Урбанистичка регулација Р=1:1000 

-Графички прилог бр 7а Водоводна мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 8а Канализациона мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 9а Електроенергетска мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 10а Телекомуникациона мрежа Р=1:2500 

-Графички прилог бр 12а Синхрон план инфраструктуре Р=1:2500 

 

 

II СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПГР-а 
  

 Подаци о Плану генералне регулације за несељено место Петровац на Млави 
 

 План генералне регулације за насељено место Петровац на Млави донет је од 
стране Скупштине Општине Петровац на Млави Одлуком о усвајању Плана генералне 
регулације за насељено место Петровац на Млави број 020-106/2019-02 од 04.06.2019. 
године, а која је објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави број 
5/2019. 

 

 Подаци о Нацрту измене ПГР-а 

 

 Израда Нацрта измене ПГР-а покренута је доношењем, од стране СО Петровац на 
Млави, Одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Петровац на Млави број 020-20/2020-02 од 12.02.2020. године, која је објављена у 
Службеном гласнику општине Петровац на Млави број 1/2020. 
 

 Подаци о стручној контроли Нацрта измене ПГР-а 
 

 Нов Нацрт измене ПГР-а урађен је од стране обрађивача на основу Допунског 
извештаја о извршеном јавном увиду у Нацрт прве измене и допуне ПГР насеља Петровац 
на Млави, број 350-81/21-03/2 од 11.03.2021. године. Измене у новом Нацрту су такве да је 
став Општине Петровац на Млави и обрађивача да је нов Нацрт потребно поново упутити 
у процедуру јавног увида. Сходно томе овај Нацрт Плана је упућен на стручну контролу 
Комисији за планове. Детаљи су наведени у записнику са 82. седнице Комисије, број 35-

98/21-03/2 од 30,03.2021. године.  
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Други јавни увид у Нацрт прве измене и
допуне плана генералне регулације насеља
Петровац на Млави

Други јавни увид у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације
насеља Петровац на Млави

Република Србија
Општина Петровац на Млави
Општинска управа
– Одељење за урбанизам, планирање и развој –

У  складу  са  чланом  50.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14,  145/14,
83/18,  31/2019  и  37/2019-и  др.закон  и  9/2020)  и  чл.  55-65.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног  и  урбанистичког  планирања („Сл.  гласник  РС“,  бр.
32/19), оглашава:

ДРУГИ ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА

МЛАВИ

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 у Петровцу на Млави (простор
аутобуске станице), укупне површине око 2,07 ha.

ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана у периоду
од 5. априла до 20. априла 2021. године, у канцеларији број 7.
Општинске  управе  општине  Петровац  на  Млави,  ул.  Српских
владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:00 до 13:00
часова.  Сва  ближа  обавештења  и  образложења,  по  потреби,
могу се добити путем броја телефона 012/332-722, локал 251.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид
у изложени Нацрт Плана, ставити примедбе и дати сугестије на
исти.  Примедбе се предају  искључиво у  писаној  форми преко

Важна документа

Обавештења

ПОПЛАВЕ
МАЈ-ЈУН 2018

РЕШЕЊА
ДРЖАВНА
ПОМОЋ



ПОПЛАВЕ
ЈУЛ-АВГ. 2018

РЕШЕЊА
ДРЖАВНА
ПОМОЋ



СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

СТАТУТ –
ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ



ИНФОРМАТОР
О РАДУ

ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТА

РЕГИСТАР
ПЛАНСКИХ

ДОКУМЕНАТА


СТРАТЕШКА
ДОКУМЕНТА

ПРОГРАМСКА
ДОКУМЕНТА

ПРАВИЛНИЦИ

ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
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Поделите нашу причу. Изаберите вашу
социјалну мрежу!

   



писарнице Општинске управе Петровац на Млави (канцеларија
број  5.)  до  окончања  јавног  увида,  односно  закључно  са
20.04.2021. године до 15:00 часова, насловљено на Одељење за
урбанизам,  планирање  и  развој,  Општинске  управе  Општине
Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе биће
одбачене.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Петровац на
Млави на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у
току  јавног  увида  одржаће  се  у  петак  23.04.2021.  године  у
великој  сали  Скупштине  општине  Петровац  на  Млави,  ул.
Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави са почетком у
11:00  часова.  Заинтересована  лица  могу  тада  своје  писмене
примедбе  образложити  пред  Комисијом  за  планове  и
обрађивачем плана.

Комплетан  документ  можете  прегледати  или  преузети  на
следећем  линку:  Нацрт  измене  и  допуне  плана  генералне
регулације насеља Петровац на Млави

ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

ОГЛАСИ

КОНКУРСИ

ОБЈАВЕ

ВИРТУАЛНИ
МАТИЧАР

ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ

ОЗАКОЊЕЊЕ

ИНСПЕКЦИЈА

САВЕТ ЗА
ЗДРАВЉЕ
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 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 

 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 67. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
("Сл. гласник РС", бр. 32/2019), Општинска Комисија за планове Скупштине општине 
Петровац на Млави, формирана Решењем о именовању општинске Комисије за планове, 
број 020-18/2016-02 од 05.02.2016. године, Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. 
гласник општине Петровац на Млави”, број 1/2016), Решењем о допуни Решења о 
именовању општинске Комисије за планове, број 020-87/2016-02 од 04.04.2016. године, 
Скупштине општине Петровац на Млави (“Сл. гласник општине Петровац на Млави”, 
број 2/2016), на 83. затвореној седници одржаној дана 23.04.2021. године, сачинила је: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

О ИЗВРШЕНОМ ДРУГОМ ЈАВНОМ УВИДУ У 

 

НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

1.1. Назив плана и површина обухвата 

 

 Пун назив Плана је ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ (у даљем тексту Нацрт измене 
ПГР-а). Нацртом измена ПГР-а 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 у Петровцу на Млави (простор аутобуске 
станице), укупне површине око 2,07 ha. 

 

1.2. Одлука о изради Измене ПГР-а 

 
 Изради Нацрта измене ПГР-а приступило се на основу Одлуке о изради прве 
измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави број 020-

20/2020-02 од 12.02.2020. године, која је објављена у Службеном гласнику општине 
Петровац на Млави број 1/2020 од 13.02.2020. године. Истом одлуком одређено је да се 
не приступа изради Стратешке процене 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. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Петровац на Млави 

Скупштина општине 

Петровац на Млави 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ПЛАНОВЕ 

Бр: 350-154/21-03/2 

Дана: 23.04.2021. године 

Петровац на Млави 

Српских  владара 165 

12300 Петровац на Млави  
М.Б. 07198400  ПИБ: 101602825   

Ш. Дел. 8411 

Рачун: 840-90640-02  

Тel. (+381) 12 331-280; 332-722   

Факс 331-283 

www.petrovacnamlavi.rs  

E-пошта: info@petrovacnamlavi.rs 
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1.3. Правни и плански основ за израду Измена ПГР-а 

 
 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). 
 

 Нацрт измене ПГР-а се ради 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 Нацрта измене ПГР-а 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 Нацрта измене ПГР-а je: 

- Просторни план општине Петровац на Млави („Службени гласник општине 

Петровац на Млави“, број 8/2012). 
 

1.4. Подаци о наручиоцу, носиоцу израде и обрађивачу Измене ПГР-а 

 

 Наручилац Нацрта измене ПГР-а је Општина Петровац на Млави, Српских 
владара 165, Петровац на Млави. 
 Носилац израде Нацрта измене ПГР-а је Одељење за урбанизам, планирање и 
развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. 
 Обрађивач Нацрта измене ПГР-а је ЈП "УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ, 
Краља Петра I бр. 23, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ, одговорни урбаниста: Лазар Д. Мандић, 

мастер инг. арх., бр. лиценце: 200 1521 15. 

 

 

2. ПОДАЦИ О СТРУЧНИМ КОНТРОЛАМА, ПРВОМ И ДРУГОМ ЈАВНОМ 
УВИДУ, ЈАВНИМ И ЗАТВОРЕНИМ СЕДНИЦАМА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

2.1. Подаци о извршеним стручним контролама Нацрта измене ПГР-а пре првог 
Јавног увида 

 

 Прва стручна контрола Нацрта измене ПГР-а извршена је на 77. седници 
општинске Комисије за планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем 
тексту Комисија) која је, због неповољне ситуације услед вируса COVID-19, одржана 
електронским путем (путем електронских пошти учесника у раду Комисије) у периоду од 
14.07.2020. године до 20.07.2020. године. У закључку Извештаја о извршеној стручној 
контроли Нацрта Измене ПГР-а, број 350-361/20-03/2 од 24.07.2020. године, сачињен 
након предметне седнице, наведено је да је Нацрт потребно кориговати према 
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примедбама и сугестијама чланова Комисије за планове наведених у Извештају, а након 
тога је  предметни Нацрт потребно поново упутити на стручну контролу. 
 

 Друга стручна контрола Нацрта измене ПГР-а извршена је на 78. седници 
општинске Комисије за планове Скупштине Општине Петровац на Млави (у даљем 
тексту Комисија) која је, због и даље неповољне ситуације услед вируса COVID-19 

одржана електронским путем (путем платформе „ZООМ“) дана 10.11.2020. године 
(уторак). У закључку Извештаја о извршеној другој стручној контроли Нацрта Измене 
ПГР-а, број 350-607/20-03/2 од 18.11.2020. године, сачињен након предметне седнице, 
наведено је да се након корекција по прихваћеним примедбама наведеним у Извештају и 
након провере поступања обрађивача од стране носиоца израде плана, Одељења за 
урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави, 
предметни Нацрт може упутити на јавни увид. 
 

2.2. Подаци о обављеном првом Јавном увиду 

 

 Након провере од стране носиоца израде Нацрта измене ПГР-а, да је обрађивач 
поступио по примедбама из горе наведеног Извештаја о извршеној другој стручној 
контроли Нацрта измене ПГР-а, предметни Нацрт је упућен на јавни увид. 
 

Оглас о првом Јавном увиду у Нацрт измене ПГР-а је објављен 09.12.2020. године 
на званичном сајту Општине Петровац на Млави и на огласној табли у холу зграде 
Општине. Оглас је дана 14.12.2020. године објављен и у дневном листу „Вечерње 
Новости“. У огласу о излагању Нацрта измене ПГР-а на јавни увид, дати су подаци о 
границама обухвата Плана, времену и месту излагања Нацрта на јавни увид, начину на 
који заинтересована правна и физичка лица могу добити информације о Нацрту и 
доставити примедбе на Нацрт, као и времену и месту одржавања јавне седнице Комисије 
за планове на којој правна и физичка лица примедбе на План, поднете у писаном облику, 
могу образложити пред Комисијом. С обзиром да се Измена ПГР-а ради према члану 51 б 
Закона о планирању и изградњи, односно по скраћеном поступку, не одржава се рани 
јавни увид, а трајање самог јавног увида може да буде краће од 30 дана али не мање од 15 
дана. 

 

Први Јавни увид је одржан у складу са термином наведеним у огласу, и то у 
периоду од 15. децембра до 30. децембра 2020. године (16 дана), у канцеларији број 6. и 
у малој сали Општинске управе Општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у 
Петровцу на Млави, у времену од 10 до 13 часова. 

 

2.3. Подаци о јавној и затвореној седници Комисије након првог Јавног увида 

 

Јавна седница Комисије за планове, која је према огласу о првом јавном увиду 
била заказана за 11.01.2021. године, одложена је због ситуације са вирусом COVID-19. 

Обавештење о одлагању је истакнуто дана 08.01.2021. године на огласној табли у холу 
Општине и објављено на званичној интернет страници Општине. Дана 19.01.2021. 
године, на огласној табли у холу Општине и на званичној интернет страници Општине, 
истакнуто је обавештење о оглашавању новог термина за одржавање јавне седнице, и то 
за 22.01.2021. године у великој сали зграде Општине Петровац на Млави. Јавна седница 
Комисије за планове одржана је 22.01.2021. године у великој сали зграде Општине 
Петровац на Млави са почетком у 11:00 часова. На седници су поред чланова Комисије 
присуствовали представници обрађивача Нацрта измене ПГР-а, представници 
инвеститора Нацрта, представник подносиоца примедби на Нацрт и представници 
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Општине Петровац на Млави. На седници су дата образложења на примедбе на Нацрт 
измене плана, одговори на примедбе, као и ставови Општине на Нацрт. 
 

 Затворена седница Комисије за планове одржана је истог дана, након завршене 
јавне седнице, такође у великој сали зграде Општине Петровац на Млави са почетком у 
11:30 часова. На седници су разматране примедбе на Нацрт измене ПГР-а које су 
пристигле у току јавног увида и донети закључци по примедбама. 
 

 Детаљи о јавној и затвореној седници Комисије за планове наведени су у 
Записнику са јавне седнице и 80. затворене седнице општинске Комисије за планове, број 
350-640/20-03/2 од 22.01.2021. године. 
 

 Детаљи везани за пристигле примедбе у току првог јавног увида, разматрање по 
примедбама и закључци Комисије наведени су у Извештају о извршеном јавном увиду у 
Нацрт прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави бр. 
350-640/20-03/2 од 22.1.2021. године. 
 

2.4. Подаци о допунском Извештају о извршеном првом Јавном увиду  
 

 Комисији за планове је од стране Одељења за урбанизам, планирање и развој, ОУ 
Петровац на Млави, достављен захтев, број 350-81/21-03/2 од 10.03.2021. године, за 
разматрање примедбе пристигле после првог јавног увида. Комисија је на 81. седници 
која је одржана у периоду од 11.03.2021. године до 15.03.2021. године путем електронске 
поште (услед ситуације са COVID-19), размотрила предметну примедбу и констатовала 
да још увек није истекао законски рок од 90 дана од дана почетка јавног увида, до кад је 
потребно да се сачини коначна верзија Извештаја о јавном увиду (члан 67. и 68. 
Правилника), а то је 15.03.2021. године. На основу наведеног Комисија је сачинила 
Допунски извештај о извршеном јавном увиду у нацрт Прве измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Петровац на Млави, под бројем 350-81/21-03/2 од 
11.03.2021. године. У наведеном Извештају као и Записнику са 81. седнице Комисије, 
број 350-81/21-03/2 од 11-15.03.2021. године, наведени су детаљи везани за пристиглу 
примедбу, разматрање по истој и закључак Комисије. 
 

2.5. Подаци о стручној контроли новог Нацрта измене ПГР-а 

 

 Нов Нацрт измене ПГР-а урађен је од стране обрађивача на основу Допунског 
извештаја о извршеном јавном увиду у Нацрт прве измене и допуне ПГР насеља 
Петровац на Млави, број 350-81/21-03/2 од 11.03.2021. године. Измене у новом Нацрту су 
такве да је став Општине Петровац на Млави и обрађивача да је нов Нацрт потребно 
поново упутити у процедуру јавног увида. Сходно томе овај Нацрт Плана је упућен на 
стручну контролу Комисији за планове. Детаљи су наведени у записнику са 82. седнице 
Комисије, број 350-98/21-03/2 од 30.03.2021. године и Извештају о извршеној стручној 
контроли новог Нацрта прве измене  Плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави, број 350-98/21-03/2 од 30.03.2021. године. 
 

2.6. Подаци о обављеном другом Јавном увиду 
 

 Након провере од стране носиоца израде Нацрта измене ПГР-а, да је обрађивач 
поступио по примедби из горе наведеног допунског Извештаја о извршеној другој 
стручној контроли Нацрта измене ПГР-а, предметни нови Нацрт је упућен на јавни увид. 
 



5/6 

 

Оглас о другом Јавном увиду у Нацрт измене ПГР-а је објављен 30.03.2021. 

године на званичном сајту Општине Петровац на Млави и на огласној табли у холу 
зграде Општине. Оглас је дана 02.04.2021. године објављен и у дневном листу „Вечерње 
Новости“. У огласу о излагању Нацрта измене ПГР-а на јавни увид, дати су подаци о 
границама обухвата Плана, времену и месту излагања Нацрта на јавни увид, начину на 
који заинтересована правна и физичка лица могу добити информације о Нацрту и 
доставити примедбе на Нацрт, као и времену и месту одржавања јавне седнице Комисије 
за планове на којој правна и физичка лица примедбе на План, поднете у писаном облику, 
могу образложити пред Комисијом. С обзиром да се Измена ПГР-а ради према члану 51 б 
Закона о планирању и изградњи, односно по скраћеном поступку, не одржава се рани 
јавни увид, а трајање самог јавног увида може да буде краће од 30 дана али не мање од 15 
дана. 

 

 Други Јавни увид је одржан у складу са термином наведеним у огласу, и то у 
периоду од 05. априла до 20. априла 2021. године (16 дана), у канцеларији број 7. 

Општинске управе Општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на 
Млави, у времену од 10 до 13 часова. 

 

2.7. Подаци о јавној и затвореној седници Комисије након другог Јавног увида 

 

Јавна седница Комисије за планове, одржана је у складу са заказаним термином 
у огласу о другом Јавном увиду, дана 23.04.2021. године у великој сали зграде Општине 
Петровац на Млави са почетком у 11:00 часова. На седници су поред чланова Комисије 
присуствовали представници обрађивача Нацрта измене ПГР-а и представници Општине 
Петровац на Млави.  
 

 Затворена седница Комисије за планове одржана је истог дана, након завршене 
јавне седнице, такође у великој сали зграде Општине Петровац на Млави са почетком у 
11:15 часова. На седници је констатовано да у току трајања другог Јавног увида није 
било примедби на нов Нацрт измене ПГР-а. 
 

 Детаљи о јавној и затвореној седници Комисије за планове наведени су у 
Записнику са јавне седнице и 83. затворене седнице општинске Комисије за планове, број 
350-154/21-03/2 од 23.04.2021. године. 
 

 

3. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

 С обзиром да није било примедби у току другог Јавног увида у нов Нацрт измене 
ПГР-а, Општинска Комисије за планове Скупштине општине Петровац на Млави је 

већином гласова донела следећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Комисија за планове Скупштине општине Петровац на Млави констатује да 
се Нацрт Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави може упутити у даљу Законом предвиђену процедуру. 
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8. Примедбе на План и одговори 
обрађивача 
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ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, планирање и развој 
 

Српских владара 165 
12 300  П Е Т Р О В А Ц   Н А   М Л А В И 

      

КОМИСИЈИ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

 

Председници комисије за планове: 
г-ђи: Сузани Милошевић, дипл.прост.план. 

 

 

 

Ставови и одговори Обрађивача на Примедбе чланова комисије на Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације 
насеља Петровац на Млави 
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БР. ПРИМЕДБА 
СТАВОВИ И ОДГОВОР 

ОБРАЂИВАЧА ПЛАНА 

  

1. 

Примедбе Јасне Марићевић 

1.1. На страни 3 одељак 1.4 Опис постојећег стања Циљеви не 
треба да буду део текста који се односи на постојеће стање 

1.2 На стр. 9, у оквиру измене 14, наведено је да се планира 
замена постојећег енергента и прелазак на гасне котлове или 
на котларницу која би као енергент користила биомасу. Локација 
топлане у центру је иначе изузетно проблематична са аспекта 
заштите животне средине, нарочито због непосредне близине 
стамбених зона. Уколико се већ задржава ова намена, приликом 
замене постојећег енергента, планом би требало дозволити 
искључиво прелазак на гасне котлове. Топлане на биомасу, 
поред значајног загађења животне средине, између осталог 
подразумевају и довоз и складиштење сировина, што није 
примерено централној градској зони 

1.3 У оквиру измене 16, под Б.II.2 9. Зона саобраћајног 
терминала (стр. 9), уместо термина ''Основна намена'' треба 
користити термин ''претежна намена'', јер се у ПГР одређују 
претежне намене (чл. 26. ст. 1. тч. 3) ЗПИ). 
1.4 У оквиру измене 16, под Б.II.2 9. Зона саобраћајног 
терминала, треба изоставити ''(без израде урбанистичког 
пројекта)'' (стр. 10), тако да се одредница усагласи са планским 
одредницама из Измене 17 и одредбама ЗПИ (чл. 61. ст. 2 
ЗПИ). 
1.5 У оквиру измене 16 (стр. 10), ускладити формулацију у првој 
алинеји са дефиницијом објекта (чл. 2. ЗПИ). 
1.6 Граф. прилог 03а Планирана намена површина са поделом 
на карактеристичне зоне, у легенди карте измешани су термини 
зоне и намене површина. Нпр., у зони мешовитог становања 
спратности до По+П+4+Пк, намена површина је вишепородично 
становањe. Кориговати у текстуалном и граф. делу. 

1.1 Примедба се прихвата Део Циљеви ће бити дефинисан у 
посебном поглављу плана 

1.2 Примедба се делимично прихвата. С обзиром на примедбе које 
се односе на начин спровођења Мишљења само да треба омогућити 
изградњу / реконструкцију топлане на гасне котлове а само под 
условом израде урбанистичког пројекта за биомасу или сечку 

1.3 Примедба се прихвата Кориговаће се према терминологији 
Закону о планирању и изградњи и важећег ПГР 

1.4 Примедба се прихвата (предложено решење је преузето из 
ваћећег ПГР - а) 

1.5 Примедба се прихвата (ускладиће се са Правилником о 
класификацији објеката – додаће се намена зграде друмског 
саобраћаја 124110); 

1.6 Примедба се прихвата текстуални и графички део биће 
прилагођени терминима из важећег плана у текстуалном и 
графичком делу 

1.7 Примедба се делимично прихвата. У графичком приказу биће 
додатно котиране грађевинске линије, а према улици Првомајској 
грађевинска линија ће бити прилагођена достављеном идејном 
решењу од стране инвеститора   
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БР. ПРИМЕДБА 
СТАВОВИ И ОДГОВОР 

ОБРАЂИВАЧА ПЛАНА 

  

1.7 Граф. прилог 06а Урбанистичка регулација не садржи све 
елементе прописане Законом – није котиран положај 
грађевинске линије. Допунити. Такође, сугестија је да 
грађевинска линија према ул. Првомајска буде повучена на 
позицију грађ. линије са крајње леве (саобраћајни терминал) и 
десне стране (топлана), осим на делу постојећег објекта 
аутобуске станице где би се задржала предложена грађ. линија, 
како је дато и у основном плану. 
 

 

 

 

 

2. 

Мишљење и примедбе Драгољуба Живковића 

2.1 Примедба везана за билансе површина у плану 

2.2 Примедба везана за билансе површина у плану и термин 
„погушћавање“ 
2.3 Примедба која се односи на грађевинску линију  
2.4 Примедба се односи на дефинисање обавезе израде 
Урбанистичких пројеката 

2.1 Примедба се делимично прихвата. Разлике су условљене 
неслагањем збира у важећем плану. Површине ће се ускладити у 
сарадњи са представницима општинске управе 

2.2 Примедба се делимично прихвата. Разлике су условљене 
неслагањем збира у важећем плану. Површине ће се ускладити у 
сарадњи са представницима општинске управе. 

Термин „погушћавање је преузет из важећег ПГР-а 

2.3 Примедба се делимично прихвата. Термини ће бити усклађени 
са важећим Законом. Постојећи предлог правила грађења преузет је 
из важећег Плана. 
2.4 Примедба прихвата. Додатно ће бити дефинисани критеријуми 
који на основу којих се одређује обавезност израде урбанистичког 
пројекта 
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3. 

Примедбе и сугестије Татјане Тодоровић; 

 

Део примедби који није у складу са Чланом 49 Закона о планирању и 
изградњи и Чланом 51 Правилника о садржини начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања, а односи 
се на другачији начин дефинисања већ потврђених планских 
решења у претходном плану не може бити прихваћен. 
Део примедби који се односи на терминологију која није усклађена 
са Законом прихвата се. 

 

 
 
одговорни урбаниста  
 
Лазар Мандић, мастер.инж.арх. 
 
координатор израде плана 
 
Томислав Спасенић, дипл.прост.план 
 
извршни директор 
 
Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх. 
 

                                                                                 директор 
 

                                                                                    мр Драган Дунчић, дипл.простор.план. 
 

Достављено: 
-  наслову 
-  обрађивачу 
-  архиви 
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ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, планирање и развој 
 

Српских владара 165 

12 300  П Е Т Р О В А Ц   Н А   М Л А В И 

      

КОМИСИЈИ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

 

Секретар комисије за планове: 
г-ђа. Снежана Станковић, дипл.инж.арх. 

 

Представник одељења за урбанизам, планирање и развој: 
г. Иван Траиловић.дипл.инж.сао. 

 

Ставови и одговори Обрађивача на Примедбе на Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац на 
Млави пристигле у току трајања Јавног увида од 15. до 30. децембра 2020.год 
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БР. ПРИМЕДБА СТАВОВИ И ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА ПЛАНА 

  

1. 

Примедба КЈП Извор, Петровац на Млави (бр.  4487, од 
29. децембра 2020. год) 

1.1 Примедба се односи на саобраћајно решење приступа 
Топлани. Планским решењем нису усклађена паркинг места 
у улицама Војислава Стокића и Првомајска са саобраћајним 
приступом Топлани. 

1.2 Примедба се односи на услове уређења и изградње 
алтернативних начина грејања. Непоходно је у тексту 
додати да је строго забрањено прикључење инсталација 
алтернативних начина грејања на мрежу фекалне 
канализације (нарочито у случају коришћења топлотних 
пумпи, када се избегава копање другог бунара); 

1.3 Примедба се односи на услове уређења и изградње. 
Неопходно је у тексту додати да је строго забрањено 
прикључивање инсталација атмосферске канализације и 
дренажних цеви на мрежу фекалне канализације; 

1.1 Примедба се прихвата 

Планско решење саобраћаја – линија коловоза биће усклађена са постојећим 
саобраћајним приступом Топлани у свим графичким прилозима. 

1.2 Примедба се прихвата 

У пододељку Б.I.9, (страна 119), Мере енергетске ефикасности, Основе за 
унапређење енергетске ефикасности и употребу обновљивих извора 
енергије (ОИЕ), након става 9, додаје се став 10 који гласи: 

- Уколико се користе топлотне пумпе строго је забрањено делимично 
охлађену воду враћати у фекалну канализацију, већ је треба вратити у 
земљу путем копања другог (потисног) бунара, који ће прихватити воду. На 
тај начин неће доћи до ремећења равнотеже подземних вода; 

1.3 Примедба се прихвата 

У пододељку Б.I.3.12 (страна 75), Инфраструктурне мреже и објекти, Кишна 
канализациона мрежа, Правила грађења канализације за кишне воде, 
након алинеје 9, додаје се алинеја 10 која гласи: 

- Строго је забрањено прикључивање инсталација атмосферске 
канализације и дренажних цеви на мрежу фекалне канализације; 
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Ha oqrony wraHa 25. u rrJraHa 35. cras 7. 3arona o [naHlnpaBy Ii rBrpaAIbI'I

("Cnyx6enlr HracHlrK Perry6nure Cp6uje", 6poj: 7212009, 8112009 - ucnpaBKa, 6412010 -
;Ar1l1ru yC, Z4lzo1l, l2ll2ol2, 42l\0l3 - o,qnyra yC, 5012013 - opyra yC, 9812013 -
oarry*u yC, 132/2014, 145114,83/18, 3112019,3712019 - Ap. 3aKoH w 912020) r rlraHa 40. ctas

1. raqra 5 Craryra Onrurnne flerponaq na Mrasu ("Crryx6enu TJIaoHI,IK onIIrrI'IHe fletponaq

Ha MraBr,r", 6poj 2ll9) na EpeAnor Korraucuje 3a rIJraHoBe Ouurtptre flerponaq Ha Mras[ }I

Onru'runcroa 
"ehu 

Omutllre flerpoaaq Ha Mranu, Crymunlua omrlTuHe flerponau na Mrasu

Ha ceAHuqr o,qpxauoj ,qaHa 05.05.2021. roAHHe, gonenaje:

oAJrvKv
o ycBAJAEy IrpBE r43MEHE r,r AOIfyr{E IIJIAHA TEImPAJIHE PETyJIAIIIIJE

HACEJbA IIETPOBAU HA MJIABII

rlrran 1.

ycraja ce flpna LBMeHa [r AorryHa fllana reHeparlHe perynaUuje HaceJba fle'rponaq ua

Mranu (y aa.nerta reKcry,,H3Meua [I AorryHa fllana").
1f1rpu71u Hsueue r{ AorryHe fhasa roKpenyra je gouoruerreM, oA crpaHe CO flerponaq

na Mnann, Ognyrce o H3paAH rrpBe ltsMeHe u Ao[yHe fllaua reHepaIlHe perynaqnje HaceJba

flerponaq na Mlanu 6poj 020-1912020-02 ol 12.02.2020. rolune, roja je o6janrena y

C.rryx6enona rnacHLIKy onIIrrI,IHe flerpouaq Ha Mrasu 6poj 112020'

rhan 2.

I4guena rI AonyHa fllana o6yxnara 4eo rpaleu{HcKor noApyrja y o(Bupy rpaHl'Iqa

flnasa reHepanHe peiylaquje HaceJEa flerponaq na Mrasu I,I ro Ilpocrop nsuefy yJrlrqa

flprouajcre, nolrcrura Ctornha n Ymrqe 7.iymyKyllHe IIoBpIIIuHe oro2,07 ha.
^ t o6yxnary rpaHrrrle Hguene rr AonyHe flnana HiIJIa3e ce cle,{ehe KaracrapcKe

napqene: 1091, 109312,1093/3 u 156912 cre y KO flerponaq sa Mlann rr AeJIoBI'I KaracrapcKl'D(

napuena: 2712,5, 43g, l}g3ll, lll4l3, 1146, 1554, 155913, l559lI, 156lll, l57ll5,l57116,

lsiUZ, 1572,1573, 157413, 1578/1, 157814, 1594, 5951cne y KO fletporaq na Mrasr.

tlnan 3.

I_{uJb nspa,qe I,IsrdeHa }r AonyHa flnasa je crnapame nilaHcKor ocHoBa 3a AaJby

yp6anncrrvKy pa3pa.ry, [BIpaAIby [I pegoHcTpy6llujy ayro6ycre craHIlIIe ca rocJIoBHI'IM

.rpocroprjaru, 
"ruj-^TeM 

LI naprllHroM sa ayro6yce, Ha.4orpaAma nocrojeher rocJloBHor

o63e** 14 npoMeHa HaMeHe y craru6eno-[ocJroBH[ o6jerat4 LBrpaAIsa ABa Bl{Ixenopo,{rcIHa

Crau6ena o6jerra, I{3IpaAIba o6jeKra 3a CepBI'Ic, IlepuoHrlqy I4 TeXHI'IqKI'I nperneA y cKJIaAy ca

EcKasaHI,IM 3axTeB[IMa, [OTeHIUJa1IIMA npoCTopHI'IM ruoryhnOcruua V orpaHI'IqeB[IMa

noraqnje.

rLnan 4.

I4guena Lr AonyHa flnana camoju ce LI3 TeKcTyaJIHor r'r rpasruror Aena.

Tercryalnu Aeo fllasa cactanun je Aeo oBe O4nyre'

I4suena I4 AortyHa flnana ycaaja ce ca cle,qehnu cagpxajerra:

TERCTYNIHU,4EO
1. OmrITrr ruo
1.1. IPABHH H ITJIAHCKI4 OCHOB 3A I43PAAy IIIAHA
1.2. OHTXBAT I4 OTIUC I-PAI{I'II-E IIIAHA



1.3. OBABE3E, yCJTOBI4 r4 CMEpr{d-E H3IIJIAHCKE IOKyMEHTA44JE IIIIIPE|
OE]D(BATA
1.3.1. Hgsoa ras fIfIO fletponaq Ha Mrasu
1 .4. r_U4JbEBI4 I43PAIE ITJIAHA

1.5. OIIHC IIOCTOJEhE| CTAISA

2. rrJrAHCKrr ruO

rPA@n\IKn,UEO
-fpailnuru [p[rJror 6p 3a flnarupaHa HaMeHa [oBpIIIuHa ca [oAenoM Ha KapaKTepI,IcrFIHe

soHe P: I :2500

-fpaQr.rxu nprrror 6p 4a flonpmune Lr o6jerrn janHe HaMeHe P=1:2500

-fpa6u.mu flpr4nor 6p 5a Perylaqr{oHo - Hr,rBeJraIII4oHI,I tIJIaH - cao6pahajnr,rqe P:l:2500

-fpat[rurra rpI,IJIor 6p 5.1a Cao6pahajne roBpIIIInHe n o6jemu P:1:2500

-fpa{rvru rrpurrol' 6p 6a Vp6anucrltqKa perynaquja P:l:1000

-fpat[ra.rxu rprlJror 6p 7a Bo1oBoAHa Mpexa P:1:2500

-fpatfu.mu npruIor 6p 8a Kanalu3allroHa Mpexa P:1:2500

-Ipar[ra.rrra rp]Inor 6p 9a EnempoeHeprercKa Mpexa P:l:2500

-fpat[rvxu rpllnor 6p 10a Tenerorvrylrl,IKallroHa Mpexa P:l:2500

-fpaQrauxu rpl4nor 6p l2a Cunxpou nlau NH$pacrpyKrype P:l:2500

Hapyrrmaq Hsuene u .qorryHe

Brrurapa 165, flerpoBall Ha Mrasr.

rlrran 5.

fhana je Omurrna'flerpoeaq ua Mrann, Cpucxrrx

Hocurau lBpaAe I4guene r 1onyHe flnana je Ogemerre sa ;rp6anrasaIr,r, nJIaHlIpaIse lI

pasnoj, Oruuuurcre yflpaBe Oururutre flerponau xa Mrasu.

O6pafnnau I4gr,rene u AorryHe fhana je JII "YPBAHH3{l\71tt - KPAIyJEBAI-I, Kpa;ra

flerpa 16i.23,34 000 KPA|yJEBAII, oArosopnn yp6anucra: Jlasap A. Manauh, Macrep pIHr.

apx., 6p. JrrIIIeHqe: 2001521 15.

rlrran 6.

I4sN,reHa ra AoryHa fllana ca AoKyMeHTarIlroHoM ocHoBoM rlyBa ce rpajno y Onurnaucroj

ynpaBll Onurtrtre flerponarl na Mnasfl.

fl;ran 7.

HsIvIeHa 14 AonyHa flnana uopa 6urra AocTyIIHa Ha yBId{ jarnocru (nparuuu u

Qnsn.rrrana nnqnrraa) y roKy Ba)KerI,a rrJraHa y ceAlrlrrry AoHocuoqa lr Ha 3BaHl{uuoj urnepuer

crpaHrl Onrutrane flerponaq na Mnasu.

rlnan 8.

Ona o4nyra cTyna Ha cHary ocMor AaHa oA gaua o6jan6LlBalLa y Crryx6euoM DIacHI'IKy

Onunnne flerponau na Mrasu.

CKYIIIIITI4HA OIIIIITI4HE IIETPOB

Epoj: 020-7512021-02

,{aryrra: 05.05.2021. roAPrHe

IIETPOBAI{ HA MJIABI4

,4'i'.t'fir''';
:"":'ii,['H'r*

^2q '^tl-r
l'., / ,''' i,'j il | ", 1 : ,'
\\1 l);r \l', \!;r/'
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