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ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

 
 
 
 

ГОДИНА XIX        БРОЈ 2 29. фебруар  2008. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 
 
 
9. На основу члана 54. Закона о планирању 
и изградњи (�Службени гласник РС� бр.47/2003, 
34/2006), члана 17. Статута општине Ваљево 
(�Службени гласник општине Ваљево� бр.3/2002) 
и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ваљево и образовању Привременог 
органа општине Ваљево (�Службени гласник РС� 
бр.112/2006), Привремени орган општине Ваљево 
на седници одржаној 29.02.2008. године, донео је 

 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕЛА БУЈАЧИЋ, ПЕТНИЦА 
И КЛИНЦИ СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ 
ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
"ПЕТНИЦА" 
 

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА 
 
    Правни основ за израду "Плана генералне 
регулације за подручје села Бујачић, Петница и 
Клинци са елементима детаљне регулације за 
зону рекреативног центра Петница" је: 
- Закон о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС" бр.47/2003.); 
- Закон о изменама и допунама закона о 
планирању и изградњи  (�Службени гласник РС� 
бр. 34/06); 
- Закон о Просторном плану Републике Србије 
("Службени гласник РС", бр.13/96); 
- Правилник о садржини, начину израде, начину 
вршења стручне контроле урбанистичког плана, 
као и условима и начину стављања плана на јавни 
увид ("Службени гласник РС" бр. 12/2004.); 
- Правилник о општим условима о парцелацији и 
изградњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за 
објекте за које одобрење за изградњу издаје 
општинска, односно градска управа ("Службени 
гласник РС " бр.75/2003.); 
- Одлука о изради регулационог плана за подручје 
села Бујачић, Петница  и Клинци, Скупштина 
Општине Ваљево, бр. 011-2/2001-07. 
 

     Плански основ за израду Плана генералне 
регулације : 
- Програм плана (прихваћен на 23. седници 
Комисије за планове општине Ваљево 30.8.2004.); 
- Просторни план Републике Србије (Сл. гласник 
РС, бр. 13/96); 
- Регионални просторни план Колубарског округа 
погођеног земљотресом (Сл. гласник РС, бр. 
70/2002); 
- Генерални урбанистички план Ваљева ("Сл. 
гласник општине Ваљево�, бр. 7/87.); 
- Детаљни урбанистички план рекреативног 
комплекса Петница ("Енергопројект- Урбанизам 
и архитектура",Београд,1983 год.), који се овим 
планом ставља ван снаге. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
2.1. Опис границе Плана генералне регулације 
 
     Планом се обухвата подручје целих 
катастарских општина Бујачић, Петница и 
Клинци,тако да се граница подручја обухваћеног 
планом поклапа са границама катастарских 
општина. 
     Подручје плана се граничи са следећим 
катастарским општинама: на западу Дегурић, на 
северозападу Ваљево, на северу и североистоку 
Белошевац, на истоку Пауне, а на југу Жабари, 
Заруби и Драчић. 
 
3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ 
ПРОСТОРНИХ И ГЕНЕРАЛНИХ ПЛАНОВА 
 
   Просторни план Републике Србије 
     Према одредбама Просторног плана Републике 
Србије развој сеоских насеља и подручја 
представља основно упориште за равномерни 
развој простора Републике. Само квалитативним 
променама на сеоском подручју и у сеоским 
насељима, као и јачањем економске снаге сеоских 
домаћинстава, може се остварити њихов развој 
као вишефункционалних производних, 
социјалних и културних простора. 
     Међу приоритетним опредељењима 
Просторног плана је штедња, рационално 
коришћење и заштита природних ресурса : 
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- заштита пољопривредног земљишта, 
стриктно ограничавање претварања земљишта I - 
IV бонитетне класе у непољопривредне намене, 
као и очување квалитета и природне плодности 
земљишта, посебан значај придаје се 
пошумљавању, обнављању и побољшању 
квалитета шума, 
- пажљиво коришћење водних ресурса и у 
потпуности  обезбеђен систем заштите од 
загађења и непланског коришћења, 
- контрола коришћења и уређивања 
грађевинског земљишта, као и утврђивање норми 
и стандарда грађења и комуналног опремања 
насеља, 
- заштита природних и културних 
вредности уз унапређење и заштиту животне 
средине. 
 
     Регионални просторни план подручја 
Колубарског округа погођеног земљотресом  
     Према РПП Колубарског округа, коришћење 
простора у складу са потенцијалима природних и 
створених вредности и дугорочним потребама 
економског и социјалног развоја дефинисан је као 
општи циљ рационалне организације и уређења 
простора.  
    Најважнија грана развоја на подручју РПП биће  
и даље пољопривреда, а једно од најзначајнијих 
питања будућег равномерног развоја Колубарског 
округа односи се на развој сеоских насеља и 
подручја. Подручје које је предмет плана 
генералне регулацује према основној 
рејонизацији подручја Колубарског округа 
припада брежуљкасто / сточарско-воћарско-
ратарском рејону. 
   Смернице за развој села односе се на 
стимулисање развоја на основу посебних 
природних ресурса и тржишне зависности, 
подстицањем запошљавања ван пољопривреде на 
сеоском подручју, јачањем социјалне политике на 
селу, мотивисањем становништва за инвестирање 
у газдинство и заједнички стандард развојем 
инфраструктуре, развојем специфичних услуга 
(намењених пољопривреди), организовањем 
агроветеринарских установа и приватне 
иницијативе у сектору јавних служби и услуга. 
   У хијерархијској структури центара у мрежи 
насеља Колубарског округа,  насеља Бујачић, 
Петница и Клинци припадају гравитационом 
подручју регионалног центра Ваљево, издваја се 
Петница  као насеље са специфичном функцијом 
(научно истраживачки и туристичко-спортско-
рекреативни центар). Петница припада 
Ваљевском  рејону туристичке и рекреативне 
понуде, како је наглашено у РПП може бити 
саставни део целогодишње туристичке понуде 
бањско-туристичког подрегиона коју чине Љиг, 
Бања Врујци, Мионица и Петница. 
   Према РПП Колубарског округа на подручју 
катастарских општина Клинци и Петница 
успоставља се заштита сагласна режиму заштите 

III степена до стицања одговарајућег статуса 
подручја Ваљевских планина. 
    На подручју споменика природе (Петничка 
пећина) спроводи се режим контролисане заштите 
ИИ степена са ограниченим и контролисаним 
коришћењем природних ресурса у функцији 
унапређења стања и презентације природног 
и/или културног добра. 
    Подручје Колубарског округа карактерише 
опасност од разорних земљотреса, Регионалним 
просторним планом утврђене су опште мере и 
смернице за планирање и изградњу простора са 
аспекта прихватљивог сеизмичког ризика. 
 
    Генерални урбанистички план Ваљева  
     Према синтезној оцени природних и створених 
потенцијала са проблемима у склопу 
међузависних процеса урбанизације на релацији 
општина - Ваљево, између осталог наводи се 
следеће: 
- насеље Бујачић припада ужем подручју 
око града Ваљева са растућим променама; 
економски потенцијал је у ресурсима који би се 
могли интензивније користити, изражени токови 
становништва, а проблеми су везани за 
повезивање са привредом града, међунасељским 
саобраћајем, комуналном инфраструктуром, 
урбаном опремом, урбанистичким плановима, 
- насеље Клинци припада удаљеном 
ресурсном подручју са емиграцијом  
становништва и дневним мигрантима и 
проблемима везаним за задржавање 
становништва, отварање откупних капацитета, 
- насеље Петница као подручје са 
специфичним проблемима и економским 
потенцијалом у туризму, има изражене токове 
становништва и проблеме везане за очување 
амбијенталних вредности и природних ресурса. 
 
II  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И 
ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 
1. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ, 
КОРИШЋЕЊА И  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
1.1. Намена површина у Плану 
генералне регулације 
 
    Планом Генерлне регулације за подручје села 
Бујачић, Петница и Клинци утврђена је намена 
земљишта и приказана на  графичком прилогу 
"План намене површина", лист бр 5. 
    Земљиште у оквиру границе плана  има 
основне намене: пољопривредно, шумско, 
водно и грађевинско земљиште. 
  
1.2. Правила коришћења и заштита 
пољопривредног  земљишта 
 
  Заузимање пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе допуштено је ради 
пошумљавања земљишта најслабијег производног 
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потенцијала (изнад V бонитетне класе), земљишта 
контаминираних материјама штетним по људско 
здравље и ради спровођења биолошких и 
техничких мера заштите водоакумулације и 
терена изложених ексцесивној ерозији. 
     Заузимање пољопривредног земљишта за 
развој водопривредне инфраструктуре биће 
компензирано обезбеђењем техничких услова за 
рационално коришћење воде у биљној и 
сточарској производњи, оснивање рибњака и 
остваривање других позитивних утицаја воде на 
биокапацитет укупног простора. 
     Не дозвољава се стамбена и друга изградња на 
обрадивом пољопривредном земљишту прве, 
друге, треће, четврте и пете катастарске класе, 
осим изузетака од забране у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту и изузетно на основу 
Плана Генералне регулације. Изградња на 
обрадивом пољопривредном земљишту које је 
законом изузето из забране коришћења у 
непољопривредне сврхе, дозвољава се и 
контролише у складу са решењима, режимима и 
правилима утврђеним планом. 
     Стихијско смањење површина и природне 
плодности земљишта на локацијама са 
комуналним делатностима, производним МСП, 
производним занатством, са постројењима за 
пречишћавање отпадних вода, зеленим и 
рекреативним површинама, предупређиваће се 
подршком рационалнијем и ефикаснијем 
коришћењу постојећих непродуктивних 
површина, посебно уређењу неизграђеног 
грађевинског земљишта. 
     Обавезно је спречавање негативних утицаја 
пољопривредне производње на стање животне 
средине и живог света, успостављањем контроле 
коришћења  минералних ђубрива и средстава за 
заштиту биља уз истовремено промовисање 
метода и њихове интегралне примене у 
процесима техничко - технолошког унапређивања 
пољопривредне производње, као и 
дестимулисање интензивног коришћења 
маргиналних земљишта, усклађивањем броја и 
врста државне стоке с природним, комуналним и 
другим погодностима и ограничењима, очувањем 
природних и полуприродних енклава (мочваре, 
међе, баре, шумарци, забрани и сл.) у атарима са 
интензивном пољопривредном производњом и 
другим мерама заштите биодиверзитета. 
     На клизиштима, пољопривредна земљишта су 
у посебном режиму, који се спроводи 
екстензивном пољопривредом, формирањем 
пољезаштитних појасева и озељењавањем 
аутохтоним врстама.   
    Обавезна је примена мера заштите плодности 
пољопривреног земљишта и здравственог 
квалитета хране од утицаја аерозагађења и других 
штетних агенаса из окружења. 
     Употреба пољопривредног земљишта вршиће 
се у складу са решењима овог плана и Закона о 
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", 
бр.62/06). 

1.3 Правила коришћења и заштита шума и 
шумског  земљишта 

  
     Заштита, уређење и коришћење шумског 
земљишта заснива се на уређењу предела, 
успостављању и очувању еколошке равнотеже, 
као и на контроли над различитим видовима 
коришћења шума и шумског земљишта. 
     Заштита, уређење и коришћење шума извешће 
се преко побољшања постојећег стања шума и 
преко повећане површине под шумом 
пошумљавањем врстама аутохтоног карактера. 
     Опште стање шума овог простора, као и 
продуктивни потенцијал државних шума, указује 
на то да се оне морају сагледати  у контексту 
заштите екосистема. Измена економске функције 
ових шума у рекреативну и заштитну функцију, 
као и повезивање делова постојећег шумског 
масива у континуални, представља полазну 
основу коришћења и заштите шумског земљишта 
овог подручја. 
     Заштита и унапређење постојећих шума као и 
њихово планско повезивање спроводити у складу 
са чињеницом да је Регионалним Просторним 
планом Колубарског округа, на простору к.о. 
Петница и Клинци успостављена заштита 
сагласна режиму заштите III степена, до стицања 
одговарајућег статуса подручја Ваљевских 
планина. 
     Употреба шумских земљишта вршиће се у 
складу са решењима овог плана и Закона о 
шумама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 83/92, 54/93, 
60/93, 54/96). 
 
   Пошумљавање 
     Планско повезивање шума овог подручја, као и 
формирање нових заштитних масива подразумева 
пошумљавање и попуњавање проређених 
шумских састојина на свим површинама где је 
обраст оцењен као недовољан, склоп непотпун 
или прекинут, односно где је учешће шумских 
чистина веће од 30 %.  
 
     Пошумљавање вршити аутохтоним врстама и у 
ову сврху треба користити здраве саднице 
старости 2-3 године. Поред пошумљавања 
предвидети узгојне мере и мере неге у 
новоформираним састојинама, како након 
формирања не би биле препуштене саме себи, а 
тиме и брзој деградацији.  
 
     Предвиђа се спровођење интензивних мера 
неге (чишћењем и проредама) у културама и 
вештачки подигнутим састојинама четинара. 
     Као превентивну меру заштите тла 
приоритетно пошумљавати ерозивна и друга 
нестабилна земљишта. Везивањем терена шума ће 
смањити ерозију, коренов систем ће учврстити 
земљиште. 
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     Формирање ивице шума 
    На међусобним границама и где се шумски 
масив граничи са пољопривредним земљиштем, 
или другим видом коришћења, потребно је 
формирати ивице шума.   
    Формирање ивице шума изводити од врста које 
су у одговарајућим састојинама, заступљене у 
нижим спратовима, а због своје декоративности 
представљају погодан материјал за ову сврху. 
Предвиђене врсте су: 
- за састојину храстова и цера - Cornus mas, Acer 
cempestre, Ligustrum vulgare, Prunus avium (спрат 
жбуња); Helleborus odorus, Festuca vallesiaca, 
Genista ovata (спрат приземне флоре); 
- за састојине тврдих лишћара - Фраxинус орнус, 
Ацер цампестре, Улмус сп. (спрат жбуња);  
Dactylis glomerata, Hipericum perforatum, Poa 
nemoralis (спрат приземне флоре). 
 
     Заштитни појасеви  
     Пољезаштитни појасеви постављају се због 
честине и јачине владајућих ветрова (на овом 
подручју најчешћи је западни ветар) у оквиру 
заштите земљишта од ерозије. Појасеви су 
максимално троредни и највеће ширине 5 м. У 
ову сврху врши се садња вишегодишњих садница, 
основну врсту чини жешља (Acer tataricum) - 
средњи ред, унутрашњи се формира садњом леске 
(Corylus avellana), а спољни садњом јоргована 
(Syringa vulgaris), дуње (Cydonia oblonga) или 
белог дуда (Morus alba).  
    Максимално растојање садница у једном реду 
треба да буде 3 м, а одстојање међу редовима 1,5 
м. 
    Неопходно је подизање противерозионих 
појасева  (живица) на падинама са  нагибом већим 
од 10%, на пољопривредном земљишту.   
    Противерозиони појасеви су по правилу 
дворедни, ширине 1 до 1,5 м.  
    Основна врста која се сади је леска (Corylus 
avellana), а други ред се формира садњом леске, 
дуње (Cydonia oblonga) или граба (Carpinus 
orientalis). На тај начин се спречава појава ерозије 
и сливања ђубрива у водене површине, што 
изазива појаву еутрофизација вода (смањивање 
квалитета река, забаривање језера). 
    Северозападно од језера на Поцибрави, на делу 
званом Потес, потребна је садња пољезаштитних 
појасева, како би се спречило спирање органских 
материја се пољопривредног земљишта које 
поспешује процес природне сукцесије и 
прерастања језера у бару. Приликом садње треба 
водити рачуна да се не заклоне визуре са околних 
узвишења, и да се појас уклопи у уређење читаве 
обале језера. 
     Водотоке заштитити унапређењем приобалне 
вегетације, очувањем и садњом нових 
противерозионих живица (противерозивни 
појасеви). 
    Као мера заштите водотока предвиђа се садња 
специфичног типа долинске вегетације 
Gynocontetum, на најнижим речним терасама, чија 

је доминантна врста Cynodon dactylon (зубача). 
Ова врста се размножава ризомима и њима везује  
растресито алувијално земљиште, поред зубаче 
могу се применити и следеће врсте: Andropogon 
ischaemum, Plantago lanceolata, Taraxacum 
officinale, Achilea millefolium, Poa bulbosa, Bromus 
commutatus, Euphoriba cyparissias, Authoxanthum 
odoratum и др. 
     Изнад вегетације на најнижим речним 
терасама, је појас травних површина следећег 
флористичког састава: Poa pratensis, Trifolium 
repens, Plantago lancelota и др. 
     На десној обали реке Бање на ушћу Поцибраве 
где је изражено подлокавање обале и могуће 
активирање процеса ерозије, потребно је засадити 
стабла врбе и тополе. Приликом осигурања обала 
пожељно је местимично остављати чистине за 
смену површина са дрвећем чиме се постиже 
еколошка разноврсност у односу на услове 
средине, као и у односу на различите заједнице 
биљака и животиња. 
   У функцији заштите рекреативног подручја 
обавезно је подизање заштитног зеленила дуж 
саобраћајница. Користити комбинацију 
гостујућих врста које имају својства заштите од 
прашине и врста које одговарају станишту. За 
заштиту од прашине предлажу се следеће врсте: 
Salix caprea, Corylus avellana, Tilia platyphylos, 
Ligustrum vulgare и друге.  
 
    Зелени коридор 
    Подизање зеленог коридора омогућило би 
повезивање простора к.о. Бујачић, Петница и 
Клинци, са системом зеленила града Ваљева.  
Зелени пут представља линијску зелену 
површину чија је функција повезивање паркова, 
карактеристичних природних појава или 
културно-историјских споменика у једну целину, 
а то има еколошки значај (заштита 
биодиверзитета, филтрација ваздуха...), 
доприноси заштити и унапређењу слике предела, 
као и унапређењу рекреације становника.  
     Зелени коридор формирати дуж магистралног 
пута Ваљево - Рајковић, долином реке Бање до 
Петничке пећине, истраживачке станице и дуж 
локалних путева до језера на Поцибрави. Овај 
зелени пут може бити обликован као пешачко-
бициклистичка рута, у зависности од природних и 
абиотских услова (нагиб терена, ширина 
регулације пута Ваљево-Рајковић). 
 
   Влажни екосистеми 
   На овом подручју су заступљени влажни 
екосистеми : са десне стране потока Поцибрава на 
ушћу у реку Бању, око извора и у долини реке 
Бање (Бара), као и ливаде са леве и десне стране 
потока Врело на ушћу у језеро Поцибрава. Према 
одредбама Закона о заштити природе, а због 
својих специфичних одлика и реткости, влажне 
ливаде имају посебну научну, васпитну и 
естетску вредност и представљају природни 
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споменик  ботаничког карактера. Степен заштите 
ових реткости треба подићи на виши ниво. 
 
1.4. Правила коришћења и заштита вода и 

водног земљишта 
         
   За урбанизацију овог подручја морају се 
предвидети техничка решења за спровођење 
потребних мелиоративно-дренажних мера ради 
заштите од подземних и површинских вода 
укључујући и кишне воде и адекватне санационе 
радове. 
   При планирању потребних мелиоративних 
радова за прихватање, одвођење и заштиту од 
вода са подручја сагледати све могућности 
постојећих водотокова и евентуалне потребе за 
њиховим уређењем. 
   Мелиорационим радовима на потесу реке Бање, 
од пута Ваљево - Рајковић ка Белошевцу, могуће 
је исушити мочварно земљиште, површине од око 
100 ха и користити у процесу пољопривредне 
производње. Овим активностима не сме се 
угрозити водоток и обале реке.  Потребно је 
опрезно приступити мелиорационим радовима 
како се не би изазвала дестабилизација падина.    
   Значајнији радови на регулацији реке Бање и 
Поцибраве нису неопходни.      
   Потребно је задржати природни ток, применом 
предеоно-еколошких мера. 
   Најбитније предеоно-еколошке мере које треба 
применити су : 
- формирање коридора за заштиту тока, 
- задржавање постојећих биотопа, 
- обнављање и проширивање приобалне 
вегетације ради повећања инфилтрације и 
- учвршћивање обала применом био-
инжињерских мера. 
    Биолошко - инжењерским радовима 
стабилизовати речно корито тако да се 
морфологија водотока очува у што природнијем 
стању. Нивелационим радовима, каскадама, 
смањити зону алувијума и истаћи вредност 
водотока са вегетацијом. Извршити 
продубљивање речних корита без уништавања 
вегетације и обала. Непосредно уз водотоке 
очувати слободне коридоре у циљу непосредне 
заштите токова.   
   Коридор је варијабилне ширине дуж тока 
Поцибраве (од језера до ушћа) и реке Бање, 
просечно по 10 м са леве и десне стране, а 
незнатно шири може бити поред  већих меандара. 
   Брана, језеро "Поцибрава" и обала представљају 
амбијенталну целину и  будућу рекреативну зону. 
Непосредан простор око језера потребно је 
заштитити од потенцијалних загађивања воде и 
угрожавања његовог режима заштитним појасом 
ширине 100 м око језера.   
    Да би се заштитили водотоци, језеро и да би се 
зауставила даља еутрофизација вода (смањење 
квалитета водотока, забаривање језера) потребно 
је унапредити приобалну вегетацију очувањем и 
садњом нових противерозионих живица 

(пољезаштитни појасеви), потребно је спровести 
режим коришћења пољопривредног земљишта у 
приобаљу и тако спречити појаву ерозије, 
спирања органских материја и сливања ђубрива у 
водене површине. Забрањена је примена осоке, 
азотних ђубрива и пестицида.  
  Техничка решења за планиране објекте 
укључујући и уређење водотокова, морају да 
испуне услове дефинисане одредбама Закона о 
водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91).  
Дефинисање услова за све постојеће и планиране 
објекте, у односу на водотокове извршиће се 
током израде појединачних планских докумената. 
   Објекти дуж водотокова морају бити удаљени 
од горње ивице  водотока, минимално 10 м, тако 
да се омогући несметано одвијање активности на 
одржавању корита. 
    У алувијуму реке Бање утврђено је постојање 
подземних вода; термалних и вода које одговарају 
стандардима за пиће. 
    При планирању водити рачуна о заштити 
површинских и подземних вода, изворишта и 
објеката за коришћење вода, од случајног или 
намерног загађења, како на самој локацији тако и 
у околини. 
    Услови за заштиту вода и снабдевање објеката 
водом регулисани су :Законом о водама ("Сл. 
гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96), 
Правилником о начину одређивања и одржавања 
зона и појасева санитарне заштите објеката за 
снабдевање водом за пиће ("Сл. гл. СРС" 
бр.33/78) и Правилником о хигијенској 
исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" бр. 
42/98). 
   У насељима и зонама где је предвиђена 
изградња туристичких објеката, стамбених 
објеката, производних објеката, или је планирана 
нека друга интензивнија изградња, обавезна је 
реализација канализационих система за отпадне 
воде и постројења за пречишћавање отпадних 
вода (ППВО) прикладних диспозиција са 
механичким и биолошким третманом. 
   У атарима села у којима није изводљиво, а ни 
рационално градити канализациони систем, 
обавезно је уређење непропусних септичких јама 
и организовање службе  која ће се старати о 
њиховом пражњењу и одвожењу ван слива до 
канализационих система и ППВО. Пражњење 
непропусних септичких јама се обавља по 
принципу обавезности, без захтева корисника. 
   Изградња објеката који могу угрозити квалитет 
воде у водотоцима (штале, фарме, производни 
објекти и сл.) могућа је под условом реализације 
канализационих система за отпадне воде и 
постројења за пречишћавање отпадних вода. 
    Технолошке отпадне воде настале у оквиру 
објеката (постојећих и будућих) укључујући и 
евентуалне паркинге, гараже и друге садржаје, 
евакуисати до јавних канализацијоних система 
према условима надлежног комуналног 
предузећа. У случају да се планира изградња 



Страна 6 Службени гласник општине Ваљево     29.  фебруар 2008. Број 2 
 
уљне ТС  она мора да има водонепропусни базен 
за прихват уља.  
   Постојеће објекте повезати на  канализациони 
систем.  
   За прикључење на јавну канализацију по 
квалитету и квантитету морају се обезбедити 
услови надлежног комуналног предузећа. При 
дефинисању ових услова морају се користити 
подаци о битним капацитетима градског уређаја 
за пречишћавање комуналних отпадних вода. 
   Употреба вода и водног земљишта вршиће се у 
складу са решењима  овог плана и Закона о 
рударству ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 34/06) као 
и Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 
53/93, 67/93, 48/94, 54/96).    
 
1.5. Грађевинско земљиште 
 
    Изграђено земљиште на руралном подручју 
обухвата грађевинске парцеле и катастарске 
парцеле или њихове делове са изграђеним 
објектима. 
    Издвајају се грађевинске зоне : 
Централне зоне 
Центар Петница � насеље са специфичном 
функцијом  
Зона А1а � део насеља, стамбено - туристичка 
зона 
Зона А1б � део насеља Петница и Клинци, 
туристичко - рекреативна зона 
Центар Клинци � насеље 
Зона А1в � центар насеља 
Центар Бујачић � насеље у рубној зони Ваљева 
Зона А2 � центар насеља 
Инициране зоне 
Насеља поред регионалног и локалног пута 
Зона Б1а - Петница � уз регионални пут 
Зона Б1б - Петница  - уз локални пут ка центру 
Зона Б1в � Петница � локални пут ка Белошевцу 
Зона Б1г � Клинци � уз локални пут ка Белошевцу 
Зона Б1д � Клинци � уз регионални пут  
Зона Б1ђ - Клинци � уз локални пут ка Рогљевићу 
Посебан режим 
Зона Б2 � Бујачић, Петница � језеро 
Зона Б2а � Петница,Клинци � споменик културе и 
споменик природе  
У изграђеној насељској целини у побрђу 
удаљена од регионалног пута 
Зона В1а � Бујачић -  уз локални пут Гајина 
Зона В1б � Бујачић � уз локални пут Брдо 
Зона В1в � Бујачић � уз локални пут Мачине 
Зона В1г � Клинци � уз локални пут Рогљевић 
Појединачне грађевинске парцеле у атарима  
(удаљене од магистралног, регионалног и 
локалног пута) 
     Употреба грађевинског земљишта вршиће се у 
складу са решењима овог плана и Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
47/03). 

2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА 
ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

      
     Концепција уређења и развоја грађевинског 
земљишта заснива се на рационалној 
организацији и ограниченом ширењу 
грађевинског земљишта у дефинисаним  
грађевинским зонама. 
     Интензивирање коришћења постојећег 
грађевинског земљишта односи се на  повећање 
густина насељености и изграђености, опремање 
саобраћајном, комуналном и социјалном 
инфраструктуром. 
     Усмеравање изградње је првенствено на 
изграђеном земљишту у централним деловима 
насеља (насеље са специфичном функцијом и 
насеље у рубној зони Ваљева) и иницираним 
зонама поред регионалног и локалних путева. 
     Зона / појас изградње обухвата постојећу и 
планирану површину изграђеног земљишта која 
се налази изван непосредног појаса заштите траса 
и објеката постојећих и планираних 
инфраструктурних система. 
     У зонама / појасевима изградње предвиђене су 
густине насељености од: 
 - у магистралном коридору пута (Бујачић � рубна 
зона  Ваљева) 30 ст/ха;       
 -  у регионалном коридору пута (центар Петница, 
центар Клинци) 25 ст/ха; 
 -  у коридору локалног пута  20 ст/ха.      
     У магистралном инфраструктурном коридору 
зоне / појасеви изградње су са мешовитом и  
претежно пословном наменом.   
     Са мешовитом и претежно стамбеном и/или 
пословном наменом су зоне / појасеви изградње у 
регионалном инфраструктурном коридору и 
коридору регионалног пута. 
     Претежно стамбена и/или пословна намена је у 
коридору локалног пута. 
     Ширина зоне/појаса изградње од границе 
непосредног појаса заштите магистралног и 
регионалног пута и/или другог инфраструктурног 
система у магистралном и регионалном 
инфраструктурном коридору може се кретати до 
250м, изузетно до 500м на делу зоне са 
формираном централном функцијом.  
     Ширина зоне / појаса изградње од границе 
непосредног појаса заштите локалног пута 
утврђује се према локалним потребама и 
условима.  
     Континуитет градње уз магистралне, 
регионалне и локалне путеве мора се прекидати 
широким појасевима пољопривредног земљишта 
и шума због заштите пољопривредног и шумског 
земљишта. Максимална ширина прекида је 250м, 
приоритетно на најквалитетнијем 
пољопривредном земљишту, у очуваним  
шумским екосистемима и у зонама плављења.     
    Овим планом дефинисана су правила уређења 
јавног грађевинског земљишта и осталог 
грађевинског земљишта. 
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     Приказ начина коришћења земљишта  дат је у 
графичком прилогу "Планирано јавно и остало  
земљиште", лист број 6.  
     Постојеће изграђено земљиште прецизно је 
геодетски утврђено, јавно грађевинско земљиште 
одређује општим актом Скупштина општине 
Ваљево у складу са Законом и овим 
урбанистичким планом. 
 
2.1.  Правила уређења и изградње зона и 
појасева  заштите 
 
2.1.1. Заштитни појасеви у  инфраструктурним  
коридорима 
 
    Појас регулације јавног пута и других објеката 
инфраструктурних система обухвата путно 
земљиште, које чини грађевински профил пута и 
прописани обострани  земљишни појас. 
    Садржај саобраћајног профила у оквиру појаса 
путне регулације, осим категоријом јавног пута, 
дефинисан је и зоном проласка.  
     У изграђеним насељским целинама он 
обухвата: коловоз, обострани тротоар (ређе 
једнострани), са прикупљањем и каналисањем 
атмосферских отпадних вода, као и разделни 
појас између, за смештај дрвореда и 
бициклистичке стазе, према задатим локалним 
условима. 
    Ван изграђеног простора насеља уместо 
тротоара су банкине са чврстим застором. 
    Изван појаса регулације формирају се 
обострани заштитни појасеви са прописаним 
режимима како за забрану градње, тако и за 
контролисану изградњу и уређење  простора. 
    Овим планом су дате минималне ширине 
инфраструктурне регулације, за смештај 
комуналне инфраструктуре, са садржајем 
профила према зони  проласка и категорији пута. 
    Заштитни појасеви траса и објеката 
инфраструктурних система су непосредни појас 
заштите и шири појас заштите. 
    За јавне путеве ван изграђених делова насеља: 
непосредни појас је ширине 10м  поред деонице 
постојећег регионалног пута и  5м од ивице 
земљишног појаса поред постојећих локалних и 
некатегоризованих путева.  
    Шири појас је ширине 10м за регионални пут и  
5м за локални, мерено од границе непосредног 
појаса заштите. 
 
    Непосредни појас заштите 
     У непосредном појасу заштите успоставља се 
режим ограничене и строго контролисане 
изградње и уређења простора.  
• Забрањена је изградња објеката  који 
нису у функцији инфраструктурног система који 
се штити, тј. легализација, реконструкција и 
доградња постојећих објеката и нових објеката  
привредних, стамбених и других објеката.  
• Легализација и реконструкција 
постојећих објеката у изграђеном простору 

насеља поред пута, може се одобрити само 
изузетно на основу одговарајуће техничке 
документације за доградњу, реконструкцију и/или 
рехабилитацију постојећег пута, односно 
техничке документације за изградњу нове 
деонице пута а у складу са планским решењем. 
• Дозвољава се изградња објеката, 
постројења и уређаја у функцији 
инфраструктурног система. 
• У складу са планом могу се 
постављати паралелно вођене трасе осталих 
инфраструктурних система, објеката и постројења 
у инфраструктурном коридору на минималном 
међусобном растојању на основу закона и 
прописа а под условима надлежног јавног 
предузећа. 
• Спроводе се мере заштите окружења 
од негативних утицаја инфраструктурних система 
на животну средину и изводе потребни радови : 
дрвореди на деоници пута у насељу, заштитно 
зеленило, каналисање и пречишћавање 
атмосферских вода са коловоза  пута, заштитне 
баријере од буке и друго. 
• Спроводе се мере заштите 
инфраструктурних система на удаљењу које је 
довољно за безбедно функционисање и 
одржавање инфраструктурног система.  
• У начелу се не дозвољава сађење 
дрвећа испод далековода, постојећа стабла могу 
се задржати уколико њихова удаљеност од вода 
износи минимум 3,0 м од било ког дела стабла. 
• У појасу заштите оптичког кабла није 
дозвољено на удаљењу мањем од 5,0 м садити 
биљке чији корен има дубину већу од 1,0м. 
     Не дозвољава се на удаљењу мањем од 5,0м од 
осе гасовода садити биљке чији корен има дубину 
већу од 1,0м. 
 
     Шири појас заштите 
     У ширем појасу заштите успоставља се режим 
селективне и контролисане изградње и уређења. 
• Дозвољава се изградња, 
реконструкција, доградња и легализација 
постојећих објеката и нових објеката (привредни, 
стамбени и други објекти) у зонама предвиђеним 
за изградњу, уз предуслов спровођења мера 
заштите на основу процене утицаја и ризика од 
инфраструктурног система на животну средину. 
• Планирани парелелно вођени 
инфраструктурни системи који нису постављени 
у непосредном појасу заштите смештају се у 
инфраструктурном коридору на минималном 
међусобном растојању на основу закона и 
прописа. 
• Спроводе се мере заштите окружења 
од негативних утицаја инфраструктурних система 
на животну средину и изводе потребни радови: 
заштитно зеленило, каналисање атмосферских 
вода у депресијама поред инфраструктурних 
система, заштитне баријере од буке и друго. 
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• Спроводе се мере заштите 
инфраструктурних система које нису реализоване 
у непосредном појасу заштите. 
• Између пута и другог 
инфраструктурног система у инфраструктурном 
коридору забрањује се изградња нових објеката, 
легализација,реконструкција и доградња 
постојећих објеката који нису у функцији тих 
инфраструктурних система. 
 
     Посебна правила за преносне далеководе 110 
kV и 220 kV 
 
• Евентуална изградња у близини 
далековода условљена је "Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 
kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88). 
• Општа препорука "Електроистока" је 
да се било који објекти, а нарочито објекти за 
стални боравак људи граде што даље од 
длековода и то: минимум 25 м за ДВ 110 kV , 
минимум 30 м за ДВ 220 kV . 
• Обавезна је израда елабората, у коме се 
даје тачан однос предметног далековода и објекта 
који ће се градити, сагласност на елаборат даје 
"Електроисток". 
 
    2.1.2. Зоне заштите изворишта, водотока и 
акумулације 
     
1)  Изворишта која се по количини и квалитету 
могу користити или се користе за снабдевање 
водом за пиће обезбеђују се зонама и појасевима 
санитарне заштите:  
• Зона непосредне заштите изворишта 
(режим строгог санитарног надзора), обухвата 
зону од 10 м око водозахвата,обезбеђује се 
ограђивањем и може се користити само као 
сенокос. У овој зони забрањена је изградња, 
коришћење и одвијање активности које нису у 
функцији водопривреде.  
• У ужој зони заштите изворишта 
(режим сталног санитарног надзора), зона око 
извора је пречника 30 м, није дозвољена изградња 
објеката, постављање уређаја и вршење радњи 
које могу загадити воду, коришћење простора је 
контролисано. Могуће је задржавање или замена 
постојећих објеката под условом да се обезбеди 
санитарно прикупљање и пречишћавање 
отпадних вода. 
• У широј зони заштите изворишта 
(режим селективног санитарног надзора), 
обухваћено је  сливно подручје Петничког врела, 
у коме је забрањена је изградња индустријских и 
других објеката  чије отпадне воде и друге 
материје из технолошког процеса производње 
могу загадити извориште.    
     Дозвољава се контролисана изградња 
стамбених и туристичких објеката под условом да 
се обезбеди санитарно прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода. 

2) Заштитни појас дуж водотока је просечно по 10 
м, са леве и десне стране, а незнатно шири може 
бити поред  већих меандара.    
3) Ужа зона заштите обухвата површину 
акумулационог језера на највишем нивоу воде, са 
обалним појасом у ширини од око 100 м. У ужој 
зони примењује се режим сталног санитарног 
надзора са забраном изградње и контролисаним 
коришћењем простора, којим је омогућено 
задржавање или замена постојећих објеката под 
условом реализације канализационих система за 
отпадне воде и одговарајућих  ППОВ прикладних 
диспозиција, са механичким и биолошким 
третманом. 
    Зона непосредне заштите, 10 м, налази се 
унутар уже зоне заштите.  
    У широј зони заштите примењује се режим 
селективног санитарног надзора, са 
контролисаном изградњом и коришћењем 
простора.  
    У широј зони се дозвољава изградња 
туристичких, стамбених, стамбено-пословних 
објеката са терцијарним делатностима, под 
условом реализације канализационих система за 
отпадне воде и одговарајућих  ППОВ прикладних 
диспозиција, са механичким и биолошким 
третманом. 
 
   2.1.3. Зоне заштите непокретних културних 
добара 
 
1)  Зона I степена заштите � зона заштићене, 
непосредне природне околине непокретног 
културног добра која има исти статус заштите као 
добро, са режимом строго контролисане изградње 
и уређењем простора.  
     У овој зони је : 
• Забрањена изградња објеката који нису у 
функцији заштите и презентације културног 
добра. 
• За коришћење, одржавање и евентуалну 
реконструкцију објекта обавезна је сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика културе. 
• У складу са захтевима заштите и 
презентације целокупног културног добра 
простор се уређује, опрема комуналном 
инфраструктуром и одређеним мобилијаром. 
• Досадашњи начини коришћења 
пољопривредног и шумског земљишта су 
дозвољени, осим ако нису у колизији са заштитом 
и презентацијом непокретног културног добра и 
очувањем предеоног лика заштићеног простора.  
2)  Зона II степена заштите -  чини просторну 
целину са I зоном заштите, има режим ограничене 
и строго контролисане изградње и уређења 
простора.  У овој зони је : 
• Дозвољена реконструкција и одржавање 
постојећих, изузетно изградња нових стамбених и 
помоћних објеката пољопривредних 
домаћинстава и то искључиво на постојећим 
кућиштима, у складу са условима надлежног 
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Завода за заштиту споменика културе и у складу 
са решењима плана. 
• Дозвољен је саобраћајни приступ  и 
уређење стаза за пешачка кретања посетилаца. 
• Дозвољено је организовање простора за 
прихват посетилаца и службених лица, са 
садржајима за презентацију непокретног 
културног добра и пратећим садржајима. 
• Дозвољено је формирање 
етнофолклорних комплекса са постојећим, 
пренетим и/или репликама објеката народног 
градитељства. 
3)  Зона III степен заштите - шира зона заштите, 
обухвата простор амбијенталне целине и/или 
предеоне целине у којој се непокретно културно 
добро налази и има режим селективне и 
контролисане изградње и уређења простора. У 
овој зони је : 
• Дозвољен развој активности 
комплементарних заштити непокретног 
културног добра. 
• Дозвољена је промена намене и начина 
коришћења пољопривредног и шумског 
земљишта уколико се не ремети очување 
предеоног лика. 
• Дозвољена је изградња приступних и 
рехабилитација и реконструкција постојећих 
саобраћајница у насељу и уређење стаза за 
кретање посетилаца, излетника и туриста. 
• Дозвољена је изградња туристичких, 
спортско - рекреативних, стамбених, 
пољопривредних и других објеката у функцији 
развоја културолошког, еколошког, етно и 
руралног подручја. 
 
   2.1.4.  Зоне заштите од негативних утицаја 
пољопривреде 
 
   Због негативних утицаја пољопривреде на 
стамбене објекте и туристичко-рекреативне зоне 
потребно је применити минимална заштитна 
одстојања према ораницама и плантажним 
воћњацима који се интензивно третирају 
вештачким ђубривом и пестицидима од најмање 
800,0 м. 
   Од границе комплекса сточних фарми 
минимална одстојања према стамбеним 
објектима, магистралним путевима и речним 
токовима треба да буду 200,0 м. 
   Од границе комплекса сточних фарми 
минимално одстојање од изворишта 
водоснабдевања је 800,0 м. 

   За фарме са више од 500 условних грла стоке 
утврђују се већа растојања на основу �Процене 
утицаја на животну средину�. 
   Између границе пољопривредних парцела и 
обале водотока у заштитном појасу водотока од 
10,0 м, није дозвољено коришћење пестицида и 
вештачких ђубрива. 
   Око језера најмање 100,0 м, потребно је 
спровести режим коришћења пољопривредног 
земљишта, спречити ерозију, спирање органских 
материја и сливање ђубрива у акумулацију, 
забрањена је примена осоке и азотних ђубрива 
због планираног коришћења језера за купање и 
остале рекреативне активности на води.  
 
2.1.5. Зоне заштите од негативних 
утицаја МСП (мала и средња предузећа) 
 
   За објекте малих и средњих предузећа утврђују 
се  основна правила и услови заштите животне 
средине за одређене еколошке категорије 
предузећа.     
   Еколошке категорије се заснивају на 
минималним планским површинама круга 
предузећа  и обавезним заштитним растојањима 
између потенцијалних извора опасности у кругу и 
стамбених и туристичких зона у насељу. 
   У складу са Уредбом о утврђивању листе I 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
листе II пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (�Службени 
гласник РС� број 84/2005, у даљем тексту: ПУ). 
   Утврђују се следеће категорије предузећа према 
оптерећењу животне средине:  
1) категорија предузећа А - фирме чије је 
еколошко оптерећење незнатно и испод 
граничних вредности емисије и које не подлежу 
ПУ, могу бити лоциране у оквиру стамбене зоне 
насеља; 
2) категорија предузећа Б - фирме које могу 
имати мали и локални утицај на окружење, тј. 
могуће је присуство мање количине опасних 
материја, мали ниво буке и мали ризик од 
хемијских удеса, то су предузећа на која се 
примењује листа II о ПУ; 
3) категорија предузећа В - фирме које могу 
имати средњи утицај на окружење, због 
присуства веће количине опасних материја, 
средњег нивоа буке и ризика од хемијског удеса, 
односно фирме на које се примењује листа I о ПУ. 
 
 
 
 

Заштитно одстојање за различите категорије МСП предузећа *** 
 

Категорија предузећа * А Б В 
Површина комплекса (ха) / < 3 3 - 80 
Заштитно одстојање ² (м) < 50 50 - 100 100 - 500 
Потребна документација за заштиту животне средине** / ПУ ПУ, ПО 



Страна 10 Службени гласник општине Ваљево     29.  фебруар 2008. Број 2 
 
Објашњење: 
*    Када је присутно више ризика, предузеће се 
категорише према највећем ризику 
**   ПУ � процена утицаја на животну средину, 
ПО � процена опасности од  хемијског удеса 
*** Преузето из Просторног плана општине 
Ваљево 
² Заштитно одстојање представља најмање 
одстојање између извора опасности и најближег 
стамбеног  или другог осетљивог објекта. 
Изведено на основу смерница Савеза Друштава за 
чистоћу Ваздуха Југославије (1987): �Заштитна 
одстојања између индустрије и стамбених 
насеља�. По правилу заштитно одстојање  
обезбеђује се унутар граница привредног објекта 
или комплекса. 
У оквиру граница Плана генералне регулације, 
мала и средња предузећа су првенствено из 
категорије А, евентуално отварање предузећа из 
категорије Б биће на основу процене утицаја на 
животну средину, док се предузећа из V 
категорије  неће отварати. 
У току спровођења Плана генералне регулације 
вршиће се еколошка валоризација производних 
капацитета и примењивати одговарајућа заштитна 
растојања за предузећа из категорије А и 
категорије Б. 
Заштитна одстојања за производне капацитете ће 
се редефинисати  на основу �Процене утицаја на 
животну средину�. 
 
2.2.  Грађевинске зоне  
 
Централне зоне 
 
Центар Петница � насеље са специфичном 
функцијом  
Зона А1а  
Грађевинске парцеле дате су у попису парцела у 
оквиру детаљне разраде, поглавље 6. �Детаљна 
разрада дела целине ИВ�. 
Зона А1б  
Грађевинске парцеле дате су у попису парцела у 
оквиру детаљне разраде, поглавље 6. �Детаљна 
разрада дела целине ИВ�. 
Центар Клинци � центар насеља 
Зона А1в  
Целе парцеле � К.О. Клинци 
40, 62, 64, 65/1, 65/2, 67, 69/1, 69/2, 70/1, 70/3, 
70/4, 70/5, 71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 72/3, 74/2, 76, 77, 
78, 144/3, 144/4, 147, 148/2, 148/4, 151/2, 154/1, 
154/2, 154/3, 155, 156/1 и 156/2. 
 Делови парцела � К.О. Клинци 
38/2, 39, 43/5, 43/7, 43/8, 63, 66/2, 66/3, 68/1, 68/2, 
70/2, 74/1, 74/3, 75, 79/1, 80, 98/2, 98/5, 131/2, 
144/2, 145/1, 146, 148/1, 148/3, 149, 151/1, 152, 158 
и 159/2. 
Центар Бујачић � насеље у рубној зони Ваљева 
Зона А2 � центар насеља 
Целе парцеле � К.О. Бујачић 
83/2, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 189/1, 189/2, 189/3, 
189/4, 190/2, 192/4, 192/5, 192/11, 192/12, 192/14, 

192/17, 192/18, 192/19, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 
194/7, 194/8, 194/9, 194/10, 194/19, 194/22, 194/23, 
194/24, 194/25, 194/26, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 
196/3, 196/4, 196/5, 197/1, 197/2, 197/5, 213/4, 217, 
218, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 219/8, 219/9, 
219/10, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 
224/7, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 224/14, 
224/15, 224/16, 224/17, 224/18, 224/20, 224/21, 
226/7,  226/13, 226/14, 226/17, 226/18, 226/19, 
226/21, 226/28, 226/29, 226/31, 226/32, 226/33, 
226/35, 226/36, 226/38, 226/47, 226/53, 226/55, 
227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 
227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 
227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 
227/21, 227/22, 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 
227/27, 227/28, 227/29, 227/32, 227/38, 235/2, 236, 
236, 237/1, 237/2, 238, 253, 254/7, 254/8, 258/1, 
258/2, 259/2, 259/3, 259/4, 260/6, 260/7, 260/8, 
260/9, 260/10, 260/11, 263/3 и 264. 
Делови парцела � К.О. Бујачић 
82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 188/1, 190/3,  191/1, 191/2, 
192/1, 192/3, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/13, 
192/15, 192/16, 193, 194/1, 194/2, 194/11, 194/13, 
194/14, 194/15, 194/16, 194/17, 194/18, 194/20, 
194/21, 196/2, 197/3, 197/4, 213/9, 216, 219/1, 
223/1, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 223/9, 223/10, 
224/6, 226/1, 226/5, 226/6, 226/8, 226/9, 226/10, 
226/11, 226/15, 226/23, 226/30, 226/34, 226/37, 
226/42, 226/48, 226/49, 226/51, 226/52, 226/? (део-
делови парцеле-а јужно од парцела 226/17 и 
226/18), 235/1, 252, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 
254/6, 254/9, 254/10, 259/1, 260/1, 260/2, 260/3, 
260/4, 260/5, 260/12, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 
261/5, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2 и 265. 
 
Инициране зоне  
Насеља поред регионалног и локалног пута 
Зона Б1а - Петница � уз регионални пут 
Целе парцеле � К.О. Петница  
26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 27/4, 27/5, 31/2, 34, 37/1, 
37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/10, 37/11, 
37/12, 37/13, 37/14, 39/12, 45/1, 45/2, 51/3, 51/4, 
52/3, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 
53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 
53/17, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 
58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 58/11, 58/12, 
58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 60/2, 60/3, 60/4, 
60/5, 60/6, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 
60/14, 60/15, 60/16, 61/3, 61/4, 61/5, 62/2, 62/4, 
62/5, 62/11, 98/5, 98/6, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 
98/12, 98/13, 98/14, 98/15, 98/16, 161/1, 161/5, 
161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 161/10, 161/11, 161/12, 
161/14, 161/15, 161/17, 162/2, 162/3, 162/5, 163/2, 
163/3. 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 
163/10, 163/11, 163/12, 163/16, 163/17, 163/18, 
163/19, 163/21, 163/22, 163/23,  164/2, 164/3,  
164/5, 164/8, 165/1, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 
165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 165/13, 168/3, 169/1, 
170/1, 173/1, и 174. 
Делови парцела � К.О. Петница 
26/2, 26/3, 26/4, 26/9, 27/1, 27/3, 27/6, 27/7, 27/8, 
28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31/1, 32, 33, 37/15, 39/1, 
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39/3, 44, 49, 51/1, 52/2, 53/1, 54/1, 54/2,  55/1, 55/2, 
55/3, 55/4, 56/1, 57, 60/1, 60/17, 60/18, 61/1, 
62/1,62/3, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 62/10, 98/1, 98/17, 
98/18, 98/19, 98/20, 161/3, 162/1, 162/4, 163/1, 
164/1, 164/6, 166, 168/2, 171/1, 171/2, 171/6, 172/1, 
172/2 и 173/2. 
Зона Б1б - Петница  - уз локални пут ка центру 
Целе парцеле � К.О. Петница 
63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 64/1, 64/2, 65/1, 
65/2, 70, 71, 87, 89, 95, 98/2, 98/3, 98/4, 98/21, 
98/22, 102/3, 102/4, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 
108/8, 108/9, 108/10,  119,  155/5, 156, 158/1, 158/2, 
158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 
158/10, 158/11, 158/12, 158/13, 158/14, 159 и 160/2. 
Делови парцела � К.О. Петница 
63/1, 66, 68/1, 72, 80/1, 80/2, 81/3, 86, 90, 96, 99, 
102/1, 104/1, 104/2, 105, 108/1, 108/3, 109, 110, 
111/1, 112, 117/3, 122/1, 122/2, 123, 125/1, 125/3, 
126/2, 151/1, 153, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 157, 
160/1, 161/4 и 207. 
Зона Б1в � Петница � локални пут ка Белошевцу 
Целе парцеле � К.О. Петница 
1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 
5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 8/1, 8/3, 8/4, 
8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 
8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 9/1, 9/2, 
9/3, 12/5, 12/12, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 
12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 15/2, 16/3, 
16/4, 16/5, 16/6, 20/3, 21, 22/1, 22/6, 22/7, 22/8, 
22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15 и 23/1. 
Делови парцела � К.О. Петница 
2/1, 5/1, 8/2, 12/2, 12/4, 12/7, 13/1, 14, 15/1, 16/1, 
16/2 и 18. 
Зона Б1г � Клинци � уз локални пут ка 
Белошевцу 
Целе парцеле � К.О.Клинци  
7/2, 7/4, 8/1, 8/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/3, 
20/4, 20/5, 21, 49,50, 53, 55, 57, 58, 89/8, 91/1, 91/2, 
92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6 и 94. 
Делови парцела � К.О. Клинци 
7/1, 7/3, 14, 20/1, 20/2, 22/4, 46, 47, 54, 56, 60, 81, 
82, 85, 86/1, 86/3, 88, 89/3, 93, 95/1 и 95/2. 
Зона Б1д � Клинци � уз регионални пут  
Целе парцеле � К.О. Клинци 
140/1, 140/2, 140/3, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 318, 
320, 325/1, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 354/10, 
354/13, 354/14, 354/15, 362/2, 367/5, 367/6, 367/7, 
367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13, 
367/14, 367/15, 369/1, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 
391/1, 391/2 и 398. 
Делови парцела � К.О. Клинци 
36/1, 36/2, 36/3, 314, 317, 319, 321, 324/1, 324/3, 
325/2, 354/1, 354/2, 354/8, 354/9, 354/11, 354/12, 
355/2, 358, 363, 367/1, 367/4, 368/1,368/2, 369/2, 
372, 373, 375/3 и 390. 
Зона Б1ђ - Клинци � уз локални пут ка 
Рогљевићу 
Целе парцеле � К.О. Клинци 
332/11, 332/12, 332/13, 332/14, 332/17, 332/18, 341, 
342, 343, 344, 345/1, 345/2, 345/3, 346, 347, 348/1, 
348/2, 349, 350, 402/1 и 402/2. 

Делови парцела � К.О. Клинци 
332/15, 333, 351/1, 351/2, 352 и 403. 
 
Посебан режим 
 
Зона Б2 � Бујачић, Петница � језеро 
Целе парцеле 
К.О. Бујачић  281/2 и 281/3 
К.О. Петница 211, 212/1, 213, 215/1, 217, 218, 221, 
222, 223/3, 223/4, 230, 232/1, 232/3, 234/1 и 234/3. 
Делови парцела 
К.О. Бујачић 278, 279, 280, 281, 281/1 и 284/1 
К.О. Петница 208, 209, 210, 212/2, 212/4, 212/5, 
213/3, 214/1, 214/2, 215/2, 216, 223/1, 223/2, 231, 
232/6, 231, 232/6, 233/1, 233/2, 233/3, 234/2 и 234/6 
Зона Б2а � Петница,Клинци � споменик културе 
и споменик природе  
     Грађевинске парцеле дате су у попису парцела 
у оквиру детаљне разраде, поглавље 6. �Детаљна 
разрада дела целине IV�. 
 
У изграђеној насељској целини у побрђу 
удаљена од регионалног пута 
 
Зона В1а � Бујачић -  уз локални пут, Гајина 
Целе парцеле � К.О. Бујачић 
372/2, 379/3, 382, 383, 385 и 386. 
Делови парцела � К.О. Бујачић 
379/1, 380/1, 381, 384, 387, 391, 398, 418/1, 418/2, 
431/1 и 432/2. 
Зона В1б � Бујачић � уз локални пут, Брдо 
Целе парцеле � К.О. Бујачић 
429/1, 439/1, 440/1, 441/1, 441/2,  441/3, 442/1, 476, 
477 и 478/1. 
Делови парцела � К.О. Бујачић 
340/1, 340/2, 343, 345, 438/ 3, 439/2, 439/3, 440/2, 
442/2, 442/3, 478/2, 479/3, 479/4, 480 и 481. 
Зона В1в � Бујачић � уз локални пут, Мачине 
Целе парцеле � К.О. Бујачић 
464/8, 464/12, 464/14, 467, 486/1, 486/8, 486/9, 
486/10, 486/11, 487/1, 487/2, 487/3, 505/1, 505/2, 
508, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4 и 510. 
Делови парцела � К.О. Бујачић 
463/5, 464/3, 464/9, 464/10, 464/13, 464/15, 466, 
471, 486/2, 486/7, 507 и 535. 
Зона В1г � Клинци � уз локални пут, Рогљевић 
Целе парцеле � К.О. Клинци 
451, 452/1, 452/2, 453, 455, 465, 468, 469/1, 469/2, 
470, 477/1, 477/2, 477/3, 478, 479, 480/1, 480/2, 
482, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 500/1 и 500/3. 
Делови парцела  - К.О. Клинци  
450, 454, 456, 464, 466, 467, 473, 474, 475/1, 475/2, 
476, 485, 488, 491, 492, 493, 500/2, 501 и 504. 
 
     Уколико дође до неусаглашености између 
списка парцела у тексту и графичком прилогу, 
меродаван је графички прилог �Копија плана�, 
приложен у документацији плана. 
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2.3 Коришћење и уређење јавног 

грађевинског земљишта 
 
     Јавне намене - земљиште за функције од 
општег интереса 
- јавне саобраћајне површине, 
- јавне зелене површине, 
- речни токови � Бања, Поцибрава, 
- акумулација на Поцибрави,  
- споменик природе "Петничка пећина"  
- истраживачка станица "Петница", 
- археолошко налазиште, 
- комплекси јавних служби - основна школа, 
Месна заједница, амбуланта, гробља, 
- површине за спортске садржаје, 
 
     Јавно земљиште приказано је у графичком 
прилогу број 6, �Планирано јавно и остало 
земљиште�. 
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
     Одређене су у складу са решењима из овог 
плана , са Законом  о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС."бр. 47/03), Законом о путевима ("Сл. 
гласник РС."бр. 46/91),  Законом о јавним 
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/05)  и 
обухватају: 
- насељске деонице категорисане мреже јавних 
путева у  ширини прописаног појаса регулације  
-    и насељске улице у грађевинском реону 
- путеви ван грађевинског подручја који су 
евидентирани катастром непокретности као 
државна својина, односно као опште добро. 
    Они су су углавном ниже категорије и 
дефинисани су зависно од зоне проласка (кроз 
шумско или пољопривредно земљиште) . 
     Коришћење и уређење земљишта ван 
грађевинског реона  врши се у складу са Законом 
о јавним путевима (�Сл. гласник РС� бр.101/05), 
Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. 
гласник РС", бр.62/06), Законом о о шумама ("Сл. 
гласник РС", бр. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 54/96). 
    У оквиру планираних саобраћајних површина, 
поред саобраћајница , дате су оквирно и веће 
паркинг површине.  
 ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
     Обухватају зелене површине у оквиру јавних 
површина различите намене: 
-    дуж саобраћајница, 
- дуж речних токова, 
- у заштитној зони акумулације на Поцибрави, 
- у заштитној зони "Петничке пећине", 
- у зони Истраживачке станице, 
- у спортско - рекреативној зони, 
- у оквиру комплекса јавних служби. 
      Максимално очувати постојећи зелени фонд и 
плански уредити јавне зелене површине, у складу 
са планским решењима. 
      У циљу промовисања и унапређења 
биолошких, еколошких и амбијенталних 
карактеристика простора, препоручује се примена 
различитих елемената пејзажног уређења,  
 

примерених различитим наменама јавног 
земљишта.  
 
РЕЧНИ ТОКОВИ - БАЊА И ПОЦИБРАВА 
 
     Јавно земљиште обухвата коридор  
варијабилне ширине дуж тока Поцибраве (од 
језера до ушћа) и реке Бање, просечно 10 м, а 
незнатно шири може бити поред  већих меандара.  
АКУМУЛАЦИЈА НА ПОЦИБРАВИ 
    Јавно земљиште обухвата језеро и заштитни 
појас у ширини од 10 м око језера.  
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ "ПЕТНИЧКА ПЕЋИНА"  
    Јавно земљиште обухвата споменик природе 
"Петничка пећина".  
     На основу Услова заштите, Завода за заштиту 
природе Републике Србије, одређена је граница 
заштитне зоне Петничке пећине и уцртана  на 
графичком прилогу "План намене површина", 
лист бр. 5.  
ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА "ПЕТНИЦА" 
    Јавно земљиште је у функцији образовања и 
науке, обухвата парцеле Истраживачке станице. 
АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ 
   Јавно земљиште обухвата  археолошки 
локалитет неолитског насеља.  
      На основу Плана заштите археолошког 
локалитета, урађеног у Заводу за заштиту 
споменика културе � Ваљево, одређена је граница 
заштитне зоне археолошког насеља и уцртана на 
графичком прилогу �План намене површина�, 
лист бр.5. 
КОМПЛЕКСИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
  Јавна земљишта на којима постоје или су 
планирани  објекти од општег интереса : 
- објекат Основне школе, к.о. Петница, 
- објекат здравствене станице (амбуланта), к.о. 
Петница,  
- објекат поште, к.о. Петница, 
- објекат  М.З. Петница (у оквиру центра) 
- објекат М.З. Клинци (у оквиру центра) 
- објекат М.З. Бујачић (у оквиру центра) 
- гробља, постојећа са планираним проширењима 
у к.о. Петница и   
  к.о. Клинци. 
ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТСКЕ САДРЖАЈЕ 
  Јавно земљиште намењено за спорт и рекреацију 
обухвата парцелу Спортског центра .  
 
Све наведене намене напаја одговарајућа мрежа 
инфраструктуре, како је приказано у графичком 
прилогу "Скупни приказ мреже инфраструктуре - 
синхрон план", лист бр. 8.  
   Коришћење и уређење спровести у складу са 
Планом и Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС." бр. 47/03). 
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2.4. Коришћење и уређење осталог 
грађевинског земљишта 
 
Остале намене 
- површине за становање, 
- површине за пословање, 
- површине за стамбено-пословне намене 
(мешовите), 
- црквено имање, 
- земљиште планирано за изградњу изложбеног 
павиљона, 
- површине за могући развој бање и бањских 
функција са привременим коришћењем за 
пољопривреду и у једном делу за  јавни паркинг 
(Бањско-туристички комплекс) .    
      Остало земљиште приказано је на графичком 
прилогу број 6, �Планирано јавно и остало 
земљиште�. 
      Све планиране намене повезује одговарајућа 
мрежа саобраћајних површина. 
       Препоручује се примена различитих 
елемената пејзажног уређења, примерених 
различитим наменама земљишта. 
      Све наведене намене напаја одговарајућа 
мрежа инфраструктуре, како је приказано у 
графичком прилогу "Скупни приказ мреже 
инфраструктуре - синхрон план", лист бр. 8. 
      Коришћење и уређење спровести у складу са 
Планом и Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС." бр. 47/03). 
 
2. ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ У ОКВИРУ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Подела на просторне целине извршена је према 
намени земљишта, саобраћајној матрици, 
инфраструктурној опремљености, као и потреби 
јаснијег дефинисања вредности пољопривредног, 
водног, шумског и грађевинског земљишта и 
објеката, а у складу са поделом из Програма 
плана. 
ЦЕЛИНА 1 - БУЈАЧИЋ - потес ГАЈИНА, 
ПОТЕС . 
ЦЕЛИНА 2 - БУЈАЧИЋ - потес БРДО, 
МАЧИНЕ.  
ЦЕЛИНА 3 - ПЕТНИЦА - потес КАМАРИНЕ, 
ПАРЛОГ и ЗБЕГОВИШТЕ . 
ЦЕЛИНА 4  - ПЕТНИЦА, БУЈАЧИЋ и КЛИНЦИ 
� Туристичко-рекреативна -потес БРДО, ПОТЕС - 
ЗБЕГОВИШТЕ, БАЊА, ОСОЈЕ МЕДЉЕН. 
ЦЕЛИНА 5 - КЛИНЦИ -  потес БАЊА, ЈЕЛЕЧ, 
ЛИПНИЦА, МЕДЉЕН, ПАЛАНКА и ПОЉЕ. 
ЦЕЛИНА 6 - КЛИНЦИ И ПЕТНИЦА - потес  
РОГЉЕВИЋ, ЕГЗЕРЦИР,СТУДЕНАЦ, ОСОЈЕ и 
МАЧИНЕ. 
Подела на целине приказана је у графичком 
прилогу �Подела на целине и подцелине�, лист 
бр. 4. 

3.1.  Целине и зоне са истим правилима 
грађења  
 
    У Плану генералне регулације одређене су 
целине, а у оквиру тих целина  зоне са истим 
правилима грађења. 
    Целине и зоне са истим правилима грађења 
приказане су на графичком прилогу �Правила 
грађења и даље разраде�, лист бр.10. 
 
3.1.1.  Целина 1 - Бујачић - потес Гајина, Потес 
 
    Дефинисано је грађевинско земљиште и 
комплетно комунално опремање за постојеће 
објекте и будућу изградњу.     
    Инфраструктурна мрежа је саставни део 
комуналних техничких система Ваљева. Све 
постојеће објекте и нове објекте  инфрастуктурно 
опремити и прикључити на градску мрежу. 
    У овој целини примењују се правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у грађевинским зонама  :  
• Центар Бујачић � насеље у рубној зони  
Ваљева - зона А2; 
• У изграђеној насељској целини у побрђу 
удаљена од регионалног пута � Гајина  уз локални 
пут - зона В1а. 
    На пољопривредном, шумском и водном 
земљишту дозвољена је изградња објеката 
прописаних Планом Генералне регулације у 
поглављима 5.1. Пољопривредно земљиште; 5.2. 
Шумско земљиште; и 5.3. Водно земљиште. 
    У целини се формирају парцеле нових 
пољопривредних домаћинстава и задржавају 
постојећа пољопривредна домаћинстава у 
атарима. Правила уређења парцела и изградње 
објеката су за - Појединачне грађевинске 
парцеле у атарима, удаљене од магистралног, 
регионалног и локалног пута. 
     У оквиру целине, на локацији означеној у 
графичком прилогу 5.� План намене површина�, 
планиран је етно клуб.  
     Етно клуб ће бити место за промоцију туризма 
овог краја, ту ће становништво имати могућност 
понуде смештаја и исхране, организоваће се 
различита окупљања са различитим програмима 
културног, еколошког и етно садржаја.     
    На парцели 68 к.о. Бујачић налази се спомен 
обележје пилоту настрадалом у току 
бомбардовања 1999. године. 
Због постојећих далековода 220 кВ и 110 кВ у 
оквиру ове целине издвојен је ЗАШТИТНИ 
КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА, у коме са забрањује 
изградња стамбених, економских, пословних и 
стамбено-пословних објеката. 
    Заштитни коридор је минимум 30 м десно и 
лево од далековода. 
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3.1.2.  Целина 2 - Бујачић  - потес Брдо, Мачине 
 
    Приоритет ове целине је развој пољопривреде и 
шумарства. 
    Целина обухвата појединачне објекте и 
поједине групације кућа на пољопривредном и 
шумском земљишту у засеоцима Жујевац, 
Живковића брдо, Горњи крај и  Мачине. 
    На пољопривредном, шумском и водном 
земљишту дозвољена је изградња објеката 
прописаних Планом Генералне регулације у 
поглављима : 5.1. Пољопривредно земљиште; 5.2. 
Шумско земљиште; и 5.3. Водно земљиште. 
    У целини се формирају парцеле нових 
пољопривредних домаћинстава и задржавају 
постојећа пољопривредна домаћинстава у 
атарима. Правила уређења парцела и изградње 
објеката су за - Појединачне грађевинске 
парцеле у атарима, удаљене од магистралног, 
регионалног и локалног пута. 
    У изграђеним групацијама кућа, у побрђу, 
удаљеним од регионалног пута  примењују се 
правила уређења парцела и изградње објеката у 
грађевинским зонама: 
• Брдо - уз локални пут � зона В1б; 
• Мачине � уз локални пут � зона В1в. 
     У оквиру целине, на локацији означеној у 
графичком прилогу 5.� План намене површина�, 
планиран је етно клуб.  
     Етно клуб ће бити место за промоцију туризма 
овог краја, ту ће становништво имати могућност 
понуде смештаја и исхране, организоваће се 
различита окупљања са различитим програмима 
културног, еколошког и етно садржаја. 
    Нове и постојеће објекте инфраструктурно 
опремити и прикључити на инфраструктурне 
мреже. У случају  да не постоји канализациона 
мрежа обавезна је изградња хигијенских 
непропусних септичких јама. 
На потесу Брдо ка акумулацији "Поцибрава" 
издвојена је ЗОНА КЛИЗИШТА. 
    Терен је условно стабилан са остатцима 
активних клизишта и не препоручује се изградња 
објеката. У случају градње обавезна је израда 
геотехничких елабората, посебно за сваки објекат.  
    У оквиру ове целине издвојен је ЗАШТИТНИ 
КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА, у  
коме са забрањује изградња стамбених, 
економских, пословних и стамбено-пословних 
објеката. 
    Коридори далековода 220 кВ и 110 кВ пролазе 
југозападним и јужним делом ове целине. Зона 
заштите је минимум 30 м десно и лево од 
далековода. 
 
3.1.3.  Целина 3 - Петница - потес 
Камарине, Парлог и  Збеговиште 
 
    Дефинисано је грађевинско земљиште и 
комплетно комунално опремање за постојеће 
објекте и будућу изградњу.  

    Инфраструктурна мрежа је саставни део 
комуналних техничких система Ваљева. Све 
постојеће објекте и нове објекте  инфрастуктурно 
опремити и прикључити на градску мрежу. 
    У овој целини примењују се правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у грађевинским зонама :  
• Иницирана зона градње � уз регионални пут � 
зона Б1а; 
• Иницирана зона градње � уз локални пут � 
зона Б1б; 
• Иницирана зона градње � уз локални пут ка 
Белошевцу � зона Б1в; 
    На пољопривредном, шумском и водном 
земљишту дозвољена је изградња објеката 
прописаних Планом Генералне регулације у 
поглављима 5.1. Пољопривредно земљиште; 5.2. 
Шумско земљиште; и 5.3. Водно земљиште. 
    У целини се формирају парцеле нових 
пољопривредних домаћинстава и задржавају 
постојећа пољопривредна домаћинстава у 
атарима. Правила уређења парцела и изградње 
објеката су за - Појединачне грађевинске 
парцеле у атарима, удаљене од магистралног, 
регионалног и локалног пута. 
    На потесу Камарине  издвојена је ЗОНА 
КЛИЗИШТА. Терен је условно стабилан, са 
остатцима умиреног клизишта и не препоручује 
се изградња објеката. У случају градње обавезна 
је израда геотехничких елабората, посебно за 
сваки објекат.  
 У оквиру ове целине издвојен је ЗАШТИТНИ 
КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА, у коме са забрањује 
изградња стамбених, економских, пословних и 
стамбено-пословних објеката. 
    Заштитни коридор је минимум 30 м десно и 
лево од далековода. 
    Овом целином пролазе коридори три 
далековода  од 220 кВ. 
 
3.1.4. Целина 4 � Петница, Бујачић и 
Клинци � туристичко  рекреативна 
 
    Планом Генералне регулације формира се 
целина која обухвата делове све три катастарске 
општине  и то: 
- катастарска општина Бујачић - ПОТЕС, БРДО; 
- катастарска општина Петница - 
ЗБЕГОВИШТЕ, БАЊА и ОСОЈЕ; 
- катастарска општина Клинци -  МЕДЉЕН. 
    Дефинисано је грађевинско земљиште и 
комплетно комунално опремање за постојеће 
објекте и будућу изградњу.  
    Инфраструктурна мрежа је саставни део 
комуналних техничких система Ваљева. Све 
постојеће објекте и нове објекте  инфрастуктурно 
опремити и прикључити на градску мрежу. 
    У овој целини примењују се правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у грађевинским зонама :  
• Централни део насеља Петница � део насеља 
са специфичном функцијом � зона А1а; 
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• Централни део насеља Петница и Клинци � 
део насеља са специфичном функцијом � зона 
А1б; 
• Посебан режим � шира зона  језера � зона Б2; 
• Посебан режим � зоне заштите природе и 
спом. културе � зона Б2а. 
  На пољопривредном, шумском и водном 
земљишту дозвољена је изградња објеката 
прописаних Планом Генералне регулације у 
поглављима 5.1. Пољопривредно земљиште; 5.2. 
Шумско земљиште;  
и  5.3. Водно земљиште.    
    У целини се формирају парцеле нових 
пољопривредних домаћинстава и задржавају 
постојећа пољопривредна домаћинстава у 
атарима. Правила уређења парцела и изградње 
објеката су за - Појединачне грађевинске 
парцеле у атарима, удаљене од магистралног, 
регионалног и локалног пута. 
     У целини су по специфичним функцијама 
издвојене  следеће подцелине: 
- ЦЕНТАР, 
- СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНА, 
- БАЊСКО-ТУРИСТИЧКА (Простор ће бити 
предмет посебних студија за истраживање 
могућности развоја бање и бањских функција), 
- СТАМБЕНО НАСЕЉЕ, 
- ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО, 
- ЦРКВА И ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА, 
- ПЕЋИНА И РЕКЕ (део речних токова Бање и 
Поцибраве), 
- ШУМА, 
- АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ   
- ЗАХВАТАЊЕ И ПУНИОНИЦА ВОДЕ, 
- ТУРИСТИЧКО-УСЛУЖНА, 
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У 
ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ. 
     У оквиру целине издвојен је ЗАШТИТНИ 
КОРИДОР ДАЛЕКОВОДА, у комe са забрањује 
изградња стамбених, економских, пословних, 
стамбено-пословних и спортско-рекреативних  
објеката. 
   Заштитни коридор је минимум 30 м десно и 
лево од далековода. 
   Предлаже се измештање преносних далековода, 
а то се мора сагледати кроз планове ширег 
подручја и у сагласности са надлежним 
републичким организацијама (Министарство 
енергетике).  
 
3.1.5.  Целина 5 - Клинци - потес Бања, 
Јелеч, Липница, Медљен  и Паланка 
 
    Дефинисано је грађевинско земљиште и 
комплетно комунално опремање за постојеће 
објекте и будућу изградњу.  
    У овој целини примењују се правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у грађевинским зонама :  
• Центар Клинци � централни део насеља � зона 
А1в; 

• Иницирана зона градње � уз локални пут ка 
Белошевцу � зона Б1г; 
• Иницирана зона градње � уз регионални пут � 
зона Б1д; 
• Иницирана зона градње � уз локални пут ка 
Рогљевићу � зона Б1ђ; 
  На пољопривредном, шумском и водном 
земљишту дозвољена је изградња објеката 
прописаних Планом Генералне регулације у 
поглављима 5.1. Пољопривредно земљиште; 5.2. 
Шумско земљиште; и 5.3. Водно земљиште. 
    У целини се формирају парцеле нових 
пољопривредних домаћинстава и задржавају 
постојећа пољопривредна домаћинстава у 
атарима. Правила уређења парцела и изградње 
објеката су за - Појединачне грађевинске 
парцеле у атарима, удаљене од магистралног, 
регионалног и локалног пута. 
    У овој целини планирано је формирање центра 
села. Садржај центра мора да задовољи дневне 
потребе становништва, као и повремене потребе 
туриста.  
   У оквиру центра села планирати садржаје у 
функцији пољопривреде (складишта, откуп, 
ветеринарска станица, сервиси пољопривредних 
машина и слично). Ове садржаје лоцирати уз 
саобраћајницу Ваљево - Рајковић на потесу 
Липница.  
     У оквиру целине, на локацији означеној у 
графичком прилогу 5.� План намене површина�, 
планиран је етно клуб.  
     Етно клуб ће бити место за промоцију туризма 
овог краја, ту ће локално становништво имати 
могућност понуде смештаја и исхране, 
организоваће се различита окупљања, са 
различитим програмима културног, еколошког и 
етно садржаја. 
     На потесу Медљен и Паланка, као и на потесу 
Поље издвојене су ЗОНЕ КЛИЗИШТА. Клизиште 
на потесу Медљен и Паланка је умирено, а на 
потесу Поље активно. 
    Терен је условно стабилан и не препоручује се 
изградња објеката. У случају градње обавезна је 
израда геотехничких елабората, посебно за сваки 
објекат.  
 
3.1.6.   Целина 6 - Клинци и Петница - 
потес Рогљевић, Егзерци, Студенац, Осоје и 
Мачина; 
 
    Приоритет ове целине је развој пољопривреде и 
шумарства. 
    Целина обухвата појединачне објекте и 
поједине групације кућа на пољопривредном и 
шумском земљишту у засеоцима Поље, Гај, 
Студенац, Рогљевић и Мачине. 
    На пољопривредном, шумском и водном 
земљишту дозвољена је изградња објеката 
прописаних Планом Генералне регулације у 
поглављима 5.1. Пољопривредно земљиште; 5.2. 
Шумско земљиште; и 5.3. Водно земљиште. 
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    У целини се формирају парцеле нових 
пољопривредних домаћинстава и задржавају 
постојећа пољопривредна домаћинстава у 
атарима. Правила уређења парцела и изградње 
објеката су за - Појединачне грађевинске 
парцеле у атарима, удаљене од магистралног, 
регионалног и локалног пута. 
    У изграђеним групацијама кућа, у изграђеној 
насељској целини  
(Рогљевић), у побрђу, удаљеним од регионалног 
пута, примењују се правила уређења парцела и 
изградње објеката на грађевинском земљишту у 
грађевинској зони: 
• Мачине � уз локални пут � зона В1г. 
    Потребе становништва за занатско - услужним 
делатностима, могу се задовољити само у мањем 
обиму у овој целини и то као услужне делатности 
намењене потребама локалног становништва и 
туриста и као пратеће делатности у функцији 
пољопривреде и шумарства. 
    Нове и постојеће објекте инфраструктурно 
опремити и прикључити на инфраструктурне 
мреже. У случају  да не постоји канализациона 
мрежа обавезна је изградња хигијенских 
непропусних септичких јама. 
    На потесу Поље издвојена је ЗОНА 
КЛИЗИШТА. Терен је условно стабилан и не 
препоручује се изградња објеката. У случају 

градње обавезна је израда геотехничких 
елабората, посебно за сваки објекат. 
   У ЗАШТИТНОМ КОРИДОРУ преносних 
далековода забрањује се изградња стамбених,  
економских, пословних, и стамбено-пословних 
објеката.  
 Коридор далековода 220 кВ  пролази западним  
делом ове целине.  Заштитни коридор је минимум 
30 м од далековода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.      БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА  
 
Табела 1 - Укупан биланс намене површина у обухвату Плана генералне регулације и биланс по 
катастарским општинама Бујачић, Петница и Клинци   
 

 
Подручје 

 
Основна 
намена  
површина   

УКУПНО 
у 

границама 
к.о. 

Бујачић 

УКУПНО 
у 

границама 
к.о.Петница 

УКУПНО 
у границама к.о. 

Клинци 

УКУПНО У 
ГРАНИЦАМА 
ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

пов.(м²) 46 71 09 102 22 03 56 93 34 205 86 46 Грађевинско 
земљиште % 11.79 28.65 12.11 16.82 

пов.(м²) 225 95 90 141 10 04 332 48 73 699 54 67 Пољопривредно 
земљиште % 56.90 39.55 70.74 57.16 

пов.(м²) 103 10 97 83 40 12 63 41 34 249 92 43 Шумско земљиште % 25.98 23.37 13.49 20.42 
пов.(м²) 7 41 56 11 65 22 2 76 73 21 83 51 Водно земљиште % 1.89 3.26 0.59 1.79 
пов.(м²) 13 65 50 18 39 80 11 52 26 43 57 56 Саобраћајне 

површине % 3.44 5.17 2.45 3.57 
пов.(м²) / / 2 92 16 2 92 16 Остало емљиште % / / 0.62 0.23 
пов.(м²) 396 85 02 356 77 21 470 04 56 1223 66 79 УКУПНО % 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Напомена: Из к.о. Бујачић издвојено је земљиште припојено к.о. Ваљево чија површина износи 34 81 53 м², 
тако да површина износи 396 85 02 м² (уместо 431 66 55 м²). 
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Табела 2 - Статус земљишта у обухвату Плана генералне регулације и по атастарским општинама 
Бујачић, Петница  и  Клинци   
 

Статус
земљишта

Намена  
површина  

ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ
И ОБЈЕКТИ 

ОСТАЛЕ 
ПОВРШИНЕ 
И ОБЈЕКТИ 

УКУПНО 
ЈАВНО 

И ОСТАЛО 

пов.(м²) 19 13 46 51 96 46 71 09 Грађевинско Земљиште 
К.О. Бујачић % у К.О. 0.05 11.72 11.77 

пов.(м²) 12 93 53 89 28 50 102 22 03 Грађевинско Земљиште 
К.О. Петница % у К.О. 3.62 25.03 28.65 

пов.(м²) 2 10 75 54 82 59 56 93 34 Грађевинско Земљиште 
К.О. Клинци % у К.О. 0.45 11.66 12.11 

пов.(м²) 15 23 41 190 63 05 205 86 46 УКУПНО 
Грађевинско земљиште % у ПГР 1.24 15.58 16.82 

пов.(м²) 13 65 50 / 13 65 50 Саобраћајне површине 
К.О. Бујачић % у К.О. 3.44 / 3.44 

пов.(м²) 18 39 80 / 18 39 80 Саобраћајне површине 
К.О. Петница % у К.О. 5.16 / 5.16 

пов.(м²) 11 52 26 / 11 52 26 Саобраћајне површине 
К.О. Клинци % у К.О. 2.45 / 2.45 

пов.(м²) 43 57 56 / 43 57 56 УКУПНО 
Саобраћајне површине % у ПГР 3.56 / 3.56 

пов.(м²) 58 80 97 190 63 05 249 44 02 УКУПНО 
Грађ.зем. и саобраћајне површине % у ПГР 4.80 15.58 20.38 

 
 
5.      КОНЦЕПЦИЈА И ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА 
 
     Односи се на регулисање грађења на 
пољопривредном, водном, шумском и 
грађевинском земљишту. 
 
5.1. Пољопривредно земљиште  
 
     На пољопривредном земљишту дозвољена је 
изузетно: 
- изградња објеката инфраструктуре и то 
првенствено на земљишту ниже бонитетне класе, 
у складу са Регионалним Просторним планом 
Колубарског округа погођеног земљотресом и 
Планом Генералне регулације. 
- изградња објеката у функцији затечених 
пољопривредних домаћинстава и ормирања нових 
пољопривредних домаћинстава; 
- изградња појединачних економских 
објеката у функцији пољопривреде; 
- изградња пословних објеката у функцији 
пољопривреде или пољопривредно- прерађивачки 
објекти; 
- рибњака; 
     Објекти у функцији пољопривреде који се 
могу градити су : 
1. Појединачни стамбени објекти 
пољопривредних домаћинстава 
      Правила уређења парцела и изградње објеката 
су дата  Планом генералне регулације у поглављу:  
5.4. Правила уређења парцела и изградње 
објеката � Појединачне грађевинске парцеле у 
атарима удаљене од магистралног, регионалног и 
локалног пута. 

2. Појединачни економски објекти у 
функцији пољопривреде 
      Правила уређења парцела и изградње објеката 
су дата  Планом генералне регулације у поглављу:  
5.4. Правила уређења парцела и изградње 
објеката � Појединачне грађевинске парцеле у 
атарима удаљене од магистралног, регионалног и 
локалног пута. 
3.  Пословни објекти у функцији 
пољопривреде или  пољопривредно - 
прерађивачки  (објекти складиштења и прераде 
пољопривредних производа) 
     Правила уређења парцела и изградње објеката 
су дата  Планом генералне регулације у поглављу:  
5.4. Правила уређења парцела и изградње 
објеката � Појединачне грађевинске парцеле у 
атарима удаљене од магистралног, регионалног и 
локалног пута. 
 4.  Рибњаци 
    За изградњу ових објеката неопходни су 
претходни водопривредни услови, а у складу са 
Законом и Планом Генералне регулације. 
    Контролисано, а на основу  ихтиолошких 
студија, којима ће се дефинисати пожељна 
еколошка стања, смеју се вршити порибљавања. 
Самоиницијативно порибљавање није дозвољено. 
 
5.2. Шумско земљиште 
 
     На шумском земљишту дозвољена је изузетно  
- изградња објеката инфраструктуре, у 
складу са Регионалним Просторним планом 
Колубарског округа погођеног земљотресом и 
Планом Генералне регулације; 
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- изградња објеката у функцији шумске 
привреде; 
- изградња објеката у функцији туризма и 
рекреације према решењима Плана Генералне 
регулације.     
Објекти у функцији шумске привреде, туризма и 
рекреације који се могу градити  :     
1. Објекти за одржавање шума 
Величина објекта је максимално 100 м ♠ у основи 
бруто. 
Висина објекта - П (приземље). 
Материјал за изградњу прилагођен шумском 
окружењу. 
2. Објекти туристичког и рекреативног 
карактера 
Величина објекта је максимално 100 м ♠ у основи 
бруто. 
Висина објекта - П (приземље). 
Материјал за изградњу прилагођен шумском 
окружењу. 
3. Уређене шумске стазе и одморишта 
Шумске стазе уредити као пешачке, трим, или 
образовне (стазе сазнања), опремити их 
путоказима и информативним паноима. 
Одморишта формирати првенствено на местима 
где су визурне тачке, опремити  клупама, 
надстрешницама, корпама од материјала 
прилагођених шумском окружењу. 
 
5.3. Водно земљиште 
 
На водном земљишту дозвољена је изузетно : 
- изградња објеката инфраструктуре, у 
складу са Регионалним Просторним планом 
Колубарског округа погођеног земљотресом и 
Планом Генералне регулације; 
- изградња објеката у функцији 
водопривреде и одржавања водотока; 
- изградња објеката у функцији туризма и 
рекреације према решењима  
     Плана Генералне регулације; 
     Објекти у функцији туризма и рекреације који 
се могу градити : 
1. Пешачка стаза � шеталиште уз обале 
реке Бање   
     За изградњу неопходни су претходни 
Водопривредни услови. 
 Обавезни су  услови Завода за заштиту природе 
Србије и надлежног Завода за заштиту споменика 
културе. 
     До урбанистичког решења доћи кроз израду 
урбанистичког пројекта. 
2. Плажа са пратећим садржајима поред 
језера 
     До урбанистичких решења доћи кроз израду 
урбанистичког пројекта. За изградњу неопходни 
су претходни Водопривредни услови. 
     Пратећи садржаји плаже су: гардаробе, 
санитарни чворови, простори за чување лежаљки 
и сунцобрана,  угоститељски садржаји. Купање у 
језеру одобрава надлежна здравствена установа.       

 
5.4. Грађевинско земљиште 
 
    На грађевинском земљишту дозвољена је 
градња у оквиру грађевинских зона у складу са 
решењима Плана Генералне регулације. 
    Простори од јавног интереса и објекти који 
представљају јавно добро  са окружењем строго 
су заштићени од сваког вида узурпације. 
    Грађевинске зоне приказане су на графичком 
прилогу ''Правила грађења и даље разраде'', лист 
бр. 10. 
    Издвајају се грађевинске зоне : 
 
Централне зоне 
Центар Петница � насеље са специфичном 
функцијом  
Зона А1а � део насеља, стамбено - туристичка 
зона 
Зона А1б � део насеља Петница и Клинци, 
туристичко - рекреативна зона 
Центар Клинци � насеље 
Зона А1в � центар насеља 
Центар Бујачић � насеље у рубној зони Ваљева 
Зона А2 � центар насеља 
 
Инициране зоне 
Насеља поред регионалног и локалног пута 
Зона Б1а - Петница � уз регионални пут 
Зона Б1б - Петница  - уз локални пут ка центру 
Зона Б1в � Петница � локални пут ка Белошевцу 
Зона Б1г � Клинци � уз локални пут ка Белошевцу 
Зона Б1д � Клинци � уз регионални пут  
Зона Б1ђ - Клинци � уз локални пут ка Рогљевићу 
 
Посебан режим 
Зона Б2 � Бујачић, Петница � језеро 
Зона Б2а � Петница,Клинци � споменик културе и 
споменик природе  
 
У изграђеној насељској целини у побрђу 
удаљена од регионалног пута 
Зона В1а � Бујачић -  уз локални пут Гајина 
Зона В1б � Бујачић � уз локални пут Брдо 
Зона В1в � Бујачић � уз локални пут Мачине 
Зона В1г � Клинци � уз локални пут Рогљевић 
 
    Појединачне грађевинске парцеле у атарима  
(удаљене од магистралног, регионалног и 
локалног пута) 
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5.4.1.Правила уређења парцела и изградња објеката на грађевинском земљишту � грађевинске зоне 
 
5.4.1.1.    ЗОНА  А1а, Стамбено туристичка � Петница центар  
                (Зона А1а � део насеља, стамбено туристичка зона) 
 
 Намена грађевинских парцела 
 За све намене изузев за индустрију и МСП 
 
     Величина грађевинских парцела 
 

Домаћинства 
по извору прихода 

Породични стамбени објекти 
(ар) 

Стамбено-пословни објекти 
(ар) 

Пословни објекти 
(ар) 

Непољопривредна 

Минимално 
4 ара, 

оптимално 
9 - 13 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

Мешовита 

Минимално 
6 ари, 

оптимално 
15 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

Пољопривредна 

Минимално 
8 ари, 

оптимално 
20 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта  
 узимају се у обзир сви објекти на парцели. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и 
- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то могуће, а 
обавезно код делатности  
- које могу да угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
    Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 

одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
  Регулација 
     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије  за економски објекат је  најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
     Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичногстамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
    Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 



Страна 20 Службени гласник општине Ваљево     29.  фебруар 2008. Број 2 
 
    Обавезно је прилагођавање изградње објеката и 
уређења парцела предеоном лику села Подгорине. 
Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са  тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и  капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
    Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
    Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
    Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели.  
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката '', Плана Генералне 
регулације, највише за 20%, у том случају се 
сви остали параметри прилагођавају условима 
смањене или повећане парцеле. 
   
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
-    економски објекти,  
-    пословни објекти и  
-    стамбено-пословни објекти. 
Помоћни објекти 
Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
в)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 

Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни и 
пословни  објекти) или гаражирању возила, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
За објекте који у приземљу имају пословање кота 
приземља може бити максимално 0,20 м виша од 
коте тротоара, денивелација до 1,20 м савладава 
се унутар објекта. 
Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
     Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
    Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
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заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
     Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
     На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања. 
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
Дозвољена је  пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена  пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења. 
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине. 
Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 

двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2.  Уз стамбени објекат : летња кухиња, 
млекара, санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
 Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
 Положај, локацију и габарит економских објеката 
прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом.  
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
      Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је  санитарни пропусник.     
 На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.   
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). 
     Најмања  ширина приступног економског пута 
на парцели износи 3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти.  
      У овом случају економско двориште се може 
постављати уз јавни пут, а економски објекти на  
грађевинској линији.  
     Најмања ширина приступног стамбеног пута је 
2,5 м, а  економског 3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
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     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
      Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности су из 
области: туризма,угоститељских делатности, 
трговине, финансијско-техничких услуга, 
занатских делатности услужних делатности, 
јавних служби и пољопривреде. 
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине.    
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
 За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
      Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства.  
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за пословни објекат  је 5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине.  
     Максимална спратност  пословног објеката је 
П+Технолошка висина (приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка.   
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 

     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м.  
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
    За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
 Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, угоститељских, трговинских, 
финансијско-техничких услуга, занатских и 
других делатности које не угрожавају услове 
становања. 
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и  услове становања. 
    Ако су стамбено-пословни објекти у пословном 
делу туристички на једној грађевинској парцели 
дозвољено је градити  један објекат или више 
мањих објеката који чине једну функционалну 
целину под условом да  индекси изграђености и 
степени заузетости на парцели не прелазе 
дозвољени максимум. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено пословни објекат  је  5,0 м.  
 Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објеката, осим код  објеката са 
стамбено-туристичком наменом.  
    Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама.  
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
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     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     За стамбено-пословне објекте приступ  
парцели мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за 
противпожарна и теретна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
      У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
     За паркирање применити следеће нормативе : 
     -  становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 

- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.1.2. ЗОНА  А1б, Туристичко рекреативна � Петница и Клинци 
   (Зона А1б � део насеља Петница и Клинци)  
Поред општих правила уређења парцела и изградње објеката (правила у грађевинској зони А1а)  дата 
су посебна правила у детаљној разради поглавље 6.0.  
 
5.4.1.3.  ЗОНА  А1в, стамбена, пословна � Клинци центар      
   (Зона А1в � центар насеља Клинци) 
 
Намена грађевинских парцела 
За све намене, изузев за индустрију.  
     Величина грађевинских парцела 
 

Домаћинства 
по извору 
прихода 

Породични 
стамбени 
објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни 
објекти 

(ар) 

Пословни 
објекти 

(ар) 

МСП 
(мала и средња 
предузећа) 

Непољопривредна 

минимално 
4 ара, 

оптимално 
9 - 13 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 - 16 ари 

 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

минимално 
15 ари, 

оптимално 
30 ари 

Мешовита 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
15 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 � 16 ари 

 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

/ 

Пољопривредна 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
20 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 - 16 ари 

 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

/ 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40%. 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 За грађевинске парцеле  МСП степен 
искоришћености земљишта до 50%. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  

- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и МСП  
- за објекат јавне намене. 
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Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то могуће, 
а обавезно код делатности које могу да угрозе 
квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
      Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем,обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
       Регулација 
      Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице  или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије  за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м  
зеленог појаса. 
     Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
     У претежно изграђеном подручју грађевинска 
линија за објекат МСП је идентична са 
грађевинском линијом која је заступљена  на 
више од 50% грађевинских парцела. 
     Растојање производног објекта из категорије 
предузећа А (категорија предузећа према 
оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
     Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
делу објекта који је удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 

     Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним  парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели.   
 Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.  
  За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката '',   
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
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 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти, 
- стамбено-пословни објекти, 
- пословни објекти укључујући мала и средња 
предузећа. 
Помоћни објекти 
    Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни, 
пословни и МСП објекти) или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама или гаражирању возила њихова 
површина не улази у обрачун бруто развијене 
грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
     Кота приземља може бити највише 1,20 м 
виша од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута.  
     За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
     Висина фасадног плана, до кровне стрехе, 
може бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
     Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
     Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 

     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче 
     Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради    
   фасадних  планова,  
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова  правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
     Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела  не  прелази 1/7   
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
     На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
      Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
      Дозвољена је  пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена  пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења. 
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
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опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине. 
     Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници),  испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др.  
 2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
 3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др.  
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом.  
 Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је  санитарни пропусник.     
 На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.   
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). 
     Најмања ширина приступног економског пута 
на парцели износи 3,5 м.  

     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
      Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
      Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
 Ако се економски део једне парцеле непосредно 
граничи са стамбеним делом друге парцеле, 
растојање нових економских објеката у односу на 
стамбени објекат на другој парцели се утврђује: 
за сточну стају  минимално 15,0 м , за ђубриште и 
пољски клозет  минимално 20,0 м и то само на 
нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
      Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, трговинских, услужних, 
финансијско-техничких, занатских и других 
делатности које не угрожавају услове становања. 
      Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
      Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
      Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси  
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
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      Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни  објекат  је  5,0 м.  
      Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
      По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објекта. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
      Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
    За паркирање применити следеће нормативе : 
-  становање 1пм/ 1стан, 
-  туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
-  угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
-  трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
-  занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето површине. 
Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности  су из 
области: пољопривреде, туризма, занатско - 
услужних делатности, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско -техничких услуга,  јавних 
служби и производње сагласне развојним 
потенцијалима и еколошком капацитету планског 
подручја. 
     У оквиру ове грађевинске зоне, ако се искаже 
интерес развијаће се МСП (мала  и средња 
предузећа). 
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила  уређења и 
изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине.   
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
 Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле  пољопривредног или 
мешовитог домаћинства. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину.  
     Максимална спратност  производног  објеката 
је П (приземље са технолошком висином), уз 
могућност изградње спратне етаже у зависности 
од технолошког поступка.  
     Највећа дозвољена спратност  туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 

     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
      За производне, пољопривредно-прерађивачке 
и занатске објекте обавезна је  примена 
заштитних растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним  парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м. 
      За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне  ширине  
2,5 м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
      У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
    За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ нето 
површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
 Мала и средња предузећа   
     У оквиру ове грађевинске зоне у МСП (мала и 
средња предузећа) развијаће се пољопривредна 
производња, трговина, туризам, услуге и у мањим 
погонима металска, електро и  дрвна производња. 
 Отварање малих производних погона, уколико се 
за њих искаже интерес, могуће је једино уз 
стриктно поштовање режима и правила 
коришћења, уређења и изградње простора, 
еколошко-просторних критеријума и примену 
мера заштите животне средине. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења  на основу зона заштите од 
негативних утицаја МСП (Зоне заштите од 
негативног утицаја МСП). 
     Растојање производног (МСП) објекта из 
категорије предузећа А категорија предузећа 
према оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
     Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
делу објекта који је удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 
     Максимална спратност  МСП објеката је П 
(приземље са технолошком висином), уз 
могућност изградње спратне етаже у зависности 
од  технолошког поступка.  
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     Максимална спратност објеката пратећих 
функција (складишта) јеП + 1спрат. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут.  
     Приступни пут за везу са јавним путем је 
минималне ширине 5,0 м, са радијусом  кривине 
прикључка од минимум 10-12 м, с тим да се 
приступ парцели поставља с једним улазом 
излазом.  
     У границама грађевинске парцеле се 
обезбеђује паркирање свих теретних и  путничких 

возила и бицикала, потребан манипулативни 
простор и складишта за оне делатности МСП која 
имају веће транспортне захтеве и материјалне 
инпуте (сировине, репроматеријале и готове 
производе).  
      Норматив за паркирање је 1пм/ 90 м♠ нето 
површине МСП објекта. 
     Може се одобрити промена намене 
грађевинских парцела са стамбеном и стамбено 
пословном наменом у производну намену за 
предузећа из категорије А оптерећења животне 
средине и евентуално из категорије Б на основу 
процене утицаја на животну средину, под 
условом да се обезбеди утврђено заштитно 
растојање од суседних парцела и објеката и 
предузму предвиђене мере заштите животне 
средине. 

 
5.4.1.4.    ЗОНА  А2, стамбена, пословна � Бујачић центар  
   (Зона А2 � центар насеља � рубна зона Ваљева) 
 
Намена грађевинских парцела 
За све намене, изузев за индустрију.  
Величина грађевинских парцела 
 

Домаћинства по 
извору прихода 

Породични 
стамбени 
објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни 
објекти 

(ар) 

Пословни 
објекти 

(ар) 

МСП 
(мала 
и средња 
предузећа) 

Непољопривредна 

минимално 4 
ара, 

оптимално 
9 - 13 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 - 16 ари 

 

минимално 
8 ари 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

минимално 
15 ари, 

оптимално 
30 ари 

Мешовита 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
15 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 � 16 ари 

 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

/ 

Пољопривредна 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
20 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално  11.5 - 16 ари 
 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

/ 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 1.0. 
 Степен искоришћености земљишта до 50%. 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 За грађевинске парцеле  МСП степен 
искоришћености земљишта до 50%. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 15 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  

- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и МСП 
- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
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- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
      Регулација 
     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса.   
      Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
      За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
       Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном  квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са  тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  

     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати  према другој парцели. 
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%. 
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката '',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
 
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти,  
- стамбено-пословни објекти  
- пословни објекти укључујући мала и средња 
предузећа.  
Помоћни објекти 
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни, 
пословни и МСП објекти) или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
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     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама или гаражирању возила њихова 
површина не улази у обрачун бруто развијене 
грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
    За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
За објекте који у приземљу имају пословање кота 
приземља може бити максимално 0,20 м виша од 
коте тротоара, денивелација до 1,20 м савладава 
се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче 
Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради    
   фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова  правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
    Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 

     Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела  не  прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
     На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
Надзиђивање и доградња објеката дозвољени су  
само у склопу реконструкције целог објекта, како 
би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
Дозвољена је  пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења.  
      Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.  
     Породични стамбени објекти 
      Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
    У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
    Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
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стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др.  
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним  крововима покривеним црепом.  
    Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је  санитарни пропусник.  
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.  
    Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). Најмања  ширина 
приступног економског пута на парцели износи 
3,5 м.  
    На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м.Ђубриште и пољски клозет, 
могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара 
односно живог извора воде минимално 20,0 м и 
то само на нижој коти. 
      Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 

    Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито- песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
 Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, трговинских, 
услужних,занатских и других делатности које не 
угрожавају услове становања.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
      Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
  Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,60 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
      По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објекта.   
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама.   
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
  У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих  путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
   За паркирање применити следеће нормативе : 
-    становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
 Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности су из 
области: пољопривреде, туризма, занатских 
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делатности, услужних делатности, угоститељских 
делатности, трговине, финансијско -техничких 
услуга, јавних служби и производње сагласне 
развојним потенцијалима и еколошком 
капацитету планског подручја. 
     У оквиру ове грађевинске зоне, ако се искаже 
интерес развијаће се МСП (мала и средња 
предузећа). 
      За постојеће и нове пословне објекте, 
обавезно је стриктно поштовање правила уређења 
и изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине. 
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
      Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Максимална спратност пословног објеката је 
П+Технолошка висина (приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка. 
      Највећа дозвољена спратност  туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
      Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
     Уколико су подземне етаже у туристичком 
објекту намењене оставама или гаражирању 
возила, њихова површина не улази у обрачун 
бруто развијене грађевинске површине. 
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је  примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
      За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
      За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м. 
      За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне  ширине  
2,5 м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
      Обавезно је уређење манипулативног 
простора и паркинга за различите врсте возила. 
      У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
      За паркирање применити следеће нормативе : 

- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
 Мала и средња предузећа   
      У оквиру ове грађевинске зоне у МСП (мала и 
средња предузећа) развијаће се пољопривредна 
производња, трговина, туризам, услуге и у мањим 
погонима металска, електро и  дрвна производња. 
 Отварање малих производних погона, уколико се 
за њих искаже интерес, могуће је једино уз 
стриктно поштовање режима и правила 
коришћења, уређења и изградње простора, 
еколошко-просторних критеријума и примену  
мера заштите животне средине. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења  на основу зона заштите од 
негативних утицаја МСП (Зоне заштите од 
негативног утицаја МСП). 
     Растојање производног (МСП) објекта из 
категорије предузећа А  (категорија предузећа 
према оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
     Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
делу објекта који је удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 
     Максимална спратност  МСП објеката је П 
(приземље са технолошком висином), уз 
могућност изградње спратне етаже у зависности 
од технолошког поступка.  
     Максимална спратност објеката пратећих 
функција (складишта) је П + 1спрат. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут.  
     Приступни пут за везу са јавним путем је 
минималне ширине 5,0 м, са радијусом кривине 
прикључка од минимум 10-12 м, с тим да се 
приступ парцели поставља с једним улазом 
излазом.  
     У границама грађевинске парцеле се 
обезбеђује паркирање свих теретних и путничких 
возила и бицикала, потребан манипулативни 
простор и складишта за оне делатности МСП која 
имају веће транспортне захтеве и материјалне 
инпуте (сировине, репроматеријале и готове 
производе). 
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     Норматив за паркирање је 1пм/ 90 м♠ нето 
површине МСП објекта. 
     Може се одобрити промена намене 
грађевинских парцела са стамбеном и стамбено 
пословном наменом у производну намену за 
предузећа из категорије А оптерећења животне 
средине и евентуално из категорије Б на основу 

процене утицаја на животну средину, под 
условом да се обезбеди утврђено заштитно 
растојање од суседних парцела и објеката и 
предузму предвиђене мере заштите животне 
средине. 

 
5.4.1.5.    ЗОНА  Б1а, стамбена, пословна � Петница    
   (Зона Б1а - Петница � уз регионални пут) 
 
Намена грађевинских парцела 
 За све намене изузев за индустрију и МСП 
 Величина грађевинских парцела 
 

Домаћинства 
по извору прихода 

Породични 
стамбени објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни објекти 
(ар) 

Пословни објекти 
(ар) 

Непољопривредна 

Минимално 
4 ара, 

оптимално 
9 - 13 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

Мешовита 

Минимално 
6 ари, 

оптимално 
15 ари 

Минимална 
6 ари, 

оптимална 
11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

Пољопривредна 

Минимално 
8 ари, 

оптимално 
20 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта  
 узимају се у обзир сви објекти на парцели. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и 
- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 

- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
    Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
  Регулација 
      Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или  зоне у којој се 
објекат гради.  
      Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
  Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
      Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
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оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
 Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
      Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
      Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према другој 
парцели.  
       Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката '',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
 
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти,  
- пословни објекти и  

- стамбено-пословни објекти. 
Помоћни објекти 
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v) уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
    Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања    
мансарде или више спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
    Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни и 
пословни објекти) или гаражирању возила, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 
    Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
    Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
    За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
За објекте који у приземљу имају пословање кота 
приземља може бити максимално 0,20 м виша од 
коте тротоара, денивелација до 1,20 м савладава 
се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од ширине фасадног плана 
објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
    Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 
    По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
    Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
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    Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
    Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
    Изградња објеката са двоводним кровом могућа 
је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
    Код изградње двоводних кровова  правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
    Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
    На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
    Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
    Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
    Изузетно је дозвољена пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења. 
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине. 

     Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
    Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
    У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
    Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др.    
3.   Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним  крововима покривеним црепом. 
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је  санитарни пропусник.  
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.  
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). Најмања ширина 
приступног економског пута на парцели износи 
3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 



Страна 36 Службени гласник општине Ваљево     29.  фебруар 2008. Број 2 
 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
      Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског  дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој  коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито- песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
      Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности  су из 
области: туризма, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско -техничких услуга, 
занатских делатности, услужних  делатности, 
јавних служби и пољопривреде. 
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и примена мера заштите 
животне средине. 
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства.  
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за пословниобјекат  је  5,0 м.  
    Највећа дозвољена спратност  туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 

могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     Максимална спратност  пословног објеката је 
П+Технолошка висина(приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка.  
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним  парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
      За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне  ширине  
2,5 м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м .  
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
      У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
    За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
  Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, угоститељских, трговинских, 
занатских и других делатности које не угрожавају 
услове становања.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на 
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
    Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м.  
      Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
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     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објеката, осим код објеката са 
стамбено-туристичком наменом.  
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
      Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
      За стамбено-пословне објекте приступ  
парцели мора бити обезбеђен пролазом 

минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за 
противпожарна и теретна возила. 
      Обавезно је уређење манипулативног 
простора и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
     За паркирање применити следеће нормативе : 
-    становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 

 
5.4.1.6.    ЗОНА  Б1б, стамбена, пословна - Петница    
    (Зона Б1б � Петница � уз локални пут ка центру) 
 
 Намена грађевинских парцела 
 За све намене изузев за индустрију и МСП 
 
     Величина грађевинских парцела 
 

Домаћинства 
по извору прихода 

Породични 
стамбени објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни објекти 
(ар) 

Пословни објекти 
(ар) 

Непољопривредна 

Минимално 
4 ара, 

оптимално 
9 - 13 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

Мешовита 

Минимално 
6 ари, 

оптимално 
15 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

Пољопривредна 

Минимално 
8 ари, 

оптимално 
20 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална 

11.5 - 16 ари 

Минимална 
8 ари, 

оптимална 
14 � 20 ари 

 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и 
- за објекат јавне намене. 

 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
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          Регулација 
  Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
      Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је 5.0 м. 
      Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
      Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од  границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
 Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
    Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
 Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
    Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 

    Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према  другој парцели. 
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката'',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
 
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти,  
- пословни објекти и  
- стамбено-пословни објекти. 
     Помоћни објекти 
    Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v) уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
    Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома  
кровне косине. 
    Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни и 
пословни  објекти) или гаражирању возила, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 
    Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
    Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
    За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
    За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 



Број 2 Службени гласник општине Ваљево     29. фебруар 2008. Страна 39 
 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
    Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 
    По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
    Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
    Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
    Изградња објеката са двоводним кровом могућа 
је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
    Код изградње двоводних кровова  правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
    Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела  не  прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
    На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
    Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 

основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
    Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
    Изузетно је дозвољена  пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења.  
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.  
     Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
   Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
    У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
    Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
    Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др.  
2. Уз стамбени објекат : летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3.  Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено  двориште. 
    Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним  могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
      Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним  крововима покривеним црепом. 
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     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник. На парцели са 
нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају 
нове изградње, стамбено двориште се поставља 
на највишој коти уз јавни пут. Економско 
двориште се поставља иза стамбеног дворишта 
(наниже) Најмања ширина приступног 
економског пута на парцели износи  3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
  Пословни објекти 
      Приоритетне пословне делатности  су из 
области: туризма, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско -техничких услуга, 
занатских делатности, услужних  делатности, 
јавних служби и пољопривреде.  
      За постојеће и нове пословне објекте, 
обавезно је стриктно поштовање правила уређења 
и изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине.   

     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на  грађевинској парцели. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле  пољопривредног или 
мешовитог домаћинства.  
      Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за пословниобјекат је 5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност  туристичког 
објекта је П+1спрат +По (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине.   
      Максимална спратност  пословног објеката је 
П+Технолошка висина (приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка. 
      За производне, пољопривредно-прерађивачке 
и занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
      За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
      Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м  
ширине за противпожарна возила. 
      За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м.  
      Обавезно је уређење манипулативног 
простора и паркинга за различите врсте возила. 
      У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
      За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
  Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, угоститељских, трговинских, 
занатских и других делатности које не угрожавају 
услове становања. 
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
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простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси  
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени  максимум. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни  објекат  је  5,0 м.  
    Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк  (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објеката, осим код објеката са 
стамбено-туристичком наменом.  
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 

     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
    За стамбено-пословне објекте приступ  парцели 
мора бити обезбеђен пролазом минималне  
ширине 2,5 м за путничка и комбинована возила и 
3,5 м ширине за противпожарна и теретна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
     За паркирање применити следеће нормативе : 
- становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
 
 

 
  5.4.1.7.  ЗОНА  Б1в, стамбена, пословна - Петница   
   (Зона Б1в � Петница � уз локални пут ка Белошевцу) 
 
  Намена грађевинских парцела 
  За све намене, изузев за индустрију.  
  Величина грађевинских парцела 
 

Домаћинства 
по извору 
прихода 

Породични 
Стамбени 
објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни 
објекти 

(ар) 

Пословни 
објекти 

(ар) 

МСП 
(мала и средња 
предузећа) 

Непољопривредна 

минимално 
4 ара, 

оптимално 
9 - 13 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 - 16 ари 

 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

минимално 
15 ари, 

оптимално 
30 ари 

Мешовита 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
15 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 � 16 ари 

 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

/ 

Пољопривредна 

минимално 
8 ари, 

оптимално 
20 ари 

минимално 
6 ари, 

оптимално 
11.5 - 16 ари 

 

минимално 
8ари, 

оптимално 
14 � 20 ари 

 

/ 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40%. 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 

 За грађевинске парцеле  МСП степен 
искоришћености земљишта до 50%. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним и мешовитим 
изворима прихода и  
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- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног  домаћинства,  
- за објекат пословне намене и МСП  
- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до  канализационих система 
и ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
       Регулација 
     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је 5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање3,0 м 
зеленог појаса. 
      Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
     У претежно изграђеном подручју грађевинска 
линија за објекат МСП је идентична са 
грађевинском линијом која је заступљена на више 
од 50% грађевинских парцела. 
     Растојање производног објекта из категорије 
предузећа А (категорија предузећа према 
оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле  износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  

    Постојећи производни објекат чије је растојање 
од грађевинске линије мање од утврђене 
минималне вредности задржава се као стечена 
обавеза, с тим да се не може реконструисати, 
дограђивати и надзиђивати у делу објекта који је  
удаљен мање од 4 м од границе суседне 
грађевинске парцеле. 
  Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним  парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном  наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве.  
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови  ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од  висине  спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати  према другој парцели.  
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем  слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
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делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката'',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
  
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти, 
- стамбено-пословни објекти, 
- пословни објекти укључујући мала и средња 
предузећа. 
 Помоћни објекти 
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
 Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
    Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни, 
пословни и МСП објекти) или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама или гаражирању возила њихова 
површина не улази у обрачун бруто развијене 
грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
     За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м  
савладава се унутар објекта. 
     Висина фасадног плана, до кровне стрехе, 
може бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
 Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати  формиране 

физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
     Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено- пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих  материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
     Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради  фасадних планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
   Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
    Код изградње двоводних кровова правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
    Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
    На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања. 
    Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
     Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
    Изузетно је дозвољена пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
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важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења. 
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.   
Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
    У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
    Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни  пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3.Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др.  
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру  организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом. 
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног  
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник.  
    На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 

двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.   
    Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). Најмања ширина 
приступног економског пута на парцели износи 
3,5 м.  
    На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове  изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти. 
У овом случају  економско двориште се може 
постављати уз јавни пут, а економски објекти на 
грађевинској линији. Најмања ширина 
приступног  стамбеног пута је 2,5 м, а економског 
3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно  у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа  
 економским објектима, материјалима који 
одговарају природном окружењу.  
      На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
  Стамбено-пословни објекти 
      Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, трговинских, услужних, 
занатских и других делатности које не угрожавају 
услове становања.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
      Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
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објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени  максимум. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објекта. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
     За паркирање применити следеће нормативе : 
    -    становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
      Пословни објекти 
    Приоритетне пословне делатности  су из 
области: пољопривреде, туризма,  занатских 
делатности, услужних делатности, угоститељских 
делатности, трговине, финансијско -техничких 
услуга, јавних служби и производње сагласне 
развојним потенцијалима и еколошком 
капацитету планског подручја.  
    У оквиру ове грађевинске зоне, ако се искаже 
интерес развијаће се МСП (мала и средња 
предузећа). 
    За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине.   
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на  грађевинској парцели. 
 Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле  пољопривредног или 
мешовитог домаћинства. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
    Максимална спратност  производног објеката је 
П (приземље са технолошком висином), уз 

могућност изградње спратне етаже у зависности 
од технолошког поступка.  
     Највећа дозвољена спратност  туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
    За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
 Мала и средња предузећа   
     У оквиру ове  грађевинске зоне у МСП (мала и 
средња предузећа) развијаће се пољопривредна 
производња, трговина, туризам, услуге и у мањим 
погонима металска, електро и  дрвна производња. 
     Отварање малих производних погона, уколико 
се за њих искаже интерес, могуће је једино уз 
стриктно поштовање режима и правила 
коришћења, уређења и изградње простора, 
еколошко-просторних критеријума и примену  
мера заштите животне средине. 
      Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења на основу зона заштите од 
негативних утицаја МСП (Зоне заштите од  
негативног утицаја  МСП). 
      Растојање производног (МСП) објекта из 
категорије предузећа А ( категорија предузећа 
према оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
     Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
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делу објекта који је удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 
     Максимална спратност МСП објеката је П 
(приземље са технолошком висином), уз 
могућност изградње спратне етаже у зависности 
од  технолошког поступка.  
     Максимална спратност објеката пратећих 
функција (складишта) јеП + 1спрат. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
      Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут.  
     Приступни пут за везу са јавним путем је 
минималне ширине 5,0 м, са радијусом кривине 
прикључка од минимум 10-12 м, с тим да се 
приступ парцели поставља са једним улазом 
излазом.  

     У границама грађевинске парцеле се 
обезбеђује паркирање свих теретних и путничких 
возила и бицикала, потребан манипулативни 
простор и складишта за  оне делатности МСП 
која имају веће транспортне захтеве и  
материјалне инпуте (сировине, репроматеријале и 
готове производе). 
     Норматив за паркирање је 1пм/ 90 м♠ нето 
површине МСП објекта. 
     Може се одобрити промена намене 
грађевинских парцела са стамбеном и стамбено 
пословном наменом у производну намену за 
предузећа из категорије  А оптерећења животне 
средине и евентуално из категорије Б на основу  
процене утицаја на животну средину, под 
условом да се обезбеди утврђено заштитно 
растојање од суседних парцела и објеката и 
предузму  предвиђене  мере заштите животне 
средине. 
 
 

 
5.4.1.8.    ЗОНА  Б1г, стамбена, пословна � Клинци   
   (Зона Б1г � Клинци  � уз локални пут ка Белошевцу) 
 
Намена грађевинских парцела 
За све намене, изузев за индустрију.  
Величина грађевинских парцела 
 

 
 
Домаћинства по 
извору прихода 

 
Породични 
стамбени 
објекти 
(ар) 

 
Стамбено-
пословни 
објекти 
(ар) 

 
Пословни 
објекти 
 (ар) 

 
МСП 
(мала и 
средња 
предузећа) 

 
 
Непољопривредна 

минимално  
4 ара, 
оптимално 
 9 - 13 ари 

минимално     
 6 ари,  
оптимално  
11.5 - 16 ари 
 

минимално    
8 ари, 
оптимално  
14 � 20 ари 
 

минимално 15 
ари, 
оптимално 
30 ари 

 
 
Мешовита 

минимално 
6 ари, 
оптимално 
15 ари 

минимално      
 6 ари, 
оптимално  
 11.5 � 16 ари 
  

минимално    
8 ари, 
оптимално        
14 � 20 ари 
  

 
 
/ 

 
 
Пољопривредна 

минимално 
 8 ари, 
оптимално 20 
ари 

минимално      
6 ари,  
оптимално  
11.5 - 16 ари 
 

минимално    
8 ари, 
оптимално   
14 � 20 ари 
  

 
 
/ 

 
 
Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40%. 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају  се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 За грађевинске парцеле  МСП степен 
искоришћености земљишта до 50%. 

Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
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- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и МСП  
- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
       Регулација 
      Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре  инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или  зоне у којој се 
објекат гради.  
      Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
       Растојање грађевинске линије од  
регулационе линије за економски објекат је  
најмање 8,0 м. Растојање од 5,0 м се увећава за 
најмање 3,0 м зеленог појаса. 
      Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта  северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
      За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
      У претежно изграђеном подручју грађевинска 
линија за објекат МСП је идентична са 
грађевинском линијом која је заступљена  на 
више од 50% грађевинских парцела. 
      Растојање производног објекта из категорије 
предузећа А (категорија предузећа према 
оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
      Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 

реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
делу објекта који је  удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 
 Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном  квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
    Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према  суседним  парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном  наменом. 
      Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући  и 
заштитне зелене појасеве. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице  ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
    Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
    Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и  окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од  висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према  другој парцели. 
      Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката '',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
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прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
  
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти, 
- стамбено-пословни објекти, 
- пословни објекти укључујући мала и средња 
предузећа. 
Помоћни објекти 
Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни, 
пословни и МСП објекти) или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама или гаражирању возила њихова 
површина не улази у обрачун бруто развијене 
грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
    За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
    Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 

    По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
    Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче 
Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради    
   фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
Кров и спољни омотач 
    Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
    Изградња објеката са двоводним кровом могућа 
је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
    Код изградње двоводних кровова правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела  не  прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
 
Постојећи објекти 
    На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања. 
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
     Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
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важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења.  
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.   
Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат : летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др.  
 Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру  организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
      Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним  крововима покривеним црепом. 
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
      Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник.     
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 

двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.  
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже).Најмања ширина 
приступног економског пута на парцели износи  
3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти н грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
      Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
      Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
      Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
      Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
      Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом  друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени  објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
      Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
      Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
      На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у  економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
  Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити  из 
области туризма, трговинских, 
услужних,занатских и других делатности које не 
угрожавају услове становања.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и  услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
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функционалну целину под условом да индекси  
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објекта. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
За паркирање применити следеће нормативе : 
    -    становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
      Пословни објекти 
      Приоритетне пословне делатности  су из 
области: пољопривреде, туризма, занатско - 
услужних делатности, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско -техничких услуга,  јавних 
служби и производње сагласне развојним 
потенцијалима и еколошком капацитету планског 
подручја. 
     У оквиру ове грађевинске зоне, ако се искаже 
интерес развијаће се МСП (мала и средња 
предузећа). 
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и примена мера заштите 
животне средине.   
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
     Максимална спратност  производног објеката 
је П (приземље са технолошком висином), уз 

могућност изградње спратне етаже у зависности 
од технолошког  поступка.  
     Највећа дозвољена спратност туристичког 
објекта је П+1спрат +По (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
      Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
      За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м. 
      За туристичке објекте приступ парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте  возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
 За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
 Мала и средња предузећа   
     У оквиру ове грађевинске зоне у МСП (мала и 
средња предузећа) развијаће се пољопривредна 
производња, трговина, туризам, услуге и у мањим 
погонима металска, електро и  дрвна производња. 
     Отварање малих производних погона, уколико 
се за њих искаже интерес, могуће је једино уз 
стриктно поштовање режима и правила 
коришћења, уређења и изградње простора, 
еколошко-просторних критеријума и  примену 
мера заштите животне средине. 
      Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења  на основу зона заштите од 
негативних утицаја МСП (Зоне заштите од  
негативног утицаја МСП). 
     Растојање производног (МСП) објекта из 
категорије предузећа А (категорија предузећа 
према оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
     Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од  
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
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делу објекта који је  удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 
       Максимална спратност  МСП објеката је П 
(приземље са технолошком висином), уз 
могућност изградње спратне етаже у зависности 
од технолошког поступка.  
     Максимална спратност објеката пратећих 
функција (складишта) је  П + 1спрат. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут.  
     Приступни пут за везу са јавним путем је 
минималне ширине 5,0 м, са радијусом  кривине 
прикључка од минимум 10-12 м, с тим да се 

приступ парцели поставља с једним улазом 
излазом.  
     У границама грађевинске парцеле се 
обезбеђује паркирање свих теретних и путничких 
возила и бицикала, потребан манипулативни 
простор и складишта за оне делатности МСП која 
имају веће транспортне захтеве и материјалне 
инпуте (сировине, репроматеријале и готове 
производе). 
     Норматив за паркирање је 1пм/ 90 м♠ нето 
површине МСП објекта. 
     Може се одобрити промена намене 
грађевинских парцела са стамбеном и  стамбено 
пословном наменом у производну намену за 
предузећа из категорије А оптерећења животне 
средине и евентуално из категорије Б на основу 
процене утицаја на животну средину, под 
условом да се обезбеди утврђено заштитно 
растојање од суседних парцела и објеката и 
предузму предвиђене мере заштите животне 
средине. 

 
5.4.1.9.    ЗОНА  Б1д, стамбена, пословна � Клинци    
   (Зона Б1д � Клинци  � уз регионални пут) 
 
Намена грађевинских парцела 
За све намене, изузев за индустрију.  
Величина грађевинских парцела 
 

 
 
Домаћинства по 
извору прихода 

 
Породични 
стамбени 
објекти 

 (ар) 

 
Стамбено-

пословни објекти 
 (ар) 

 
Пословни 
објекти 

        (ар) 

 
МСП 

(мала и 
средња 
предузећа) 

 
 
Непољопривредна 

минимално 
4 ара, 
оптимално 
 9 - 13 ари 

минимално       
6 ари,  
оптимално  
11.5 - 16 ари 
 

минимално    
8 ари, 
оптимално  
14 � 20 ари 
 

минимално  
15 ари, 
оптимално 
30 ари 

 
 
Мешовита 

минимално  
6 ари, 
оптимално  
15 ари 

минимално      
 6 ари, 
оптимално   
11.5 � 16 ари 
  

минимално    
8 ари, 
оптимално        
14 � 20 ари 
  

 
 
/ 

 
 
Пољопривредна 

минимално  
8 ари, 
оптимално  
20 ари 

минимално       
6 ари,  
оптимално   
11.5 - 16 ари 
 

минимално    
8 ари, 
оптимално   
14 � 20 ари 
  

 
 
/ 

 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40%. 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 За грађевинске парцеле  МСП степен 
искоришћености земљишта до 50%. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  

- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног  домаћинства,    
- за објекат пословне намене и МСП  
- за објекат јавне намене. 
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     Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
  Регулација 
     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на  
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је 5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
       Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
      За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
      У претежно изграђеном подручју грађевинска 
линија за објекат МСП је идентична са 
грађевинском линијом која је заступљена  на 
више од 50% грађевинских парцела. 
  Растојање производног објекта из категорије 
предузећа А (категорија предузећа према 
оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
       Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
делу објекта који је удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 

       Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
       Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
      Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према  другој парцели.  
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.  
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката'',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали  параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
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 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти, 
- стамбено-пословни објекти, 
- пословни објекти укључујући мала и средња 
предузећа. 
Помоћни објекти 
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
 
Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни, 
пословни и МСП објекти) или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама или гаражирању возила њихова 
површина не улази у обрачун бруто развијене 
грађевинске површине. 
    Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
     Кота приземља може бити највише 1,20 м 
виша од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
     За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
     Висина фасадног плана, до кровне стрехе, 
може бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
     Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 

препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче 
     Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради  фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
    Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова  правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела  не  прелази 1/7   
површине пода просторије која се осветљава. 
 
Постојећи објекти 
      На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
     Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења.   
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
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хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине. 
     Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
      Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
 3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено  двориште. 
      Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним  црепом.  
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник. 
 На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.  
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). Најмања ширина 

приступног економског пута на парцели износи 
3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти.  
     У овом случају економско двориште се може 
постављати уз јавни пут, а економски објекти на 
грађевинској линији. Најмања ширина 
приступног стамбеног пута је 2,5 м, а економског 
3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој  коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
      Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у  економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито- песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
       Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката можебити из 
области туризма, трговинских, 
услужних,занатских и других делатности које не 
угрожавају услове становања.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
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     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м .  
  Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк  (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објекта. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
  За паркирање применити следеће нормативе : 
    -    становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
 Пословни објекти 
      Приоритетне пословне делатности  су из 
области: пољопривреде, туризма, занатско - 
услужних делатности, угоститељских делатности, 
трговине,  финансијско -техничких услуга, јавних 
служби и производње сагласне  развојним 
потенцијалима и еколошком капацитету планског 
подручја. 
     У оквиру ове грађевинске зоне, ако се искаже 
интерес развијаће се МСП (мала и средња 
предузећа). 
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине.   
      Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је  градити  
један објекат или више мањих објеката који чине 
једну функционалну целину. 
     Максимална спратност  производног објеката 
је П (приземље са технолошком висином), уз 
могућност изградње спратне етаже у  зависности 
од технолошког поступка.  
     Највећа дозвољена спратност туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 

могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за  противпожарна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте  возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
 За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ нето 
површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.                
 Мала и средња предузећа   
     У оквиру ове  грађевинске зоне у МСП (мала и 
средња предузећа) развијаће се пољопривредна 
производња, трговина, туризам, услуге и у  
мањим погонима металска, електро и  дрвна 
производња. 
     Отварање малих производних погона, уколико 
се за њих искаже интерес, могуће је једино уз 
стриктно поштовање режима и правила 
коришћења, уређења и изградње простора, 
еколошко-просторних критеријума и примену 
мера заштите животне средине. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења на основу зона заштите од 
негативних утицаја МСП (Зоне заштите од 
негативног утицаја  МСП). 
     Растојање производног (МСП) објекта из 
категорије предузећа А (категорија предузећа 
према оптерећењу животне средине), од границе 
суседне парцеле  износи минимум 4 м, а од 
суседног објекта стамбене намене 6 м.  
      Постојећи производни објекат чије је 
растојање од грађевинске линије мање од 
утврђене минималне вредности задржава се као 
стечена обавеза, с тим да се не може 
реконструисати, дограђивати и надзиђивати у 
делу објекта који је удаљен мање од 4 м од 
границе суседне грађевинске парцеле. 
      Максимална спратност МСП објеката је П 
(приземље са технолошком висином), уз 
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могућност изградње спратне етаже у зависности 
од технолошког  поступка.  
     Максимална спратност објеката пратећих 
функција (складишта) јеП + 1спрат. 
     За објекте МСП у границама грађевинске 
парцеле се подиже заштитни зелени појас према 
зонама и суседним парцелама са стамбеном и 
јавном наменом. 
     Минимум 25% укупне површине парцеле 
заузимају зелене површине, укључујући и 
заштитне зелене појасеве. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут.  
     Приступни пут за везу са јавним путем је 
минималне ширине 5,0 м, са радијусом кривине 
прикључка од минимум 10-12 м, с тим да се 
приступ парцели поставља са једним улазом - 
излазом.  

     У границама грађевинске парцеле се 
обезбеђује паркирање свих теретних и путничких 
возила и бицикала, потребан манипулативни 
простор и складишта за  оне делатности МСП 
која имају веће транспортне захтеве и 
материјалне инпуте (сировине, репроматеријале и 
готове производе). 
     Норматив за паркирање је 1пм/ 90 м♠ нето 
површине МСП објекта. 
     Може се одобрити промена намене 
грађевинских парцела са стамбеном и стамбено 
пословном наменом у производну намену за 
предузећа из  категорије  А оптерећења животне 
средине и евентуално из категорије Б на основу 
процене утицаја на животну средину, под 
условом да се обезбеди утврђено заштитно 
растојање од суседних парцела и објеката и 
предузму предвиђене мере заштите животне 
средине. 

 
5.4.1.10.  ЗОНА  Б1ђ, стамбена, пословна � Клинци    
   (Зона Б1ђ � Клинци  � уз локални пут ка Рогљевићу) 
 
Намена грађевинских парцела 
 За све намене изузев за индустрију и МСП 
Величина грађевинских парцела 
 

 
Домаћинства по 
извору прихода 

Породични 
стамбени објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни 
објекти 

 (ар) 

 
Пословни објекти 

 (ар) 
 
Непољопривредна 

Минимално 
 4 ара, 
оптимално  
9 - 13 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
Мешовита 

Минимално  
6 ари, 
оптимално  
15 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
Пољопривредна 

Минимално  
8 ари, 
оптимално  
20 ари 

Минимална 
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и 

- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
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се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
       Регулација 
     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на  планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
     Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
      За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
 Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према  површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
      Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и  окућница), с тим да висина унутрашње 

ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели.  
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.  
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката'',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали  параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
   
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти,  
- пословни објекти и  
- стамбено-пословни објекти. 
Помоћни објекти 
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
v)  уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
     Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни и 
пословни објекти) или гаражирању возила, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
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     За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од ширине фасадног плана 
објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
     Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
     Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова  правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
     Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела  не  прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
     На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 

     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
     Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења. 
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.  
 
Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски  
клозети и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
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      Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом.  
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
      Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник.  
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.  
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже).  
     Најмања  ширина приступног економског пута 
на парцели износи 3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом  
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у  оквиру економског 
дворишта. 
    Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито- песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
 Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности су из 
области: туризма, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско - техничких услуга, 

занатских делатности, услужних делатности, 
јавних служби и  пољопривреде.  
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и примена мера заштите 
животне средине.   
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на  грађевинској парцели. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну  целину. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства.  
      Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за пословни објекат је 5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     Максимална спратност  пословног објеката је 
П+Технолошка висина (приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка. 
      За производне, пољопривредно-прерађивачке 
и занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним  парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м.  
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
  За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.   
  Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, угоститељских, трговинских, 
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занатских и других делатности које не угрожавају 
услове становања. 
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк  (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
      Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објеката, осим код објеката са 
стамбено-туристичком наменом.  

     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као  и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     За стамбено-пословне  објекте приступ  
парцели мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за 
противпожарна и теретна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
  За паркирање применити следеће нормативе : 
- становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 

-  
 5.4.1.11.  ЗОНА  Б2, Посебан режим � Бујачић и Петница 
    (Зона Б2 � Бујачић и Петница � језеро) 
 
  Намена грађевинских парцела 
  За становање и становање са пословањем.     
  Величина грађевинских парцела 
 

 
Домаћинства по 
извору прихода 

 
Породични 

стамбени објекти 
(ар) 

 
Стамбено-пословни 

објекти 
 (ар) 

 
Непољопривредна 

Минимално 4 ара, 
оптимално  
9 - 13 ари 

Минимална 6 ари, 
оптимална  
11.5 - 16 ари 

 
Мешовита 

 
Минимално 6 ари, 
оптимално 15 ари 

Минимална 6 ари, 
оптимална  
11.5 - 16 ари 

 
Пољопривредна 

 
Минимално 8 ари, 
оптимално 20 ари 

Минимална 6 ари, 
оптимална  
11.5 - 16 ари 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  

- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства.  
 Опремање грађевинских парцела 
  Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
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- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
  Регулација 
     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним  
парцелама, односно у складу са грађевинском  
линијом на страни улице или  зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане  објекте је  5.0 
м. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
     Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта и 
објекта стамбено-пословне намене од границе 
суседне грађевинске парцеле износи 2,5 м, на 
делу бочног дворишта северне оријентације, 
односно 4 м, на делу бочног дворишта јужне 
оријентације.   
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
 Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
      Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 

подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и  окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од  висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели.  
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правилаутврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката'',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
 
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти и  
- стамбено-пословни објекти. 
 
Помоћни објекти 
    Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног, 
- гаража 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
Висина објекта  и делова објекта 
    Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
    Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни) или 
гаражирању возила, ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
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њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
    Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
    За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
    За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од ширине фасадног плана 
објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
    Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
     Примењује се једноставан габарит објеката. 
    По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
     Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
- камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради  фасадних планова,  
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
    Изградња објеката са двоводним кровом могућа 
је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
    Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 

    Постојећи објекти 
    На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
    Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
    За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
    Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
    Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
стамбено-пословне објекте, под условом да се не 
нарушавају услови становања и не угрожава 
животну средину. 
Породични стамбени објекти 
    Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
    Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
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добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом. 
     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник.  
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.   
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже).  
     Најмања  ширина приступног економског пута 
на парцели износи 3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м, за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена.  
 Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 

области туризма, угоститељских и трговинских 
делатности.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, под условом да не нарушава услове 
становања и не угрожава животну средину.  
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси  
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
      Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу, пословање се организује и обавља 
у приземљу објекта. 
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     За стамбено-пословне објекте приступ  
парцели мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за 
противпожарна и теретна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких и 
комбинованих возила.  
  За паркирање применити следеће нормативе : 
- становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине. 
 
5.4.1.12. ЗОНА  Б2а, Посебан режим � Петница, 
Клинци  
   (Зона Б2а - Петница и Клинци � споменик 
културе и споменик природе) 
Поред општих правила уређења парцела и 
изградње објеката (правила у грађевинској 
зони Б2)  дата су посебна правила у детаљној 
разради поглавље 6.0.  
             
5.4.1.13.  ЗОНЕ  В1а, В1б, В1в и В1г - Изграђене 
насељске целине у побрђу 
     ЗОНА  В1а, стамбена, пословна � Бујачић 
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    (Зона В1а � Бујачић -  уз локални пут, насеље 
Гајина)   
   ЗОНА  В1б, стамбена, пословна � Бујачић 
    (Зона В1б � Бујачић -  уз локални пут, насеље 
Брдо) 
    ЗОНА  В1в, стамбена, пословна � Бујачић 
    (Зона В1в � Бујачић -  уз локални пут, Мачине) 

    ЗОНА  В1г, стамбена, пословна � Клинци 
    (Зона В1г � Клинци -  уз локални пут, насеље 
Рогљевић) 
  Намена грађевинских парцела 
   За све намене изузев за индустрију и МСП 
 

 
  Величина грађевинских парцела 
 

 
Домаћинства по 
извору прихода 

Породични 
стамбени објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни 
објекти 

 (ар) 

 
Пословни објекти 

 (ар) 
 
Непољопривредна 

Минимално  
4 ара, 
оптимално  
9 - 13 ари 

Минимална  
6 ари,  
оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
Мешовита 

Минимално  
6 ари, 
оптимално  
15 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
Пољопривредна 

Минимално  
8 ари, 
оптимално  
20 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
 
 Изграђеност и искоришћеност грађевинских 
парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
 Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
-слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног  домаћинства,       
-  за објекат пословне намене и 
- за објекат јавне намене. 
 Опремање грађевинских парцела 
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то 
могуће, а обавезно код делатности које могу да 
угрозе квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 

службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
Регулација 
      Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на  планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском 
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
  Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије  за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м  
зеленог појаса. 
      Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног  дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
      Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
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изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
     На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
     Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
     Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели. 
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.  
 За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката'',  
 Плана Генералне регулације, највише за 20%, 
у том случају се сви остали параметри 
прилагођавају условима смањене или 
повећане парцеле. 
   
 Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти,  
- пословни објекти и  
- стамбено-пословни објекти. 
     Помоћни објекти 
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
b) уз економски објекат 

- помоћни у функцији економског 
v) уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
Висина објекта  и делова објекта 
    Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
    Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
    Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни и 
пословни  објекти) или гаражирању возила, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 
    Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
     За објекте који у приземљу имају пословање 
кота приземља може бити максимално 0,20 м 
виша од коте тротоара, денивелација до 1,20 м 
савладава се унутар објекта. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од ширине фасадног плана 
објекта.  
     Обликовање и материјализација објеката 
     Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 
     По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
- опека, блокови, бетон, 
- кречене површине зидова, 
- камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
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правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
    Изградња објеката са двоводним кровом могућа 
је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
    Код изградње двоводних кровова правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
    На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 
основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
     Дозвољена је  пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
    Изузетно је дозвољена  пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења. 
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.  
Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 

површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом.  
 Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је санитарни пропусник.     
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.  
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). Најмања ширина 
приступног економског пута на парцели износи 
3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У овом 
случају економско двориште  се може постављати 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 
линији. Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 2,5 м, а економског 3,5 м.  
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. Међусобно 
растојање стамбеног  објекта и сточне стаје је 15,0 
м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
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живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално  1,0 м. 
 Ако се економски део једне парцеле непосредно 
граничи са стамбеним делом друге парцеле, 
растојање нових економских објеката у односу на 
стамбени објекат на другој парцели се утврђује: 
за сточну стају минимално 15,0 м , за ђубриште и 
пољски клозет минимално 20,0 м и то само на 
нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
      На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито- песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
 Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности  су из 
области: туризма, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско -техничких услуга, 
занатских делатности, услужних  делатности, 
јавних служби и пољопривреде.  
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 
изградње простора и примена мера заштите 
животне средине.   
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
 За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства.  
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за пословни објекат  је  5,0 м.  
     Максимална спратност  пословног објеката је 
П+Технолошка висина (приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка. 
     Највећа дозвољена спратност туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је  примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  

     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине 2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м 
ширине за противпожарна возила. 
     За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м.  
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
  За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ 
нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
  Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, угоститељских, трговинских, 
занатских и других делатности које не угрожавају 
услове становања.  
     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
      Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да  индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат  је  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објеката, осим код објеката са 
стамбено-туристичком наменом.  
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама. 
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
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     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     За стамбено-пословне објекте приступ  
парцели мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за 
противпожарна и теретна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
  За паркирање применити следеће нормативе : 
- становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
 
 5.4.1.14.  Појединачне грађевинске парцеле у 
атарима 
  (удаљене од магистралног, регионалног и 
локалног пута)  
 
  Намена грађевинских парцела 
     Објекти пољопривредних домаћинстава и 
пољопривредно - прерађивачки објекти. 
  Величина грађевинске парцеле 
     Величина стамбеног дела  грађевинске парцеле 
пољопривредног домаћинства је минимум 8 ари. 
  Минималан однос површине стамбеног према 
економском делу грађевинске ]парцеле је 30%: 
70%. 
     За изградњу објеката на економском делу 
парцеле утврђује се степен искоришћености 
земљишта до 20%. 
  Опремање грађевинских парцела 
  Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника. 
  Регулација 
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
  Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије за економски објекат је најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса.  

 Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела 
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и  очекиваном квалитету живљења. 
     Обавезно је прилагођавање изградње објеката 
и уређења парцела предеоном лику села 
Подгорине. 
     Економски објекти пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред  стамбеног дела парцеле. 
     На неизграђеном делу стамбене парцеле, однос 
зелених површина према површинама са тврдим 
застором не може да буде мањи од 2:1. 
     Ограђивање парцела се не препоручује, а ако 
се парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села  
подгорине (плот или  тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
     Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, са најмањим падом од 1,5%.  
Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти, 
- објекти пољопривредно - прерађивачких 
капацитета. 
Помоћни објекти 
a) уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног, 
- гаража, 
b) уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског, 
в)  уз пољопривредно-прерађивачки објекат 
 -    помоћни у функцији прерађивачког. 
Висина објекта  и делова објекта 
    Висина објекта не може да прелази П+ Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
    Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама  или гаражирању 
возила, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 
    Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, или гаражирању возила њихова 
површина не улази у обрачун бруто развијене 
грађевинске површине. 
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    Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
приступног пута. 
    Кота приземља може бити највише 1,20 м виша 
од нулте коте. 
    За објекте на стрмом терену са нагибом од 
приступног пута (наниже), када је нулта кота 
нижа од коте нивелете приступног пута, кота 
приземља може бити највише 1,20 м нижа од коте 
нивелете приступног пута. 
    Висина фасадног плана, до кровне стрехе, може 
бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
Обликовање и материјализација објеката 
    Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 
    По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног објекта.  
    Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
    Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
-  камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради    
   фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
     Кров и спољни омотач 
     Примењује се четвороводни кров са испадом 
стрехе већим од 0,8 м.   
    Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров). 
    Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
     Постојећи објекти 
     Доградња објеката дозвољена је само у склопу 
реконструкције целог објекта, како би се 
обезбедило целовито естетско функционално и 
техничко сагледавање објеката. За доградњу 
објеката примењују се правила утврђена за 
изградњу објеката. 
     За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
     У постојећим стамбеним објектима 
пољопривредних домаћинстава, ако постоји 
интерес пољопривредног домаћинства за 
пружање услуга смештаја и исхране туриста 
(члана 81, Закона о туризму, �Сл.гласник РС�, бр. 
45/05) дозвољена је адаптација.  За адаптацију се 
примењују правила утврђена за изградњу 
објеката. 

Породични стамбени објекти 
     Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на стамбеном делу 
грађевинске парцеле. Свака грађевинска парцела 
има приступни пут. Приступ парцели мора бити 
обезбеђен пролазом минималне ширине 2,5 м за 
путничка и 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких возила је у оквиру 
стамбеног дела парцеле. По нормативу 
обезбедити једно паркинг место на један стан. 
Паркирање теретних и пољопривредних возила је 
обавезно у оквиру економског дворишта. 
     У стамбеном објекту пољопривредног 
домаћинства, а у оквиру зоне економског улаза, 
који је повезан са економским двориштем, 
обезбедити просторије за гардаробу и санитарне 
просторије. 
    Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат : летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
     Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
      Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом. 
     Економско двориште повезати са приступним 
путем преко посебног економског  прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
      Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је  санитарни пропусник.   
     На парцели са нагибом терена од приступног 
пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз 
приступни пут. 
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). Најмања ширина 
приступног економског пута на парцели износи 
3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према 
приступном путу (навише), у случају нове  
изградње, стамбено двориште се поставља на 
највишој коти. У овом случају економско 
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двориште се може постављати уз приступни пут, 
а економски објекти на  грађевинској линији. 
     Најмања ширина приступног стамбеног пута је 
2,5 м, а  економског 3,5 м. 
     Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
    Ђубриште и пољски клозет, могу бити удаљени 
од стамбеног објекта, бунара односно живог 
извора воде минимално 20,0 м и то само на нижој 
коти. 
     Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
     Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени  објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају  минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у  оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито - песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
 
Пољопривредно - прерађивачки објекти 
    (Објекти складиштења и прераде 
пољопривредних производа). 
    Изградња нових објеката пољопривредно-
прерађивачког капацитета је на економском делу 
парцеле пољопривредног домаћинства.  
    Максимална спратност  пословног објеката је П 
+ Пк (приземље и поткровље без могућности 
формирања мансарде или више спратних нивоа). 
За пољопривредно-прерађивачке објекте обавезна 
је примена заштитних растојања објекта од 
окружења. 
 
5.5. Инжењерско-геолошки услови за изградњу  
објеката 
      Код планирања, пројектовања и  изградње 
објеката водити рачуна о нестабилним теренима, 
односно регистрованим активним и делимично 
умиреним клизиштима, као и о томе да се ради о 
подручју које је сврстано у VIII степен по МЦС 
скали. 
    РЕЈОН I - у Целини 2 - Бујачић у зонама 
Жујевац, Живковића брдо и Горњи крај; у 
Целини 6 - Клинци, Петница у зонама 
Рогљевић, Мачине и Осоје.  

     Терен је погодан за грађевинску делатност, на 
деловима где је терен стрмог нагиба неопходно је 
приликом извођења грађевинских радова 
каскадно засецати падину како не би дошло до 
обрушавања. 
    Објекте високоградње могуће је плитко 
фундирати, а при изградњи подземних етажа мора 
се водити рачуна о развијеном процесу 
карстификације. У ископима не треба очекивати 
појаву подземне воде. 
    У Целини 2 - Бујачић на потесу Брдо 
утврђени су ожиљци активних клизишта 
обавезна је израда геотехничких елабората, 
посебно за сваки објекат.  
   РЕЈОН II - у Целини 1 - Бујачић у зонама 
Потес и Липовац; у Целини 3  - Петница у зони 
Парлог.  
     Објекте високоградње могуће је плитко 
фундирати, при чему се мора водити рачуна на 
осетљивост леса од додатних провлажавања, а 
при планирању подземних етажа водити рачуна о 
подложности глина бубрењу. Обавезно је 
ефикасно одвођење површинских вода. 
     Ископи се могу изводити без подграђивања до 
добине до 2,0м, а дубље ископе треба заштитити 
одговарајућом подградом. 
     Ископе треба радити у кратким кампадама и у 
што краћем року како средине не би биле дуже 
изложене атмосферским утицајима. 
     За изградњу објеката обавезна је  израда 
геотехничких елабората, посебно за сваки 
објекат. 
     При планирању инфраструктурних објеката 
водити рачуна код избора цевног матерјала и 
спојница  због осетљивости леса на додатна 
провлажавања и подложности глине  бубрењу и 
запреминским променама.    
     При планирању саобраћајница нема посебних 
ограничења, али треба планирати ефикасно 
одвођење атмосферских вода.  
    РЕЈОН IIIа -у Целини 1 - Бујачић, у зонама 
Гајина и Потес; у Целини 3 - Петница, у 
зонама Камарине, Парлог и   Збеговиште; у 
Целини 5 - Клинци, у зонама Јелеч, Медљен, 
Паланка,  Липница, Поље и Гај.  
     Објекте високоградње могуће је плитко 
фундирати, при чему се мора водити рачуна на 
осетљивост леса од додатних провлажавања, а 
при планирању подземних етажа водити рачуна о 
подложности глина бубрењу. Обавезно је 
ефикасно одвођење површинских вода. 
     Ископи се могу изводити без подграђивања до 
добине до 2,0м, а дубље ископе треба заштитити 
одговарајућом подградом. 
     Ископе треба радити у кратким кампадама и у 
што краћем року како средине не би биле дуже 
изложене атмосферским утицајима. 
     При већим засецањима, отварању ископа, 
засека и дужем излагању атмосферским 
утицајима, могуће је услед слабљења отпорних 
својстава, да дође до активирања клизишта и 
одрона. 
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     За изградњу објеката неопходана је  израда 
геотехничких елабората, посебно за сваки 
објекат. 
     При планирању инфраструктурних објеката 
водити рачуна код избора цевног матерјала и 
спојница  због осетљивости леса на додатна 
провлажавања и подложности глине  бубрењу и 
запреминским променама.    
    При планирању саобраћајница нема посебних 
ограничења, али треба планирати ефикасно 
одвођење атмосферских вода.    
   РЕЈОН IIIб -у Целини 1 - Бујачић, у зони 
Потес; у Целини 2 - Бујачић, у зони Горњи 
крај; у Целини 3 - Петница, у зони Збеговиште;   
у Целини 4 - Туристичко-рекреативна, у 
зонама Бања и Поље; у Целини 5 - Клинци, у 
зонама Медљен, Паланка, Поље. 
     Терен је условно стабилан са остацима 
умерених клизишта, ниво подземне воде је 
променљив и креће се од 3-4 м.  
     Грађевинским радовима могу се 
активирати и развити процеси клизања, зато  
је неопходна израда геотехничких елабората, 
посебно за сваки објекат.  
    Објекте високоградње обавезно орјентисати 
управно на падину, по ширини габарита. 
     Ископи се могу изводити без подграђивања до 
добине до 2,0 м , а дубље ископе треба заштитити 
одговарајућом подградом.  
     При планирању инфраструктурних објеката 
водити рачуна код избора цевног матерјала и 
спојница  због осетљивости леса на додатна 
провлажавања и подложности глине  бубрењу и 
запреминским променама.  
      Треба обезбедити праћење стања инсталација 
и могућност брзе интервенције у случају хаварије 
на мрежи.  
     РЕЈОН IV -у Целини 1 - Бујачић, у зонама 
Потес;  у Целини 4 - Туристичко-рекреативна, 
у зонама Бања и Поље;у Целини 5 - Клинци, у 
зонама Бања. 
     У геотехничком погледу на овом терену се не 
препоручује изградња објеката веће спратности, 
неопходно је теренским истражним радовима и 
одговарајућим геостатичким прорачунима 
дефинисати могућност директног фундирања 
објеката или евентуалну потребу за 
интервенцијом у темељном подтлу.  
      Алувијални седименти представљају 
хидрогеолошки колектор резервоар у коме је 
формирана издан која је у директној 
хидрауличкој вези са реком, зато се не 
препоручује изградња подземних етажа.  
      Терен треба нивелационо уредити у циљу 
заштите зоне плављена и утицаја максималног 
нивоа подземне воде.  
    За изградњу објеката неопходана је  израда 
геотехничких елабората, посебно за сваки 
објекат. 

5.6.   Концепција и правила регулације 
саобраћајне инфраструктуре 
     До прекатегоризације јавних путева и 
доношења одговарајућих подзаконских актова о 
прекатегоризацији на републичком и локалном 
нивоу, у складу са Законом о јавним путевима 
(�Сл. гласник РС� 101/05), усклађиваће се 
одредбе о правилима изградње, о заштитном 
појасу и то: 
 - одредбе за државне путеве II реда, 
примењиваће се на регионалне путеве;  
- одредбе за општинске путеве, примењиваће 
се на локалне. 
     Прописане ширине заштитног појаса поред 
јавног пута ван изграђених делова насеља, дате су 
у поглављу 3.1. Правила уређења и изградње зона 
и појасева заштите, а према чл. 28 и 29, наведеног 
Закона о јавним путевима. 
 
   5.6.1.   Концепција уређења    
 
     Концепција уређења на подручју Плана 
генералне регулације проистиче из анализе 
постојећег стања, усмерења из ширих планова, 
Програма и циљева развоја подручја. 
     Према дефинисаној широј концепцији, 
утврђена је планска концепција са примењеним 
"еко" моделом планирања и за саобраћајну 
инфраструктуру, који подразумева повећање 
квалитета првенствено примарне путне мреже и 
рационално планирање нове, уз максималну 
заштиту животне средине од утицаја саобраћаја. 
     Основни принципи планирања путне мреже су 
у складу са плановима вишег реда односно ширег 
окружења и подразумевају углавном: 
осавремењавање постојеће путне мреже, уз 
рехабилитацију, делимичну  реконструкцију и 
доградњу нових деоница где је неопходно 
(углавном локалних путева). 
     На основу наведеног, у предметном Плану 
генералне регулације формирана је: 
- Примарна путна мрежа од насељских 
деоница  регионалног и локалних категорисаних 
путева (уз рехабилитацију и појачано одржавање 
регионалног пута и уз побољшање геометрије и 
асфалтирање коловоза код локалних путева). 
- Остала путна мрежа : улице у 
изграђеним деловима насеља и пољски- шумски 
путеви (деонице некатегорисаних путева кроз 
остало земљиште ван грађевинског реона) са 
доградњом и реконструкцијом деоница. 
- Сабирна категорија,  као веза ове 2 
групе (формирана од осталих постојећих 
некатегоризованих локалних путева у оквиру 
граница предметног плана). 
    Оваквим , наизглед комплексним приступом 
при дефинисању путне мреже, обезбеђује се 
спровођење законских аката, врши категоризација 
према функционалној и просторној дистрибуцији: 
кроз граћевински реон и остале врсте земљишта и 
обухвата и контактна зона са јавним путевима ван 
насеља 
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    Категорисана путна мрежа у оквиру 
планског подручја обухвата : 
Саобраћајницу С- насељску деоницу 
регионалног пута Р 259, као дела спољне мреже, 
који проласком кроз насеља Петница, Клинци, 
поприма елементе пута кроз насељено место, а на 
контакту са Ваљевом постаје примарна градска 
саобраћајница. 
 
    Овај пут тангира планско подручје и у 
контактној зони са Ваљевом остварује везу са 
обилазницом око градског језгра, чиме се (уз 
поштовање осталих мера заштите од утицаја 
саобраћаја), постиже издвајање тешког моторног 
саобраћаја из централних и заштићених зона.  
Примарне саобраћајнице комплекса  И реда 
(С1,С2),  формиране од постојећих насељских 
деоница категорисаног локалног пута Л1031 -  
повезују подручје са даљинским саобраћајем - са 
путем Ваљево - Рајковић на североистоку и са 
обилазницом и ужичким путем на западној 
страни, чиме се остварује веза са централном 
градском зоном, а прикључком на обилазницу 
истовремено врши и раздвајање спољног и 
интерног саобраћаја. 
    Саобраћајница С1 тангира туристичко 
рекреативну зону, па је посебно значајна са 
аспекта задовољења еколошког капацитета, тако 
да се поред несметаног одвијања моторног 
путничког саобраћаја , у складу са карактером 
зоне, дуж ње обезбеђују и пешачко 
бициклистичка кретања. 
    Саобраћајница С2 одводи саобраћај из 
централне и туристичко рекреативне зоне даље 
поред језера према градској зони Ваљева и према 
ужичком путу М 21. 
На појединим њеним деловима нагиби се крећу 
око 5-6 % , што отежава бициклистичка кретања, 
за којима се овде такође указује потреба за везу 
рекреативне и градске зоне.   
Примарне саобраћајнице комплекса II реда 
(С3,С4,С4а, С5) формиране од насељских 
деоница постојећих локалних путева Л1028  и  
Л1029 . 
Оне функционално допуњују примарне 
саобраћајнице првог реда, везујући подручје за 
ободне и транзитне -даљинске саобраћајнице. 
Нешто су уже регулационе ширине са мање 
пратећих садржаја, јер су углавном у функцији 
моторног саобраћаја. 
Остале, секундарне саобраћајнице, даље разводе 
саобраћај до важних локалитета а чине их :  
Сабирне (Са1-Са7), којима се остварују: 
- Транспортне потребе за превозом насељених 
зона и мањих груписаних насеља у оквиру КО 
Бујачић, Петница и Клинци, прикупљајући их и 
везујући за саобраћајнице вишег ранга 
- везе садржаја централне зоне (цркве, 
истраживачке станице) са регионалним путем на 
источној страни. 
Улична мрежа (У1- У10) - у изграђеним 
деловима насеља формирана од постојећих 

деоница некатегорисане путне мреже  са 
доградњом уличних деоница,  где је неопходно за 
формирање уличне матрице, у складу са  
планираним реоном и типом зоне грађења.  
Пољски - шумски путеви  (п/с)- кроз шумско и 
пољопривредно подручје - деонице 
некатегорисаних путева кроз остало земљиште 
ван грађевинског реона (са планираним 
побољшањима и доградњом деоница  где је 
неопходно) 
-  остали приступи до појединих парцела.   
     Функционално просторна категоризација са 
планом интервенција на њима као и 
карактеристични попречни профили по 
категоријама, за оба нивоа разраде, дати су у 
графичком прилогу Регулационо нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајница, лист 
бр.12. 
     У оквиру планираних саобраћајних површина 
дате су оквирно и јавне паркинг површине, 
нарочито за део детаљне разраде (у функцији 
туристичко рекреативне зоне - поред спортских 
садржаја, за посетиоце Петничке пећине, код 
језера на Поцибрави и др). 
 
     Планирана расподела и оквирни капацитети 
паркинг простора утврђени су на основу 
исказаних потреба, постојеће документације и 
приказани су графичким прилогом бр. 7, 
�Саобраћајно решење са нивелационим планом� и 
пратећим табелама (приложени у аналитичко 
документационој основи).  
Паркинг капацитети :  укупно око 504 пм у 
делу туристичко рекреативнезоне : 
- П1 - 208 ПМ    постојећи паркинг поред пута 
Ваљево- Рајковић у планираној зони центра; 
- П1а - 20 ПМ     планиран у зони комерцијалног 
центра уз примарну саобраћајницу С1; 
- П2 - 100 ПМ     у спортско-рекреативној зони; 
- П3 - 104 ПМ     двојни паркинг за прихват 86 
приватних возила и 6 аутобуса или 104 приватна 
возила за потребе прихвата ђачких ескурзија и 
осталих посета значајним локалитетима у  оквиру 
туристичко - рекреативне целине; 
- П4 -  46 ПМ   код језера на Поцибрави;   
- П5 - око 26 ПМ  код истраживачке 
станице. 
    Остале потребе за паркирањем и прецизан број 
паркинг места биће дефинисане кроз даљу 
разраду простора, а према прописаним 
нормативима у функцији садржаја који 
опслужују. 
 
    5.6.2.   Општа правила регулације 
 
     Планираним саобраћајним системом у оквиру 
Плана, у функционалном и техничком смислу, 
омогућити нормално кретање путничких 
аутомобила, комуналних и доставних возила, а 
кретање тешких теретних возила  и возила јавног 
превоза ограничити дуж регионалног пута. 
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     Дуж насељске деонице регионалног пута 
према важећој законској регулативи и условима 
Дирекције за путеве, обезбедити одвијање 
двосмерног саобраћаја са минималним појасом 
регулације за смештај инфраструктуре, који 
садржи:  
- минимум 2 проточне саобраћајне траке од 3.0 м;   
- обострано банкине или тротоар (зависно од зоне 
проласка) ширине 2 х 1.5 м, затим разделно 
зеленило са пешачком стазом  (према Рајковићу- 
пресек 1а-1а), а са пешачко бициклистичком 
стазом на деоници пута ка Ваљеву (пресек 1-1), 
као и заштитно зеленило дуж  пута;  
- дуж ове саобраћајнице омогућити  несметано 
одвијање јавног превоза за међумесни саобраћај, 
односно за повезивање свих центара заједнице 
насеља са градским подручјем. У изграђеном делу 
насеља обезбедити проширење од 3.0 м за 
аутобуску станицу; 
- аутобуска стајалишта локалног јавног превоза 
формирати и реконструисати на већ постојећим 
локацијама као посебну саобраћајну површину уз 
коловоз јавног пута намењену за заустављање, са 
минималном ширином једнаком или већом од 
ширине коловоза  
 На осталим примарним саобраћајницама I реда 
обезбедити: 
- минималну инфраструктурну регулациону  
ширину према пресеку 2- 2, која обезбеђује 
двосмерни саобраћај са минималном ширином  
коловозне траке од 3.0 м и додатним садржајима 
зависно од зоне проласка;          
-обостраним тротоарима у изграђеним деловима 
насеља минималне ширине 1-1.5 м, са 
прикупљањем и каналисањем атмосферских 
отпадних вода, обостраним банкинама са чврстим 
застором ван зоне грађења; 
- пешачко бициклистичким стазама у 
рекреативним зонама (дуж С1,С2) у разделном 
појасу између коловоза и тротоара.  
      Примарне саобраћајнице ИИ реда уредити 
регулационо по истом принципу и према зони 
проласка (пресек 3-3) , за квалитетно одвијање 
моторног саобраћаја . 
      Сабирне улице регулационо уредити према 
пресеку 4-4 и у односу на зону проласка. Део који 
пролази кроз грађевински реон има карактер 
улице са тротоаром, а делимично улица са 
пешачко-бициклистичком стазом (са профилом 
према пресеку 4а-4а). 
      На осталим саобраћајницама секундарног 
ранга у зони грађења (улице и мањи приступи) 
обезбедити прописану ширину коловозне траке, 
тротоар са једне или обе стране (према пресецима 
6-6, 6а-6а и 6б-6б), а ван грађевинског реона - 
пољско шумске путеве уредити са минималном 
регулацијом према пресеку 7-7 и са банкинама  2 
х 0,75 м. 
      Поред општих регулационих карактеристика  
датих илустративно и нумерички кроз садржај 
попречних профила, планом путне мреже 
задовољити и следеће захтеве: 

- обезбедити профил за пролаз ватрогасних 
возила и аутобуса на затвореном кружном потезу 
од пута Ваљево-Рајковић преко Рогљевића и 
Клинаца назад до пута Ваљево- Рајковић;  
- обезбедити коловозну конструкцију са 
квалитетним асфалтним застором на свим  
категорисаним путевима у оквиру комплекса, а 
димензионисање извршити кроз даљу разраду 
сходно оптерећењу  
(на примарним и сабирним саобраћајницама за 
средње тешко, а на осталој -секундарној мрежи - 
за лако саобраћајно оптерећење) и на основу 
геомеханичких испитивања (посебно у зонама 
клизишта и подлокавања); 
- при реконструкцији и доградњи путева 
остварити прописане нагибе и остале прописане 
геометријске карактеристике према категорији 
пута;  
- при реконструкцији и доградњи саобраћајница, 
планирану регулациону ширину остварити 
континуалним изузимањем делова парцела 
обострано дуж саобраћајнице, а према датим 
попречним профилима;  
- одводњавање решавати гравитационим 
отицањем површинских вода - попречним и 
подужним падом риголама до најближег 
реципијента;  
- паркинг просторе, планирати у складу са 
наменама и важећим нормативима за 1 паркинг 
место у функцији садржаја;  
- осавременити асфалтни застор на постојећим 
паркиралиштима, а на новим паркинзима застор 
радити од растер елемената са садњом дрвећа 
широких крошњи; 
 
     5.6.3.    Правила уређења и изградње 
саобраћајне инфраструктуре по целинама и 
зонама 
    ЦЕЛИНА 1 - Бујачић - потес Гајина, Потес 
 
     Целину 1 тангира примарна саобраћајница С2 
са северне стране, а пролазе још и сабирне  
Са1,Са2, улице и приступни путеви у изграђеном 
делу насеља, бициклистичка стаза око језера, за 
које треба испунити:  
- саобраћајнице у оквиру целине 
осавременити и обезбедити  
инфраструктурну регулацију, у складу са датим 
општим правилима уређења и грађења;  
-  саобраћајнице вишег ранга: С2, Са1 и 
Са2 повезати на одговарајуће категорије из ГУП-
а Ваљева; 
- дуж саобраћајнице С2 планирати 
бициклистичку стазу у оквиру регулационе 
ширине према пресеку бр. 2-2;  
-  сабирне саобраћајнице Са1 и Са2 
опремити квалитетним застором у целој дужини, 
обезбедити минималну прописану регулациону 
ширину (према пресеку 4-4), а попречни профил 
опремити према зони проласка (кроз грађевинско 
подручје са обостраним тротоаром минималне 
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ширине 2 х 1.5 м, а ван зоне грађења са 
обостраним банкинама са тврдим застором); 
-   попречни профил улица и приступа у 
грађевинском подручју опремити 
према пресеку 6-6, односно 6а-6а и 6б-6б.  
     ЦЕЛИНА 2 -  Бујачић - потес Брдо, Мачине  
     Целину 2 са западне стране тангира примарна 
саобраћајница С3, а кроз подручје пролазе 
деонице сабирних саобраћајница Са1 и Са2 и 
везни шумски путеви, за које треба применити: 
- на саобраћајници Са1 обезбедити 
квалитетан застор и прописану регулациону 
ширину према пресеку бр. 4-4; 
- на тангентној саобраћајници С3, као 
наставку Ужичке улице из градске зоне 
обезбедити квалитетан застор и прописану 
ширину профила са минималним садржајем 
према пресеку 3-3; 
- остале путеве нижих категорија уредити  
према зони проласка (кроз граћевинско или 
шумско - пољопривредно подручје) и према 
датим профилима са минималном 
инфраструктурном регулацијом.  
     ЦЕЛИНА 3 - Петница - потес Камарине, 
Парлог и Збеговиште:  
      Доминантна саобраћајница је насељска 
деоница пута Р259 која дели подручје у правцу 
северозапад-североисток и која у оквиру 
попречног профила садржи и бициклистичку 
стазу, као и заштитно линеарно  
зеленило (према пресеку 1-1). 
     Са јужне стране целину 3 тангира примарна 
саобраћајница С2 (попречни профил дат у 
пресеку 2-2), у оквиру чије регулационе ширине 
су планиране и бициклистичке стазе за везу са 
централном зоном Ваљева. 
     На осталим саобраћајницама формираним 
спонтано по ивицама парцела обезбедити профил 
и застор према утврћеној категорији пута. 
      ЦЕЛИНА 4 - Туристичко - рекреативна 
целина потес Збеговиште, Бања, Осоје, Потес, 
Брдо, Медљен  
    Пролазећу деоницу саобраћајнице Р259 
уредити према пресеку 1-1 идентичном за целину 
3, јер је у истој функцији повезивања са 
централном градском зоном, поред моторног и 
пешачко - бициклистичким саобраћајем. 
     Примарне саобраћајнице са западне стране С1 
и С2 осавременити и обезбедити 
инфраструктурну регулацију са садржајем према 
профилу 2-2. 
     У складу са захтевима зоне, посебан осврт  
кроз детаљну разраду је на следећим 
саобраћајницама : 
- главни приступ пећини, са садржајем профила 
према принципима еколошког капацитета, који 
овде подразумева пратеће пешачко 
бициклистичке стазе прописаних ширина (према 
пресеку 5-5);  
- транспортни пут - главни приступ пунионици 
воде са регионалног пута,са режимским 

коришћењем и теретним саобраћајем само у 
функцији опслуживања пунионице; 
    - улице и приступи зони Збеговишта са 
саобраћајнице С1 минималне регулационе 
ширине (према пресеку 6-6 и 6а-6а). 
     Остале саобраћајнице ове целине уредити као 
приступе и улице у зони грађења или 
пољопривредно - шумске путеве (у  односу на 
зону проласка и са минималном прописаном  
регулацијом за ту категорију). 
        ЦЕЛИНА 5 - Клинци - потес Бања,Јелеч, 
Липница, Медљен,Паланка, Поље  
    На пролазећој насељској деоници регионалног 
пута , као везе са центром Ваљева и ширим 
окружењем, обезбедити квалитетан застор и  
прописану  инфраструктурну регулацију, са 
прописаним садржајем попречног профила према 
пресеку 1а-1а.  
      Кроз целину 5 у правцу север-југ пролази 
примарна саобраћајница другог реда С4, С4а, 
чији попречни профил одговара пресеку 3-3, са 
смештајем примарне инфраструктуре.  
     За сабирне улице обезбедити минимални 
попречни профил према пресеку 4-4, а остале 
саобраћајнице секундарног ранга извести према 
прописаним минималним регулационим 
ширинама. 
       ЦЕЛИНА 6 -Клинци и Петница - потес 
Егзерцир, Студенац, Рогљевић, Осоје,Мачине 
      На северној страни подручје тангира сабирна 
саобраћајница Са3, која потребе ове целине 
прикупља и повезује са даљинским саобраћајем, 
са садржајем профила који одговара пресеку 4-4. 
      Везни шумски путеви су минималне  
регулације 6 м, у складу са минималном 
прописаном  регулационом ширином према 
пресеку 7-7.  
     У формираним целинама (према истим 
урбанистичким и другим показатељима) 
примењивати прописана правила полагања 
инфраструктурних инсталација поред 
саобраћајница, како би се омогућила њихова 
ефикасна заштита и одржавање. 
    
      5.6.4.  Путна мрежа и грађевинске зоне  
 
      У складу са рангираном путном мрежом, 
формиране су зоне грађења тако да су : 
-Централни делови насеља - дуж саобраћајница 
вишег ранга: С, С1, део С2, С4а. 
-Иницирана зона - поред саобраћајница  С, С а 4, 
део С2, С5, део  Са3.  
-У побрђу удаљеном од  регионалног  пута  - део 
Са1 и Са3. 
     У изграђеним деловима насеља,поред општих 
правила уређења и грађења датих претходним 
тачкама, обезбедити минималне ширине 
непосредног појаса заштите, који не смеју 
утицати на прегледност јавног пута, нити 
угрозити безбедност саобраћаја на њему. 
     У правилима грађења за објекте, дата су 
детаљно растојања грађевинске линије нових и 
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реконструисаних објеката од планиране 
регулације.  
     Поред насељске деонице регионалног пута, 
обезбедити растојање од најмање 5 м, мерено од 
крајњих тачака попречног профила датих 
пресецима 1-1 и 1а-1а, односно од планиране 
регулационе линије. 
     Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите објеката, 
може се одобрити само изузетно на основу 
одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а ускладу са планским решењем.  
    На постојећим објектима у оквиру планиране 
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања. 
 
5.7.  Концепција и правила регулације 
комуналне  инфраструктуре 
5.7.1. Правила регулације водоводне 
инфраструктуре 
   
     У Регионалном просторном плану 
Колубарског округа погођеног земљотресом 
предвиђа се регионални водовод ↓ 900 мм који 
пролази северном границом атара Петнице. Крак 
регионалног водовода планира се поред пута 
Ваљево-Дегурић (стари Ужички пут) и даље до 
Дивчибара. Регионални водовод ће проћи 
западном границом атара Бујачић.  
     Водоснабдевање објеката по квалитету и 
квантитету обезбедити преко јавног водовода, 
према условима надлежног комуналног 
предузећа. 
     Комунални водовод сачињава дистрибутивна 
мрежа пластичних цевовода ↓ 160 мм, ↓ 110 мм, 
↓ 90 мм, ↓ 80 мм и ↓ 63 мм. Територија коју 
покрива комунални водовод  налази се у првој и 
другој висинској зони водоснабдевања, због тога 
је изграђено неколико дистрибутивних резервоара 
и црпних станица које обезбеђују континуирано и 
поуздано снабдевања: 
 - ЦС "Петница" (ЦС "Смрдан"), капацитета 3,7 
л/с (4,0 л/с), 
- Резервоар "Петница", (В = 90 м≤), изнад ЦС 
"Смрдан", 
- ХС "Рогљевић", поред пута за Рогљевиће, 
капацитета 2,0 л/с, изнад ИС Петница, 
- ЦС "Белошевац", у зони Осоја, која потискује 
воду за Клинце, 
-  Резервоар југоисточно од гробља у Клинцима, 
В = 250 м≤, у који вода стиже из правца Пауна. 
ЈКП "Водовод" планира комплетирање постојеће 
дистрибутивне мреже. Уместо пумпе и 
резервоара "Рогљевић", планирана је ЦС 
"Рогљевић, капацитета 3,0 л/с.  
     Црпне станице постављају се у непосредној 
близини саобраћајница, на грађевинској парцели 
предвиђеној само за те сврхе. Величина 
грађевинске парцеле одређује се у зависности од 
зона заштите и обезбеђује се ограђивањем. 

     Планира се прикључивање на комунални 
водовод засеока Жујевац, Горњи крај, Живковића 
брдо, у атару Бујачић, Гај у атару Клинци и Брдо 
у атару Петница. 
     Актуелно је прикључивање свих делова 
насеља Клинци на водоводну мрежу Ваљева, 
преко мреже ↓ 160 мм прве висинске зоне 
снабдевања, из Белошевца путем хидрофорске 
станице "Клинци". У оквиру друге висинске зоне 
предвиђено је повезивање постојећих цевовода. 
Да би се обезбедили прописани притисци у зони 
Петнице предвиђено је да се цевовод превеже на 
прву висинску зону насеља Белошевац. 
 
1)  Полагање цеви 
• Водовод трасирати једном страном 
саобраћајнице, супротној од канализације, на 
одстојању 1,0 м од ивичњака. 
• Минимална дубина укопавања цеви 
водовода је 1,0 м од врха цеви до коте терене, а 
падови према техничким прописима у зависности 
од пречника цеви. 
• При укрштању водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих, а испод електричних 
каблова. 
• Минимално дозвољено растојање, при 
паралелном вођењу цеви водовода и канализације 
је 0,40 м.    
• Није дозвољен пролаз водоводних цеви 
кроз ревизионе шахте и друге објекте 
канализације. 
• Појас заштите око главних цевовода 
износи најмање по  2,5 м од спољних ивица цеви. 
У појасу заштите није дозвољена изградња 
објеката, ни вршење радњи које могу загадити 
воду или угрозити стабилност цевовода. 
• Забрањено је извођење физичке везе 
комуналне водоводне мреже са мрежама других 
изворишта, као што су бунари, пумпе, хидрофори 
и слично. 
• Није дозвољено паралелно полагање 
енергетских каблова изнад или испод цеви 
водовода. 
• Хоризонтални размак енергетског 
кабла од водоводне цеви треба да износи најмање  
0,50 м, за каблове 35 кВ, односно најмање 0,40 м 
за остале каблове. 
• При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне цеви 
на растојању најмање 0,40 м, за каблове 35 кВ, 
односно најмање 0,30 м за остале каблове. 
• Уколико не могу да се постигну 
размаци према претходне две тачке на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз 
заштитну цев. 
• При паралелном вођењу цеви водовода 
са ТТ каблом, најмање растојање мора бити 1 м. 
При укрштању најмање растојање мора бити 0,50 
м, угао укрштања треба да буде 90% . 
• Забрањена је изградња објеката и 
сађење засада над разводном мрежом водовода.  
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• Постављање водоводних инсталација 
испод зелених површина, вршити на растојању 
минимално 2,0 м од постојећег засада уз 
одобрење надлежних јавних служби. 
 2) Прикључење објеката на инфраструктуру 
водовода 
• Спојеве прикључака објеката врши 
служба комуналног предузећа, осталу 
инсталацију у објекту изводи овлашћено лице или 
овлашћено предузеће. 
• Инсталација водовода се мора 
спроводити стручно, на основу главног пројекта и 
према важећим прописима. 
• На главном споју не смеју се чинити 
никакве измене без одобрења надлежног јавног 
предузећа, нити се смеју убацивати нови 
прикључци испред водомера.  
• Пропусним вентилом испред водомера 
рукује само орган водовода. 
• Све водове до којих може допрети 
дејство мраза заштитити термичком изолацијом. 
• Уличне водове и прикључне делове 
водовода до уличне цеви, заштитити од дејства 
евентуалних лутајућих струја, избегавати близину 
електричних спроводника који немају уземљење. 
• Прикључак од уличне цеви до 
водомерног склоништа, пројектовати искључиво 
у правој линији, управно на уличну цев. 
• Водомер поставити у водомерно 
склониште (шахт) на 1,5 м од регулационе линије 
(максимално 2,0 м), односно у посебан метални 
орман (ако је водомер у објекту), који је смештен 
са унутрашње стране на предњем зиду до улице. 
• Водомер се поставља на минимум 0,30 
м од дна шахта. 
• Уколико се у објекту налази више 
потрошача предвидети посебне главне водомера 
за сваког потрошача посебно. 
• Димензионисање водомера извршити 
на основу хидрауличког  прорачуна. 
• Шахтове (окна) за водомере градити од 
материјала који су за локалне прилике 
најекономичнији (опека, бетон, бетонски 
блокови). 
• Шахтове који леже у зони подземне 
воде треба заштитити од продора воде 
одговарајућом изолацијом. Од продора 
површинских вода, обезбедити шахт издизањем 
плоче шахта минимално 10 цм изнад коте терена 
или на други начин. 
• Противпожарна заштита се омогућава 
изградњом противпожарних хидраната на 
водоводној мрежи.  
• Удаљеност хидраната од објекта је 
минимално 5,0 м , а највише 80,0 м. 
 
5.7.2.  Правила регулације канализационе 
инфраструктуре 
 
     Све отпадне фекално - санитарне воде  настале 
у оквиру постојећих и планираних објеката 

прикупљати интерном канализацијом и спровести  
до јавне канализације, за чије прикључење по 
квалитету и квантитету се морају обезбедити 
услови надлежног комуналног предузећа. 
     У зонама разбијеног типа изградње, где није 
могуће спровести интерну канализацију до јавне 
канализације, интерну канализацију спровести до 
водонепропусних јама. Водонепропусне јаме 
морају се градити по техничким прописима и 
стандардима и редовно празнити. Надлежност за 
чишћење водонепропусних јама мора да преузме 
ЈКП "Водовод" Ваљево.  
     Постојеће објекте опремити канализационим 
системом,  у дефинисаном грађевинском рејону 
омогућити изградњу и инфраструктурно 
опремање нових објеката уз поштовање 
урбанистичко-техничких прописа. 
     Технолошке отпадне воде настале у оквиру 
објеката (постојећих и будућих) укључујући и 
евентуалне паркинге, гараже и друге садржаје 
евакуисати до јавне канализације према условима 
надлежног комуналног предузећа. У случају да се 
планира изградња уљне ТС она мора да има 
водонепропусни базен за прихват уља. 
    За прикључење на јавну канализацију по 
квалитету и квантитету морају се обезбедити 
услови надлежног комуналног предузећа. При 
дефинисању ових услова морају се користити 
подаци о битним капацитетима градског уређаја 
за пречишћавање комуналних отпадних вода. 
   За изграђене зоне физички повезане са 
Ваљевом: Камарине, Парлог, Збеговиште, Гајина 
и део припојен Ваљеву планирати изградњу 
фекалне канализационе мреже, смештену поред 
постојећих саобраћајница. Мрежу гравитационо 
усмерити и повезати са постојећим 
канализационим системом. Сливно подручје 
према реци Бањи, такође опремити 
каналаизационом мрежом, поред постојећих 
саобраћајница и одвести до најближег 
реципијента (река Колубара или Бања). 
     У Регионалном просторном плану 
Колубарског округа погођеног земљотресом 
планиран је субрегионални канализациони систем 
који би од Драчића прошао територијом атара 
Петница, Белошевца и десном обалом Колубаре 
до ППОВ "Горић". Планирани субрегионални 
канализациони систем ће проћи најнижим 
деловима атара Петнице, тачније поред реке Бање 
и омогућити прикључивање свих корисника - 
објеката Петнице, Бујачића и Клинаца. 
     Обзиром да су у овој зони присутни 
непропусни и нестабилни терени планирана 
фекална канализација је неопходна, и ако је на 
овом терену њена изградња отежана. Зато је 
потребно опрезно развијати канализациони 
систем и избегавати линијски пресецање и 
подсецање клизишта. 
     У овој фази развоја, економски и технолошки 
није  реално да се отпадне воде одводе на ППОВ 
"Горић". Пре упуштања у реципијент обавезно је 
третирати отпадне воде, а то значи да је потребно 
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планирати за третман отпадних вода постављање 
БИОДИСКА. Због економске рационалност  
БИОДИСК у првој фази лоцирати на реци Бањи, 
на њеној левој обали, низводно (десно) од пута 
Ваљево-Рајковић. У наредној фази могуће је 
померање Биодиска до већег реципијента, 
односно десне обале реке Колубаре.  
     У југозападним и јужним деловима Бујачића 
(ЦЕЛИНА 2), као и у јужним и југоисточним 
деловима Петнице и Клинаца (ЦЕЛИНА 6), 
предлаже се изградња непропусних септичких 
јама. У засеоцима је могућа изградња збирних 
санитарних јама за више домаћинстава. За 
"усамљене" објекте обавезна је изградња  
непропусних септичких јама. 
     Прихватање атмосфрских вода са собраћајних 
површина и паркинга, остварити отвореним 
каналима (јаркови и риголе) уз дефинисане бочне 
нагибе путног профила. Прикупљену воду 
одвести до најближег реципијента.   
     У зони детаљне разраде планирати систем 
евакуације загађених површинских вода и 
сепаратор на крају система. 
 
1)  Полагање цеви 
• Канализацију трасирати једном страном 
саобраћајнице, супротно од водоводне, на 
одстојању 1,0 м од ивичњака. 
• Минимална дубина укопавања 
канализационих цеви  је 1,0 м од врха цеви до 
коте терене, а падови према техничким 
прописима у зависности од пречника цеви. 
• При укрштању канализационе цеви 
треба да буду испод водоводних. 
• Минимално дозвољено растојање, при 
паралелном вођењу цеви водовода и канализације 
је 0,40 м . 
• Забрањена је изградња објеката и 
подизање засада над разводном мрежом 
канализације.  
• Постављање канализационих 
инсталација испод зелених површина, вршити на 
растојању минимално 2,0 м од постојећег засада 
уз одобрење надлежних јавних служби. 
• Забрањена је изградња понирућих 
бунара. 
• Није дозвољено паралелно полагање 
енергетских каблова изнад или испод цеви 
канализације. 
• Хоризонтални размак енергетског кабла 
од  канализационе цеви треба да износи најмање  
0,50 м, за каблове 35 кВ, односно најмање 0,40 м 
за остале каблове. 
• При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад  канализационе 
цеви на растојању најмање 0,40 м, за каблове 35 
кВ, односно најмање 0,30 м за остале каблове. 
• При паралелном вођењу  
канализационих цеви најмање растојање мора 
бити 1,0 м. 
• При укрштању канализационих цеви и 
телекомуникационог кабла најмање растојање 

мора бити 0,50 м, угао укрштања треба да буде 
90% .     
2)  Прикључење објеката на канализациону 
инфраструктуру 
• Објекат се не може повезати са 
уличном канализацијом ако није повезан са 
водоводом. 
• На једној катастарској парцели на којој 
има више објеката по правилу пројектовати један 
канализациони прикључак, о чему треба да 
постигну договор власници објеката. 
• Квалитет отпадних вода које се 
испуштају у канализациони систем мора да 
одговара Правилнику о техничким и санитарним 
условима за упуштање отпадних вода у градску 
канализацију (члан 15. Одлуке о канализацији). 
• У канализацију се могу испуштати све 
нечисте и употребљене воде, помије које се могу 
лако испирати и фекалије које су водом толико 
разређене да их вода испира.  
• У канализацију је забрањено испуштати 
ђубре, пепео, крпе, песак, отпатке од кухиње, лед, 
снег, кости и уопште предмете и материје. 
• Забрањено је испуштати запаљиве 
материје које могу изазвати пожар, експлозију 
или оштетити канале и онемогућити њихово 
функционисање.  
• Забрањено је испуштати воде и друге 
течности са температуром већом од 35% Ц , или са 
шкодљивим киселинама, алкалијама и солима. 
• Пречник канализационог прикључка 
одређивати на основу хидрауличког прорачуна, 
минимално ↓ 150 мм. 
• Главне одводнике из објекта где год је 
могуће, што пре и у правој линији одвести из 
објекта ка уличној канализацији. 
• Изван објекта, канализационе цеви 
морају бити укопане 1,0 м испод терена.      
• Гранично ревизионо окно извести 1,5 м 
унутар регулационе линије и у истом извршити 
каскадирање. Минимална висинска разлика је 
0,60 м а максимална 3,0 м.  
• Прикључак од ревизионог силаза па до 
канализационе мреже извести падом од 2% до 6% 
управно на улични канал, искључиво у правој 
линији без хоризонталних и вертикалних ломова. 
• Ревизиона окна морају се изградити и 
на местима на којима се спајају главни 
хоризонтални одводници са вертикалним; ако је 
вертикални одводник од тог места удаљен више 
од 1,0 м ; на местима где су каскаде; на местима 
где се мења правац одводника који спроводи 
фекалну воду и код правих одводника на 
растојању највише 24 м за ↓ 150 мм. 
• У правцу тока воде не сме се ни код 
једне врсте одводника вршити прелаз из шире 
цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју 
мењати пад од већег ка мањем. 
• Сливници, нужници и остали објекти 
који леже испод висине до које се може пружити 
успор из уличне канализације, могу се спојити са 
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каналом ако одговарајући спојни канал од тих 
објеката има аутоматске или ручне затвараче. 
• Избегавати вертикалне спроводнике са 
уливима и сифонима у спољним хладним 
зидовима. Отвори на решеткама сливника могу 
бити на највећим размацима ребара од 15 мм. 
• Прикључење дренажних вода од 
објекта извршити преко таложнице за контролу и 
одржавање, пре граничног ревизионог силаза. 
• Резервоари за лед, рибу и слично, не 
смеју се директно спајати са канализацијом. 
• Прикључење гаража, сервиса и других 
објеката, који испуштају воде са садржајем уља, 
масти, бензина и друго, вршити преко таложника 
и сепаратора масти и уља. 
• У деловима где је каналисање извршено 
по сепарационом систему, забрањено је увођење 
атмосферске воде у одводнике фекалних вода. 
• Ако не постоји улична канализација, 
отпадне воде се привремено спроводе у озидану 
непропусну септичку јаму, из које се нечиста вода 
односи на одређене депоније. 
• Запремина септичке јаме рачуна се 
према потрошњи воде и времену трајања процеса.  
• Септичке јаме поставити минимално 2 
м од ограде компекса, минимално 5 м од објекта, 
минимално 10 м од регулационе линије и 
минимално 20 м од бунара. 
 
5.7.3. Правила регулације електроенергетске  
инфраструктуре 
 
    Постепено је вршена модернизација 
потрошачке мреже, која ће се наставити заменом 
старих стубова и мрежа у деловима атара Клинци 
и Бујачић. 
    Планиране су реконструкије које треба да 
омогуће значајне уштеде, ефикасније одржавање 
и интервенције на мрежи. 
    Планира се реконструкција ваздушног вода 
напона 10 кВ, од раскрснице пута Ваљево-
Рајковић ка спортско-рекреативној зони до 
Студенца, са правоугаоном везом до ТС у ИС 
"Петница".  
   "Електродистрибуција" Ваљево предлаже 
његово укидање и изградњу напонског вода 10 кВ 
од МБТС 10/0.4 кВ у СЦ "Валис" до МБТС 10/0.4 
кВ у оквиру ИС "Петница". 
     "Електродистрибуција" Ваљево предлаже 
изградњу напонског вода  
10 кВ од пута Ваљево-Рајковић до напонског вода 
10 кВ на локацији Студенац. 
1) Трафостанице10/0.4 кВ 
• За новопланиране потрошаче, обзиром 
на попуњеност постојећих капацитета 
трафостаница, потребно је изградити нове 
трафостанице напонског преноса ТС10/0.4 кВ. 
• Трафостанице градити за рад на 10 кВ 
напонском нивоу. 
• Капацитет трафостанице треба да буде 
од 50 кВА до 1260 кВА. 

• Трафостаницу градити као МБТС, 
алуминијумско стубну ТС или зидану. 
• Удаљеност енергетског 
трансформатора од суседних објеката мора 
износити најмање 3,0 м. 
• Ако се трафостаница смешта у 
просторију у склопу објекта, просторија мора 
испуњавати услове грађења из важећих законских 
прописа пре свега "Правилника о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" 
бр.74/90). 
• Код избора локације ТС водити рачуна 
о следећем:  
-  ТС треба да буде постављена што је могуће 
ближе тежишту оптерећења; 
-   прикључни водови буду што краћи, а расплет 
водова што едноставнији; 
-   обезбеђење лаког прилаза ради монтаже и 
замене опреме; 
-   инжињерско-геолошким условима; 
- о присуству подземних и надземних 
инсталација; 
 -   утицају ТС на животну средину.  
2)  Полагање каблова 
• 35 кВ и 10 кВ мрежу на простору 
Генералне регулације градити ваздушно на 
бетонским стубовима са голим проводницима.  
• На простору Детаљне регулације  
мрежу треба градити  подземно у кабловским 
канализацијама директно полагањем у земљу и 
ваздушно на бетонским стубовима са голим 
проводницима. 
• Дубина укопавања каблова је 
минимално 0,70 м за каблове напона до 10 кВ, 
односно 1,10 м за каблове  35 кВ. 
• Каблове полагати најмање 0,50 м од 
темеља објеката, 1,00 м од коловоза, а где је 
могуће мрежу полагати у слободним зеленим 
површинама.  
• Укрштање кабловског вода са путем 
изван насеља врши се тако што се кабл полаже у 
бетонски канал, односно  у бетонску или 
пластичну цев увучену у хоризонтално избушен 
отвор, тако да је могућа замена кабла без 
раскопавања пута. Вертикални размак између 
горње ивице кабловске канализације и површине 
пута треба да износи најмање 0,80 м. 
• Међусобни размак енергетских каблова 
у истом рову одређује се на основу струјног 
оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 м 
при паралелном вођењу, односно 0,20 м при 
укрштању. Да се у рову каблови међусобно не 
додирују, целом дужином трасе постављати низ 
опека на међусобном размаку од 1 м. 
• При паралелном вођењу енергетских и 
телекомуникационих каблова најмање растојање 
мора бити 0,50 м за каблове напона 1 кВ,10 кВ и 
20 кВ, односно 1 м за каблове напона 35 кВ. 
• При укрштању са телекомуникационим 
кабловима најмање растојање мора бити веће од 
0,50 м, а угао укрштања треба да буде у 
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насељеним местима најмање 30%, по могућству 
што ближе 90%, а ван насељених места најмање 
45% . 
•  По правилу електроенергетски кабл се 
полаже испод телекомуникационих каблова. 
• Није дозвољено паралелно полагање 
енергетских каблова изнад или испод цеви 
водовода и канализације. 
• Хоризонтални размак енергетског 
кабла од водоводне или канализационе цеви треба 
да износи најмање 0,50 м, за каблове 35 кВ, 
односно најмање 0,40 м за остале каблове. 
• При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању најмање 0,40 м, 
за каблове 35 кВ, односно најмање 0,30 м за 
остале каблове. 
• Уколико не могу да се постигну 
размаци према претходне две тачке на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз 
заштитну цев. 
• Није дозвољено паралелно полагање 
електроенергетских каблова изнад или испод 
цеви гасовода. 
• Размак између енергетског кабла и 
гасовода при укрштању и паралелном вођењу 
треба да буде у насељеним местима 0,80 м , 
односно изван насељених места 1,20 м . Размаци 
могу бити до 0,30 м ако се кабл положи у 
заштитну цев дужине најмање 2 м са обе стране 
места укрштања, или целом дужином паралеленог 
вођења. 
3)   Извођење надземних водова 
• Нисконапонску мрежу изводити 
ваздушно на бетонским стубовима и са 
самоносећим кабловским снопом (СКС).  
• Бетонски стубови постављају се на 
размаку од 40 м. 
• Није дозвољено директно полагање НН 
СКС у земљу или малтер. 
• Вођење водова преко зграда које служе 
за сталан боравак људи, ограничено је на изузетне 
случајеве, ако се немогу извести друга техничка 
решења или економски оправдати. Сматра се да 
вод прелази преко зграде и кад је растојање 
хоризонталне пројекције најближег проводника у 
неотклоњеном стању мање од 3 м од зграде за 
водове до 20 кВ , односно мање од 5 м за водове 
напона већег од 20 кВ. 
• У случају постављања водова изнад 
зграда обавезна је електрично појачана изолација, 
а за водове изнад стамбених зграда и зграда у 
којима се задржава већи број људи, обавезна је и 
механички појачана изолација. 
• Није дозвољено постављање зидних 
конзола или зидних и кровних носача водова на 
стамбеним зградама. 
• Није дозвољено вођење водова преко 
објкеката у којима се налази лако запаљив 
материјал (складишта бензина, уља и сл.). 

• На пролазу поред објеката у којима се 
налази лако запаљив материјал, хоризонтална 
сигурносна удаљеност једнака је висини стуба 
увећаној за 3 м, а износи најмање 15 м. 
• Одређивање осталих сигурносних 
удаљености и висина од објеката, укрштања 
електроенергетских водова међусобно и са 
другим инсталацијама вршити у складу са 
"Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 кВ до 400 кВ ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 65/88). 
• Заштиту од атмосферског пражњења 
извести класичним громобранским инсталацијама 
у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа 
заштите објеката у складу са "Правилником о 
техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења" ("Сл. лист СРЈ" 
бр.11/96). 
4) Прикључење објеката на електроенергетску 
мрежу    
• Прикључак може да напаја смо 
један објекат. У случају да се преко једног 
огранка НН мреже напајају два или више 
објеката, овај огранак се третира као НН мрежа. 
• Кућни прикључак извести са СКС-
ом (самоносећи кабловски сноп), по важећим 
законским и техничким прописима. 
• Прикључак се димензионише и 
изводи у зависности од очекиваног максималног 
једновременог оптерећења на нивоу прикључка, 
начина извођења НН мреже, конструкције и 
облика објекта, положаја објекта у односу на НН 
мрежу. 
• Место прикључења надземног 
прикључка је стуб НН вода. 
• Надземни прикључак се изводи 
преко носача на зиду објекта. 
• Распон од места прикључења (стуб 
НН вода) до места прихватања на објекту 
прикључка изведеног СКС-ом може да износи 
највише 30 м. За веће распоне обавезна је уградња 
помоћног стуба. 
• Јавно осветљење поставити на 
постојеће бетонске стубове. Осветљење 
примарних саобраћајница решити светиљкама 
постављеним на више стубове.  
• Потребно је адекватним јавним 
осветљењем покрити сва изграђена подручја и 
засеоке. 
• Тачан број стубова, светиљки и 
врсту осветљења одредити главним пројектима за 
поједине делове простора у складу са 
препорукама ЈКО (Југословенског комитета за 
осветљење). 
 
5.7.4.  Топлификација објеката  
 
    Природни услови и просторна дисперзија 
корисника спречавају  планирање и изградњу 
топлотне инфраструктурне мреже. 
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    Индивидуална домаћинства ће  као и до сада 
самостално решавати грејање. Порастом 
стандарда становништва могуће је увођење 
етажног грејања у индивидуалне стамбене 
објекте. 
    Загревање јавних, турисичких, рекреативних и 
производних објеката базирати на 
индивидуалним котларницама.  
    Као енергент користити дрво,угаљ,и гас. У 
мањем обиму могуће је коришћење органских 
материја.  
    У циљу рационалне потрошње енергената и 
ефикасног грејања препоручује се изоловање 
објеката савременим изолационим материјалима. 
    Локације стоваришта огревног дрвета и угља су 
у Ваљеву, а пунионица плина налази се на 
обилазном путу за Ужице. 
    У Регионалном просторном плану Колубарског 
округа погођеног земљотресом, планиран је 
магистрални гасовод који би се завршавао на 
северној граници атара Петница и Белошевац 
(Сувоборска улица). На овом месту је планирана 
мерно-регулациона станица (МРС), што би 
омогућило развијање потрошачке мреже у 
атарима поменутих насеља, а и шире.  
    Оправданост и могућност развоја овог система 
треба испитати  израдом посебних студија. 
    На основу досадашњих хидрогеолошких 
истраживања реално је очекивати присуство 
термалних вода. Истражним радовима, као и 
израдом посебних студија, утврдиће се колико је 
могуће коришћење термалних вода за 
топлификацију објеката у туристичко-
рекреативној целини. 
     Као алтернативни начин грејања могуће је 
предвидети коришћење соларне енергије.    
 
 5.7.5. Правила регулације ТТ инфраструктуре 
 
    Правила регулације су заснована  на изградњи 
и коришћењу више по капацитету мањих 
аутоматских телефонских централа (АТЦ). 
    У Регионалном просторном плану Колубарског 
округа погођеног земљотресом у атарима села 
Бујачић, и Петница планира се изградња оптичког 
кабла (из правца Дегурић, преко Бујачића и 
Петнице, дела Клинаца до Жабара).  
     У насељу Петница, у центру насеља, 
планирана је изградња чворне централе.  
    Постојећу АТЦ "Петница", смештену у делу 
објекта МЗ "Петница" изместити у планирани 
нови објекат поште.  
    Постојећа ваздушна ТТ мрежа замениће се 
кабловском. 
     1)  Полагање каблова 
• Дубина полагања каблова мора бити 
најмање 0,8 м. 
• Растојање планираних каблова од 
остале постојеће инфраструктуре мора бити 
према прибављеним условима, а од планиране 
инфраструктуре према важећим прописима. 

• ТТ мрежу полагати у зеленим 
површинама поред тротоара и коловоза, или 
испод тротоара на растојању најмање 0,5 м од 
регулационе линије. 
• При укрштању са саобраћајницом 
кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао 
укрштања треба да буде 90% . 
• При паралелном вођењу 
телекомуникационих и енергетских каблова 
најмање растојање мора бити 0,50 м за каблове 
напона 1 кВ,10 кВ и 20 кВ, односно 1 м за каблове 
напона 35 кВ. 
• При укрштању са енергетским 
кабловима најмање растојање мора бити веће од 
0,50 м, а угао укрштања треба да буде у 
насељеним местима најмање 30%, по могућству 
што ближе 90%, а ван насељених места најмање 
45%.  
• По правилу телекомуникациони кабл 
се полаже изнад електроенергетских каблова. 
• Уколико не могу да се постигну 
размаци према претходне две тачке на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,30 м. 
• Телекомуникациони каблови који 
служе искључиво за потребе електродистрибуције 
могу да се полажу у исти ров са енергетским 
кабловима, на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мањем од 0,20 м. 
• При паралелном вођењу са цевоводом 
водовода, канализације, гасовода и топловода 
најмање растојање мора бити 1 м. 
• При укрштању са овим цевоводима 
најмање растојање мора бити 0,50 м, угао 
укрштања треба да буде 90%. 
• Телекомуникациону мрежу градити 
на основу главних пројеката, у складу са важећим 
законским прописима. 
 
Пошта 
    Планом је предложена изградња поште у 
Туристичко-рекреативној целини. 
     Није могуће спровести стандард петоминутне 
зоне опслуживања и са планираном поштом у 
центру Петнице. Могуће је уговорним поштама 
превазићи актуелни проблем. 
      
5.7.6. Правила управљања и евакуације 
комуналног отпада 
 
    На целокупној површини Бујачића, Петнице и 
Клинаца организовати уклањање комуналних 
отпадака. 
    ЈКП "Видрак" комунални и остали отпад 
уклања и одвози на градску депонију "Доња 
Грабовица" ("Горић").    
   ЈКП "Видрак" врши услугу одношења 
комуналних отпадака из СЦ "Валис", из 
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пунионице воде и Истраживачке станице 
"Петница".  
     Северни делови атара Бујачић и Петница, зоне 
концентрисане изградње, покривени су услугом 
одношења комуналних отпадака по принципу "од 
капије до капије". Ова услуга се мора плански 
проширити на територије све три катастарске 
општине. 
     Због малог броја домаћинстава у удаљеним 
засеоцима: Жујевац, Горњи крај, Живковића 
брдо, Брдо, Рогљевић, Јелеч, Липница, Гај и 
Поље, тешко је укључити у систем организованог 
прикупљања и одношења отпадака. Повољна је 
околност што створени органски и гориви отпад 
(папир, дрво), домаћинства употребљавају. 
     У простору Генералне регулације не смеју се 
градити производни објекти и развијати 
производни процеси у којима би се стварали 
опасни отпади (токсични, непријатног мириса). 
Није допуштено одлагање створеног отпада у 
кругу (плацу) производног комплекса. 
     Забрањује се остављање кабастог отпада, као 
што су стари аутомобили, намештај, апарати, 
урећаји, пластика и стакло изван планираних 
тачака сакупљања отпада. Са организованих 
места сакупљања ЈКП "Видрак" ће  односити 
отпад. 
      У циљу уређења атара села, а нарочито 
шумских и пољопривредних површина обавезно 
очистити и рекултивисати такозване "дивље" 
депоније. 
       Све јавне површине подвргнути интензивном 
одржавању и чишћењу. 
       Остале површине власници су обавезни да 
уређују и одржавају.  
За сакупљање и евакуацију кућног отпада користе 
се судови - контејнери запремине 1100 л  и мањи 
стандардних димензија.  
      Контејнери се постављају на слободном 
простору, испред објеката, у посебним нишама 
или боксевима. Максимална удаљеност свих 
локација судова од улице је 15 м. 
      За постављање контејнера потребно је 
изградити платое (бетон, асфалт) у склопу 
зелених површина оивичене плетеном или живом 
оградом, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа.  
 
 5.7.7.  Сеоска гробља - решавање проблема 
сахрањивања 
 
    Сахрањивања са територије Бујачића, Петнице 
и Клинаца према  основном концепту обављаће се 
на "Новом гробљу"  Градац, које је лоцирано 
северно од Бујачића  и северозападно од Петнице.  
    За ово гробље, површине 10 ха, урађен је 
Регулациони план. 
    Опремљено је свим неопходним објектима и 
инфраструктуром. 
    Задовољава основне и посебне услове за 
формирање гробља на основу Закона о 
сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник. РС" бр. 

53/93, 67/93, 48/94) и Одлуке о сахрањивању и 
гробљима ("Сл. гласник општине Ваљево"). 
    Сеоска гробља су попуњена, са минималним 
могућностима ширења, планирана су проширења 
за постојећа гробља у : 
 - Петници, к.п.179 се проширује за део к.п.175 и 
176 к.о. Петница; 
 - Петници, к.п.309 се проширује за целу к.п. 308 
и делове к.п. 306/1 и к.п. 310 к.о.Петница ; 
- Клинцима, к.п.407 се проширује за целу к.п.399 
к.о. Клинци. 
    Уређивање и одржавање подразумева да 
гробље мора имати ограду, јавну расвету, чесме 
са пијаћом водом и потребан број санитарних 
објеката. 
    У овом крају, сахрањивање је делом вршено на 
приватним поседима, тако да су се формирале 
групе гробова одређене фамилије - рођака и 
појединачни гробови. 
    Забрањује се сахрањивање умрлих лица ван 
гробља, постојеће гробове на приватним 
парцелама потребно је изместити на гробље. 
 
    5.7.7.1. Сточна гробља 
 
      На основу Правилника о начину нешкодљивог 
уклањања животињских лешева и отпадака 
животињског порекла  и условима које морају да 
испуњавају објекти и опрема за сабирање, 
нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинућа и превозна средства за транспорт 
животињских лешева и отпадака животињског 
порекла  (''Службени гласник СФРЈ'', бр.53/89) 
формираће се, уређивати и одржавати сточна 
гробља на подручју општине 
       Потребно је за ниво општине  дефинисати 
локацију затворене санитарне коморе за угинуле 
животиње. На територији катастарских општина 
Бујачић, Петница и Клинци није планирана 
локација за изградњу санитарне коморе.  
 
5.8.  Правила регулације слободних и зелених  
површина 
         
      У циљу промовисања биолошких, еколошких 
и амбијенталних карактеристика простора 
планирана је примена различитих елемената 
пејзажног уређења.  
      Тежња је да се максимално очува постојећи 
зелени фонд који представља једну од главних 
карактеристика овог простора и чини његов 
визуелни идентитет. Приказ је дат у графичком 
прилогу �План зелених површина�, лист бр.9.     
     1)  Спортско-рекреативна зона 
      Слободне и зелене површине у оквиру 
рекреативне зоне, која захвата централни део 
долине реке Бање и приобалну зону језера 
Поцибрава потребно је уредити по принципу 
спортских паркова за активну рекреацију деце и 
одраслих, са просторима за игру деце 
диференцираним према узрасту (3-7 и 7-14 
година).  
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      Спортске терене (фудбалски, терен за 
кошарку, одбојку, тенис и мини голф) међусобно 
и у целини изоловати групама дрвећа и жбуња, 
нарочито према саобраћајницама или ако то није 
могуће, линеарним заштитним зеленилом. Садњу 
треба вршити и на довољној удаљености од самих 
терена да би се спречила претерана засена. 
       У зони базена предлажу се веће травне 
површине са појединачним, солитерним стаблима 
или групама високих и средњих врста дрвећа 
засађених на довољној удаљености од објеката.  
       2)  Језеро 
       Језеро Поцибрава поред своје основне 
функције (заштита објеката и земљишта од 
плављења), представља значајан сегмент 
рекреативне зоне, као и важну естетску одлику 
предела у коме су заштита екосистема и 
рекреација једне од приоритетних активности. 
     Обале језера Поцибрава, већим делом 
затравнити, а због изложености сунцу и 
отворености визура, високо дрвеће, појединачно 
или у мањим групама садити само на јужним и 
југо-западним експозицијама.  
      Озелењавање вршити аутохтоним врстама, у 
пејсажном стилу и у складу са наменом површина 
и предвиђеним садржајима. Посебну пажњу треба 
обратити на вредне биљне заједнице (влажни 
екосистеми на ушћу Поцибраве у језеро) и 
појединачна вредна стабла која свакако треба 
сачувати и омогућити приступ овим вредностима, 
такозваним  "стазама сазнања".  
      3) Петничка пећина и Истраживачка 
станица 
      Простор на прилазу Петничкој пећини, зону 
археолошког налазишта, као и простор око 
Истраживачке станице, уредити као зелене 
парковске површине,са слободним визурама 
према цркви, старом центру и долини реке, са 
просторима (платои) за миран одмор. Како ови 
садржаји захтевају специфичне услове рада, без 
већег присуства посетилаца, планом је 
предвиђено да они буду изван значајних праваца 
кретања посетилаца, у тихим, периферним 
зонама, уклопљени у зеленило. 
      4)   Пешачке стазе 
      Пешачке комуникације представљају део 
�зеленог пута�, који дуж пута Ваљево - Рајковић, 
повезује Ваљево са знаменитостима овог подручја 
. 
      У оквиру рекреативног комплекса мрежа 
кретања конципирана је тако да омогући 
доступност и повезаност свих намена и садржаја 
самог комплекса. 
     Основни ток кретања посетилаца јесте уз ток 
реке Бање где се са обе стране реке налазе 
пешачке комуникације ширине 2-3 м, које воде до 
пећине и Поцибравом, даље ка језеру.  
      Пешачке комуникације у оквиру рекреативне 
зоне повезују Зону центра са Петничком пећином, 
језеро Поцибраву, Истраживачку станицу, као и 
одморишта са видиковцима са којих се пружају 

визуре ка долини реке, језеру и другим 
карактеристикама које чине слику овог предела.  
      Дефинитивно решење концепта пешачких 
стаза биће формирано током даље израде пре 
свега урбанистичке документације (урбанистички 
пројекти) за поједине зоне.  
     5) Саобраћајнице 
      У оквиру регулације, прописане према 
категоријама саобраћајница, планирано је 
заштитно зеленило дуж саобраћајница, чија 
ширина варира према зони проласка. 
     Дуж пута који повезује стари центар са путем 
Ваљево- Рајковић (С1),  бициклистичка стаза се 
спушта у предметно подручје и наставља ка 
пећини. Бициклистичка стаза једним делом 
пролази  око језера и путем С 2, кроз катастарску 
општину Бујачић и повезује рекреативну зону са 
центром Ваљева. 
    6)  Дворишта 
     У постојећим урбаним зонама (зоне 
индивидуалне градње), сеоске окућнице, ограде и 
економска дворишта, потребно је уредити по 
принципу малих башта и вртова према предеоном 
лику села Подгорине. 
     Део дворишта према саобраћајници  уредити 
као предбаште са оградом од плетеног прућа.  
 
5.9. Правила и услови заштите 
непокретних културних добара и 
амбијенталних целина 
 
     На подручју села Бујачић, Петница и Клинци 
утврђена су непокретна културна добра: 
• Археолошки терен - археолошко 
налазиште, К.О. Клинци - споменик  културе; 
• Црква успења Богородице, село 
Петница - споменик културе; 
• Кућа породице Дудић, село 
Клинци - споменик културе; 
• Народно градитељство, село 
Клинци - евидентирани објекти.   
     Поред правила и услова у зонама заштите 
непокретних културних добара,  Завод за заштиту 
споменика културе "Ваљево", у елаборату" План 
заштите и ревитализације градитељског наслеђа и 
археолошких локалитета" утврдио је мере 
заштите: 
-  археолошких локалитета, 
-  споменика културе,  
-  заштићене околине споменика културе и 
- услове чувања, одржавања и коришћења 
културних добара и мере техничке заштите. 
 
5.9.1. Мере заштите археолошких локалитета  
 
• Археолошки локалитети се не смеју 
уништавати и на њима вршити неовлашћено 
прекопавање, ископавање и дубока заоравања 
(преко 30 цм). 
• У случају трајног уништавања или 
нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитно 
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ископавање о трошку инвеститора. Примењује се 
члан 110. Закона о културним добрима. 
• У непосредној близини археолошких 
локалитета инвестициони радови спроводе се уз 
повећане мере опреза и присуство и контролу 
надлежних служби заштите (Завод за заштиту 
споменика културе Ваљево). 
• Ако се током радова наиђе на 
археолошке предмете извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежни Завод 
за заштиту споменика културе, примењује се члан 
109. Закона о културним добрима. 
• Забрањује се привремено или трајно 
депоновање смећа у, на и у близини археолошког 
локалитета. 
• Забрањено је вађење и одвожење камена 
и земље са археолошких локалитета. 
• Дозвољава се инфраструктурно 
опремање простора археолошких локалитета и 
његово уређење према посебним условима  
Завода за заштиту споменика културе "Ваљево". 
 
5.9.2. Мере заштите споменика културе  
 
• Очување изворног  изгледа спољашње 
архитектуре и ентеријера, хоризонталног и 
вертикалног габарита, свих конструктивних и 
декоративних елемената, оригиналних 
материјала, функционалних карактеристика и 
оригиналних натписа. 
• Ажурно праћење стања и одржавање 
конструктивно-статичког система,кровног 
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности 
инсталација у споменику културе. 
• Забрана извођење радова који могу да 
угрозе статичку безбедност споменика културе. 
  
5.9.3. Мере заштите заштићене околине 
споменика културе 
  
• Забрана изградње објеката који нису у 
функцији споменика културе. 
• Забрана складиштења материјала и 
стварања депонија. 
• Забрана испуштања отпадних вода у 
земљиште и водотокове. 
• Дозвољено је извођење грађевинских 
радова и промена облика терена само уз 
претходно обезбеђење заштитних археолошких 
ископавања и адекватну презентацију налаза. 
• Дозвољена је изградња 
инфраструктуре само уз претходно обезбеђење 
заштитних археолошких ископавања и адекватну 
презентацију налаза. 
• Забрањена је чиста сеча и огољавање 
површина под шумом, дозвољено је подизање или 
уклањање шумских засада и појединачних 
стабала само под условима и надзором надлежне 
установе заштите. 

5.9.4. Услови чувања, одржавања и коришћење 
културних добара и  мере техничке заштите 
• На објектима се могу изводити мере 
техничке заштите у циљу њиховог враћања у 
аутентично стање. 
• Не дозвољава се повећање габарита у 
хоризонталном и вертикалном смислу. 
• Не дозвољавају се радови који могу да 
наруше спољашњи изглед културног добра. 
• Дозвољени су радови којима се 
побољшавају санитарно-хигијенски услови 
коришћења објеката, али да не наруше спољашњи 
изглед грађевина. 
 
5.10.     Правила и услови заштите природе 
 
      Подручје катастарских општина Бујачић, 
Петница и Клинци испуњава услове за заштиту 
различитог степена и режима заштите обзиром на 
постојање изузетних амбијентално-пејсажних 
вредности и заштићених природних добара.  
      На простору насеља Петница и Клинци, 
успоставља се заштита сагласна режиму III 
степена, до стицања одговарајућег статуса 
подручја Ваљевских планина.  
     За заштићено природно добро - споменик 
природе " Петничка пећина"  
(Решењем Завода за заштиту и научно 
проучавање природних реткости НРС, од 
28.02.1950.) установљен је режим контролисане 
заштите II степена. 
      На основу "Услова Заштите природе и 
животне средине за израду Плана генералне 
регулације, зоне рекреативног центра Петница"  
Завода за заштиту природе Србије (број 03-169/2) 
одређена су правила и услови заштите природе :   
• Други степен заштите споменика 
природе �Петничка пећина� подразумева 
ограничено и строго контролисано коришћење 
природних богатстава у функцији унапређења 
стања и презентације природног и културног 
дора.  
• Режим подразумева забрану изградње 
објеката, осим активирања некадашње воденице 
испред Петничке пећине и стављање у 
туристичку функцију, као и стварање услова за 
обнову садржаја и опреме у самој пећини.  
• Завод је издао Услове заштите 
природе и животне средине за санацију раније 
изграђених објеката у Доњој пећини и на платоу 
испред ње. 
• Завод ће издати услове за санацију 
Горње пећине. 
• Плато изнад Петничке пећине  
потребно је заштитити и на њему се забрањује 
изградња. 
• У зони археолошког налазишта у 
близини Петничке пећине забрањено је 
пошумљавање. 
• Од великог значаја за очување 
амбијенталне целине је очување доминантног 
положаја Цркве Успења Богородице у односу на 
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шире окружење. То подразумева забрану 
изградње објеката у близини који би могли да 
наруше или деградирају наведени квалитет. 
• Стабло бора које се налази у порти 
цркве по свим својим карактеристикама  
представља изузетан примерак и кроз план је 
третиран као споменик природе (Завод за заштиту 
природе Србије). 
• Постојећу вегетацију на целокупном 
планском подручју очувати, применити 
предвиђене мере неге и унапређење њеног стања. 
• Применити предвиђене мере 
пошумљавања, нарочито на деградираним 
површинама, ливадама и пашњацима ниже 
бонитетне класе. 
• Регулацију водотока извести на 
натурални начин, уз употребу природних 
материјала. Одређене корекције природних 
токова су дозвољене код токова који често 
меандрирају, али треба избегавати праволинијска 
решења новог тока.    
 
5.11. Правила и услови заштите и унапређења 
животне средине 
 
     Планови за развој пољопривреде и туризма на 
подручју плана захтевају висок степен заштите  
животне средине.  
     У складу са законском регулативом неопходно 
је спроводити мере заштите  животне средине за 
сваку од планираних активности у оквиру 
појединих целина и зона. 
     Успоставља се више нивоа заштите - од 
селективне са контролисаним активностима у 
простору, до рестриктивних мера са потпуном 
забраном градње.    
     Пројектовање и изградњу објеката, ускладити 
са  Законом о заштити животне средине (�Сл. 
гласник РС� бр.135/04).  
     Применити Закон о процени утицаја на 
животну средину (�Сл. гласник РС� бр. 135/04) за 
пројекте који могу имати значајне утицаје на 
животну средину, како би се утврдили могући 
извори загађивања ваздуха, воде и земљишта, 
проценио њихов утицај и прописале одговарајуће 
мере заштите. 
     За постројења и активности у постојећим и 
планираним пословним објектима применити 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине (�Сл. гласник РС� 
бр.135/04). 
     Туризам и спортско-рекреативни садржаји не 
смеју да угрозе еколошки урвнотежене целине, 
нити квалитете природног предела. Ово се 
посебно односи на природне вредности 
(Петничка пећина, река Бања, језеро Поцибрава и 
др.) и њихово непосредно окружење. 
     Предуслов за успостављање еколошке зоне је 
реализација канализационих система за одвођење 
отпадних вода и постројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППВО). 

    Развој пољопривреде високих еколошких 
потенцијала, захтева посебне мере заштите, 
нарочито очување својства педолошког слоја, 
увођење принципа органске пољопривреде, 
строго контролисану употребу пестицида, 
хербицида и вештачког ђубрива. 
     Заштиту површинских и подземних вода и 
њихових сливних подручја треба спровести 
елиминисањем извора загађивања у сливовима 
водотока и успостављањем заштитног појаса око 
језера.  
    Непосредан простор (ужи заштитни појас � 
стални санитарни надзор) око језера Поцибрава, 
заштитити појасом ширине око 100 м, у циљу 
спречавања било какве изградње, бацања отпада и 
др. 
    Заштиту изворишта  воде за пиће спровести 
успостављањем зона санитарне заштите. 
    Зона непосредне санитарне заштите обухвата 
зону од 10 м око  
водозахвата, у којој се спроводи строги санитарни 
надзор и мере техничке заштите. У овој зони није 
дозвољена никаква активност, зона непосредне 
заштите може се користити само као сенокос, без 
употребе ђубрива, пестицида и хербицида.  
   Зона уже санитарне заштите, представља зону 
око извора пречника 30 м, видно обележену, са 
режимом санитарног надзора, у којој није 
дозвољена изградња објеката, постављање уређаја 
и обављање активности  које могу на било који 
начин загадити воду. 
    Зона шире санитарне заштите обухвата 
сливно подручје Петничког врела,  у коме се 
успоставља режим селективног санитарног 
надзора. 
    У овој зони забрањена је изградња 
индустријских и других објеката чије отпадне 
воде и друге отпадне материје из процеса 
производње могу загадити извориште. 
    Утицај саобраћаја на животну средину је 
најизраженији кроз буку, аерозагађење и кроз 
загађивање земљишта од отпадних вода. 
     За заштиту од буке и аерозагађења дуж 
фреквентијих саобраћајница (првенствено 
регионалног пута Р259) поставити заштитни 
зелени коридор прописане ширине и линеарног 
карактера са местимичним прекидима због визура 
према долини. 
     Све отпадне воде са коловоза и паркинг 
површина одводити до реципијента јединственим 
канализационим системом (односи се 
првенствено на Туристичко - рекреативну 
целину).У зонама са заштићеним природним и 
културним вредностима и туристичко 
рекреативним садржајима (''еко зона''), поштовати 
све прописане режиме заштите, што подразумева 
следеће: трасирање саобраћајница и формирање 
паркинг простора ван зоненепосредне и уже 
санитарне заштите око извора и Петничке пећине, 
а паркинг простор код језера Поцибрава 
поставити ван заштитног појаса.  
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    У простору шире санитарне заштите и III 
степена заштите Ваљевских планина, 
примењивати прописане мере селективне заштите 
и контролисаних активности и на саобраћајној 
инфраструктури. 
     На подручју  Петнице потребно је планирати 
стационарну мониторинг мерну станицу на 
посебно одабраном локалитету (Истраживачка 
станица или језеро Поцибрава). Станица треба да 
садржи неопходну лабораторијску и осталу 
пратећу опрему. Формирањем мониторинг 
станице  обезбедио би се потпунији увид у 
квалитет елемената животне средине и утврдиле 
потребе за предузимање мера заштите у 
зависности од степена угрожености и врсте 
загађења.  
 
5.12. Правила заштите од елементарних 
непогода 
 
     Ради заштите од потреса објекти морају бити 
реализовани и категорисани према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима 
("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88, 52/90). 
    Терен обухваћен планом налази се у зони 
могућих потреса од VIII.степени МЦС скале. 
     Због заштите објеката од вода, приликом 
израде техничких решења за  планиране објекте  
испунити услове дефинисане одредбама Закона о 
водама (�Сл. лист РС�, бр. 46/91). 
      За изградњу објеката на водном земљишту 
обавезни су претходни водопривредни услови. 
Објекти које је дозвољено градити дефинисани су 
у Плану Генералне регулације у поглављу 6.3. 
�Водно земљиште�. 
 
     5.13.  Правила противпожарне заштите 
 
     Објекти морају бити реализовани у складу са 
Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник  
СРС", бр. 37/88 и 49/94). 
     Објекти морају имати одговарајућу хидрантску 
мрежу, планирану и пројектовану према 
Правилнику о техничким нормативима за спољну 
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење 
пожара ("Службени лист СФРЈ", бр.30/91). 
     Објектима мора бити обезбеђен приступни пут 
за ватрогасна возила, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за приступне путеве 
("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95). 
     Објекти морају бити реализовани и у складу са 
Правилником о техничким нормативима за 
заштиту високих објеката од пожара ("Сл. лист  
СФРЈ", бр. 7/84), Правилником о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског 
напона ("Сл. лист СРЈ", бр. 28/95) и Правилником 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96). 
       Трафостанице морају бити реализоване у 
складу са Правилником о техничким 

нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница (�Сл.лист СФРЈ�, 
бр.13/78) и Правилником о изменама и допунама 
техничких норматива за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трафостаница (�Сл. лист 
СРЈ�, БР.37/95). 
 
5.14. Услови за кретање хендикепираних лица 
и лица са посебним потребама 
 
     Приликом реконструкције постојећих и 
изградње нових саобраћајница, објеката 
становања и пословних објеката обавеза 
инвеститора је да поштују све услове из важећег 
Правилника и обезбеде неометан приступ и 
коришћење хендикепираним лицима, старима, 
родитељима са децом и осталим лицима са 
посебним потребама. 
  
5.15. Урбанистичке мере за цивилну 
заштиту људи и добара 
           
       За потребе израде Плана генералне 
регулације прибављено је Обавештење 
Министрства одбране, Управа за уређење 
простора, инт. бр. 1116-5/03, којим је дефинисано 
да нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље. 
 
6.   ДЕТАЉНА РАЗРАДА ДЕЛА ЦЕЛИНЕ IV  
 
     6.1.   Обухват детаљне разраде 
 
    Простор обухваћен детаљном разрадом је 
насеље са специфичном функцијом, лоцирано у 
долини реке Бање, између регионалног пута Р259 
и Петничке пећине.  
   Ово подручје је релативно хомогена, шира 
периурбана зона, малих густина, са објектима 
изграђеним поред саобрађајница.   
   Површина обухваћене територије износи 89 52 
59.59 м². 
    Грађевинске зоне обухваћене детаљном 
разрадом су :  
• Централни део насеља Петница � део насеља 
са специфичном функцијом � зона А1а; 
• Централни део насеља Петница и Клинци � 
део насеља са специфичном функцијом � зона 
А1б; 
• Посебан режим � зоне заштите природе и 
споменика културе  
     (Петница и Клинци) � зона Б2а. 
 
     6.1.1.  Опис границе детаљне разраде 
 
     Граница полази од најзападније тачке кп.бр. 
129  у К.О. Петница и наставља кроз исту К.О. на 
североисток границом обухваћених кп.бр. 129, 
130/5, 128/7, 128/3, 128/1, 127, 126/4, 126/3 и 150, 
до тачке "307", из које наставља на север до тачке 
"306". Граница даље скреће на исток 
регулационом линијом улице "у8" до пресечне 



Страна 86 Службени гласник општине Ваљево     29.  фебруар 2008. Број 2 
 
тачке са границом кп.бр. 151/5, одакле наставља 
на север границом обухваћених кп.бр. 151/5 и 
151/23 до најзападније тачке кп.бр. 151/23. Из те 
тачке граница наставља на североисток до тачака 
"294" и "293", и даље,  кроз кп.бр. 153 и 152,  
северном границом обухваћене регулације 
приступног пута све до тачке "289" на 
југозападној граници кп.бр. 183/1. Из те тачке 
граница скреће на северозапад границом 
обухваћених кп.бр. 183/1, 177/4 и 176 до 
најзападније тачке кп.бр. 176 где граница скреће 
на североисток границом исте кп.бр. 176 до њене 
најсеверније тачке. Граница даље скреће на 
северозапад до најјужније тачке кп.бр. 174 , 
одакле наставља на север границом исте к.п. до 
њене најисточније тачке и даље до тачке "280" на 
регулацији саобраћајнице "С"(насељска деоница 
регионалног пута "Р 259"). Од те тачке граница 
наставља на југоисток јужном границом исте 
регулације до међе К.О. Петница и К.О. Клинци. 
   Из тачке на међи граница наставља кроз К.О. 
Клинци и даље истом границом регулације, у 
истом правцу, све до источне границе регулације 
транспортног пута "пт" одакле скреће на 
југозапад том источном границом обухваћене 
регулације пута "пт" до северне границе 
регулације пута "п1" и наставља на југоисток-
југозапад границом обухваћене реулације пута 
"п1" до њене најјужније тачке. Граница даље 
наставља на северозапад јужном границом исте 
регулације  до источне границе регулације 
приступног пута пећини "п1а" где скреће на 
југозапад овом источном границом обухваћене 
регулације приступног пута пећини до њене 
најјужније тачке и даље наставља до тачке "196" 
на граници обухваћене кп.бр. 458, која се уједно 
налази и на међи К.О. Клинци и К.О. Петница. 
   Из те тачке, даље кроз К.О. Петница, граница 
наставља на северозапад јужном границом кп.бр. 
458 до тачке "195" на регулацији обухваћеног 
дела пољско-шумског пута, из које наставља у 
истом правцу јужном границом исте регулације 
све до пресечне тачке "371" са регулацијом 
сабирне саобраћајнице "Са3". Из те тачке 
граница, у истом правцу, сече регулацију пута 
"Са3" до наспрамне тачке "370", од које наставља 
на север-североисток границом обухваћеног дела 
регулације истог пута "Са3" све до пресечне тачке 
"350" са регулацијом саобраћајнице "С2". 
Граница даље наставља на северозапад јужном 
границом обухваћеног дела регулације "С2" до 
тачке "347" насупрот најзападније тачке на 
граници кп.бр. 129 где граница сече ту регулацију 
правом линијом до исте најзападније тачке на 
граници кп.бр. 129, где се круг затвара.  
      Ова граница приказана је на графичким 
прилозима и дефинисана је координатама у 
графичком прилогу бр. 12 �Детаљна разрада - 
Статус земљишта� у размери 1: 2000.   
 

6.1. 2. Попис парцела у оквиру границе 
детаљне разраде (Грађевинске зоне А1а, А1б и 
Б2а) 
 
К.О. Петница - целе кп.бр.: 126/3, 126/4, 127, 
128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 
128/8, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 
131, 132/1, 132/2, 132/3, 133, 134/1, 135/1, 135/2, 
135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 
135/10, 135/11, 135/12, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 
137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 
138/1, 138/2, 138/3, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 
139/5, 139/6, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 141/1, 
141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 
141/9, 141/10, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 
142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 143/1, 143/2, 143/3, 
143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 145/3, 
145/4, 145/5, 146, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149/1, 
149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 
149/9, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13, 149/14, 
149/15, 149/16, 149/17, 149/18, 149/19, 149/20, 
149/21, 149/22, 150, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 
151/7, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 
151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 
151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 176, 177/1, 
177/2, 177/3, 177/4, 178, 179, 180, 181, 182/1, 
182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 182/7, 182/8, 
182/9, 182/10, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 
183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12, 
183/13, 183/14, 183/15, 183/16, 183/17, 183/18, 
183/20, 183/21, 183/22, 183/23, 183/24, 183/25, 
183/26, 183/27, 183/28, 184/1, 184/2, 184/3, 185, 
186/1, 186/2, 186/3, 187/1, 187/2, 188, 189/1, 189/2, 
190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 194,3, 
194/4, 195, 196/1, 196/2, 197. 198, 199/1, 199/2, 
200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 247, 248, 249/1, 249/2, 250, 
251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 252, 253/1, 253/2, 
255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 256/1, 256/2, 258/1, 
258/2, 259, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 265/1, 
265/2, 265/3, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270/1, 
270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 447, 458 и 649.  
К.О. Петница - делови кп.бр.: 150, 152, 153, 175, 
207, 208, 209, 210, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 213, 
214/1, 214/2, 238, 240, 241, 257, 272, 274/1, 274/2, 
275/1, 275/2, 275/3, 301, 448, 449, 450/1, и 453. 
К.О. Клинци - целе кп.бр.: 194/1, 195, 196/5, 
197/1, 197/3, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 
204, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207, 208, 209/1, 
209/2, 209/3, 209/4, 211, 225/1, 231/3, 232/1, 232/2, 
232/3, 233, 234/1, 234/2, 235. 236 и 237. 
К.О. Клинци - делови кп.бр.: 197/2, 210, 212, 
221, 222, 223, 224, 225/2, 225/3, 228, 230/1, 230/2, 
231/2, 238, 642 и 647. 
        Целе парцеле 262, 271/2, 649 и делови 
парцела  450/1, 458 к.о. Петница нису грађевинске 
парцеле, то су парцеле реке Бање и потока 
Поцибрава. 
        Уколико дође до неусаглашености између 
списка парцела у тексту и графичком прилогу, 
меродаван је графички прилог �Копија плана�, 
приложен у документацији плана. 
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6.2  Намена и начин коришћења грађевинског 

земљишта 
 
Јавне намене - земљиште за функције од 
општег интереса 
-  јавне саобраћајне површине, 
-  јавне зелене површине, 
-  површине за спортско-рекреативне садржаје, 
-  комплекси јавних служби, 
-  Петничка пећина 
-  Истраживачка станица �Петница�. 
Остале намене 
-  површине намењене становању, 
-  површине намењене делатностима, 
-  површине за могући развој бање и бањских 
функција и 
-  црквено земљиште. 
Намена земљишта дата је и на графичком прилогу 
�Детаљна разрада � План намене�, лист бр. 11. 
 
6.2.1. Подела на подцелине и зоне 
 
Детаљна разрада обухвата следеће подцелине 
Целине ИВ : 
 
   -  ПОДЦЕЛИНА  ЦЕНТАР 
   -  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНА ПОДЦЕЛИНА  
   -  БАЊСКО-ТУРИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА 
   -  ПОДЦЕЛИНА СТАМБЕНО НАСЕЉЕ 
   -  ПОДЦЕЛИНА ЦРКВА И ИСТРАЖИВАЧКА 
СТАНИЦА  
   -  ПОДЦЕЛИНА ПЕЋИНА И РЕКЕ (део речних 
токова Бање и Поцибраве) 
   - ПОДЦЕЛИНА ЗАХВАТАЊЕ И 
ПУНИОНИЦА ВОДЕ 
   -  ТУРИСТИЧКО-УСЛУЖНА ПОДЦЕЛИНА 
 Територија обухваћена детаљном разрадом је 
према начину коришћења и условима уређења 
простора и изградње објеката подељена на 
следеће зоне (комплексе) у оквиру подцелина : 
 
       ПОДЦЕЛИНА  ЦЕНТАР 
1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
2. ШКОЛА  
3. ПОШТА 
4. АМБУЛАНТА 
5. КОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕНТАР         
       СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНА 
ПОДЦЕЛИНА  
6. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС 
       БАЊСКО-ТУРИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА  
7. БАЊСКО-ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС  
       ПОДЦЕЛИНА СТАМБЕНО НАСЕЉЕ 
8. СТАМБЕНО НАСЕЉЕ  
9. ГРОБЉЕ 
       ПОДЦЕЛИНА ЦРКВА И 
ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА 
10. ЦРКВА 
11. ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ У 
ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ 
СПОМЕНИКА 
12. ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА ПЕТНИЦА 

13. ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ УЗ ЗОНЕ 
КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ И ПРИРОДНЕ 
ЗАШТИТЕ 
       ПОДЦЕЛИНА ПЕЋИНА И РЕКЕ (део 
речних токова Бање и Поцибраве) 
14.ПЕТНИЧКА ПЕЋИНА 
15.ИЗЛОЖБЕНИ ПАВИЉОН 
       ПОДЦЕЛИНА ЗАХВАТАЊЕ И 
ПУНИОНИЦА ВОДЕ 
16.ЗАХВАТАЊЕ И ПУНИОНИЦА ВОДЕ 
       ТУРИСТИЧКО-УСЛУЖНА ПОДЦЕЛИНА  
17.ТУРИСТИЧКО УСЛУЖНИ КОМПЛЕКС 
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6.2.2. Биланс површина 
 
Табела 3 � Намена површина у детаљној разради 
 

 
БРОЈ 
ЗОНЕ 

 
НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

 
ПОВРШИНА 

 м² 

  1 Јавне службе � месна заједница 27 85.41 
  2 Јавне службе � школа 25 84.41 
  3  Јавне службе � пошта 12 52.45 
  4 Јавне службе � амбуланта 14 80.16 
  9  Јавне службе � гробље 65 73.90 
  6  Спортско-рекреативни комплекс         9 39 71.50 
14     Петничка пећина  78 83.41 
12 Истраживачка станица  �Петница�         1 28 21.94 
 Саобраћајне површине         6 01 21. 03 

 
 

 

 
УКУПНО ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

 

 
     18 94 74.21 

 
  5  Комерцијални центар 35 83.40 
17  Туристичко-услужни комплекс      10 14 59.30 
16  Захватање и пунионица воде        5 55 26.86 
 
  8  

Стамбено насеље �  потенцијални  
развој сеоског туризма 

 
     23 01 50.83 

  7  Бањско-туристички комплекс       11 49 70.44 
11  Туристички садржаји у функцији културно-историјског споменика  

       6 19 53.00 
13 Туристички садржаји уз зоне културно- историјске и природне заштите  

       5 15 23.39 
15 Изложбени павиљон 88 91.00 
10  Црква 83 42.69 

  
УКУПНО ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
 

 
     63 64 00.91 

 ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ - Реке и зоне заштите изворишта и водотока  
       6 93 84.47 

 
 

 
УКУПНО У ГРАНИЦАМА 
ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ 
 

 
 

     89 52 59.59 

 
 
6.3. Правила уређења 
 
ПОДЦЕЛИНА ЦЕНТАР - потес ЗБЕГОВИШТЕ 
и БАЊА; 
     Садржај Центра мора да задовољи дневне 
потребе становништва, као и  повремене потребе 
у функцији туризма. Садржаји морају да буду 
примерени туристичко-рекреативној целини, 
нарочито је важно да у подцелини нема садржаја 
у функцији пољопривреде (складишта, 
откуп,ветеринарска станица, сточна пијаца, 
сервиси пољопривредних машина и слично). 
     У оквиру Центра неопходно је обезбедити 
следеће садржаје:школу, здравствену станицу, 
пошту, Месну заједницу, комерцијалне садржаје 
и услуге. 

     Дозвољени су следећи комерцијални садржаји: 
туристички биро, трговинске радње на мало 
прехрамбене и мешовите робе, апотека, биљна 
апотека, књижара, угоститељски објекти, продаја 
сувенира и друго. 
     Из домена услуга дозвољавају се следећи 
садржаји: банка, занатске радње које треба да 
задовоље потребе личних услуга (фризерски 
салон, обућар и друго). 
    Планирано је формирање етно клуба у оквиру 
зоне, у  комерцијалном центру. Етно клуб ће бити 
место за промоцију туризма овог краја, ту ће 
локално становништво имати могућност понуде 
смештаја и исхране, организоваће се различита 
окупљања са различитим програмима културног, 
еколошког и етно садржаја. 
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     У овој подцелини нису планирани стамбени 
објекти. Правила уређења парцела  и изградње 
објеката која се примењују у подцелини су за  
централни део насеља Петница � туристичко 
рекреативни садржаји, део насеља са 
специфичном функцијом � грађевинска зона 
А1б,  
     На простору западно од пута за Истраживачку 
станицу резервише се простор за будући школски 
објекат и простор Месне заједнице.  
    Источно од пута за Истраживачку станицу 
резервише се простор за здравствену станицу и 
пошту.  
     Потреба за изградњом школе и здравствене 
станице постоји, али пре доношења коначне 
одлуке потребно је усагласити одлуке локалне 
самоуправе са надлежним Министарствима 
(Министарство просвете и спорта; Министаство 
здравља). 
    У зони центра поред постојећег јавног паркинга 
П1, планиран је паркинг П1а. 
    Сви постојећи и планирани објекти морају се 
прикључити на инфраструктурне мреже, а 
обавезно је отпадне воде  евакуисати  јавном 
канализацијом. 
   Поред пута Ваљево - Рајковић, на месту 
укрштања са путем Петница - Белошевац, 
североисточно од туристичко-рекреативне целине 
налази се војни магацин. Потребно је због 
садржаја туристичко - рекреативне целине и 
заштите природних вредност, у договору са 
надлежнима у војсци, ускладити намену и 
садржаје у оквиру војне парцеле.  
 
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНА ПОДЦЕЛИНА - 
потес БАЊА 
   Задржавају се постојећи спортски објекти:  
- отворени пливачки базен са гледалиштем,  
- отворени пливачки базен без гледалишта, 
- два мања базена, 
- терен за кошарку, 
- терен за одбојку, 
- терен за мини голф, 
- два терна за стони тенис. 
    Поред постојећих отворених спортских терена, 
планирани су терени за фудбал, одбојку, кошарку 
и тенис. 
Правила уређења парцела  и изградње објеката 
која се примењују у подцелини су за централни 
део насеља Петница � туристичко рекреативни 
садржаји, део насеља са специфичном функцијом  
�  грађевинска зона А1б, 
    Планирана је изградња :  
• Затвореног спортског објекта са пливачким 
базеном и смештајним капацитетима.  
• Више мањих објеката за смештај 
спортиста,типа бунгалова, са објектом ресторана, 
спратности П (приземље). 
• Спортски клуб са свлачионицама, кафеом и 
санитарним просторијама, спратности П 
(приземље).  

    За изградњу објеката неопходна је израда 
геотехничких елабората, посебно за сваки објекат. 
    Затворени спортски објекат од садржаја треба 
да има пливачки базен, смештајне капацитете за 
спортисте, мању спортску салу и пратеће 
садржаје као што су свлачионице,санитарне 
просторије, теретана, кафе, техничке просторије, 
просторије за запослене и управу. Спратност 
објекта је П+2С+Пк (приземље, два спрата и 
поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
    За постојеће базене користи се вода из 
бушотине дубоке 560 м, капацитета 19 л/сец, 
температуре 29%Χ. Потребно је спровести 
додатна истраживања термалних извора, и 
утврдити могућност  коришћења термалне воде за 
планирани затворени спортски објекат. 
    За потребе корисника и запослених у 
спортском центру планиран је паркинг П2. 
    Сви постојећи и планирани објекти у овој 
подцелини морају се прикључити на 
инфраструктурне мреже, а обавезно је отпадне 
воде  евакуисати  јавном канализацијом. 
 
БАЊСКО-ТУРИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА 
 (Простор ће бити предмет посебних студија за 
истраживање могућности развоја бање и 
бањских функција) - потес БАЊА; 
   Док се не обаве неопходна истраживања 
природног лековитог фактора потребног за развој 
бање и док се евентуално не прогласи бања, као 
природно добро од општег интереса на основу 
Закона о бањама (Сл. гласник РС. бр.80/92),  
земљиште у овој зони ће се  користити за 
пољопривреду. Ако се истраживањем утврди 
постојање лековитог фактора, формира 
организована здравствена служба, обезбеде 
комунални објекти, као и туристичко рекреативни 
садржаји у Целини 4 (Туристичко - рекреативна 
целина "Петница") за будући простор бање 
обавезна је израда планског документа, у складу 
са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник 
РС. бр.47/03). 
   У алувиону реке Бање, између корита Бање и 
Поцибраве налази се природни извор термалне 
воде. Температуре воде констатоване у 
истражним бушотинама су 23%Χ и 30,8%Χ, са 
самоизливима од 0,5 л/сец   
до 12 л/сец. У овој зона се морају заштитити 
изворишта термалних вода. 
    Није планирана изградња, осим изградње 
паркинг простора у функцији Петничке пећине, 
паркинг простор П3. Отпадне воде са паркинг 
простора морају се евакуисати до јавне 
канализације. 
 
ПОДЦЕЛИНА СТАМБЕНО НАСЕЉЕ - потес 
ЗБЕГОВИШТЕ; 
     На грађевинском земљишту планирана је 
изградња стамбених, пословних и стамбено-
пословних објеката. Постојећи и нови објекти 
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морају се ускладити са садржајем  туристичко-
рекреативне целине. 
     Правила уређења парцела  и изградње објеката 
која се примењују у подцелини су за  централни 
део насеља Петница � део насеља са 
специфичном функцијом �  грађевинска зона 
А1а, написана у поглављу 6.4.1. Правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту (6.4.1.1. Зона А1а). 
     У стамбено-пословним и пословним објектима 
развијати делатности из домена  трговине, 
туризма, угоститељства и услуга.  
    Од услужних делатности дозвољене су занатске 
радње (фризерски салон, обућар и слично).    
    Дозвољена је пренамена постојећих стамбених 
објеката у туристичке објекте при чему се морају 
испунити услови као и при изградњи нових 
објеката. 
    У пословним објектима,  делатности које се 
обављају морају бити у складу са планом и 
планираном наменом, без  еколошког оптерећења 
животне средине.    
    Сви постојећи и планирани објекти у овој зони 
морају се прикључити на инфраструктурне 
мреже, а обавезно је отпадне воде  евакуисати  
јавном канализацијом. 
    Планирано је проширење постојећег гробља.     
 
ПОДЦЕЛИНА ЦРКВА И ИСТРАЖИВАЧКА 
СТАНИЦА - потес ПОЉЕ и БАЊА;  
 Црква Успења Богородице - утврђено 
непокретно културно добро, споменик културе 
(утврђено Одлуком Владе Републике Србије, Сл. 
гласник РС бр. 51/97) и Истраживачка станица 
"Петница".  
   Простор око цркве је заштићена околина 
споменика културе. 
   На споменику културе и његовој заштићеној 
околини  применити  мере заштите утврђене од 
стране Завода за заштиту споменика културе из 
Ваљева (План заштите и ревитализације 
градитељског наслеђа и археолошких локалитета, 
бр. 399/2-03), написане у поглављу 5.9.Правила и 
услови заштите непокретних културних добара и 
амбијенталних целина. 
    Од великог значаја за очување амбијенталне 
целине је очување доминантног положаја Цркве 
Успења Богородице у односу на шире окружење.  
     Стабло бора које се налази у порти цркве по 
свим својим карактеристикама  представља 
изузетан примерак и кроз план је третиран као 
споменик природе (Завод за заштиту природе 
Србије).  
    У подцелини се примењују правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у посебном режиму, грађевинска зона 
Б2а. Посебан режим се односи на обавезу израде 
Урбанистичког пројекта за нове и постојеће 
објекте уз учешће и сагласност надлежних : 
Завода за заштиту споменика културе и 
Републичког завода за заштиту природе. 

    Туристички садржаји који ће се развијати у 
овој подцелини су у функцији културно-
историјског споменика и споменика природе. 
    Посебно водити рачуна да поједине зоне у 
оквиру подцелине, Истраживачка станица и 
Црква, због развоја туризма морају  бити изван 
значајних праваца кретања посетилаца и 
заштићене од буке. 
    На простору Истраживачке станице омогућити 
потребне садржаје у функцији образовања и 
науке.  
    Планиран је паркинг простор (П5) са 
окретницом на простору проширења са око 26 
ПМ. 
    Сви објекти, постојећи и планирани  у овој 
зони морају се прикључити на инфраструктурну 
мрежу. 
    Затечени објекти пољопривредних 
домаћинстава се задржавају. 
    Изузетно је дозвољена пренамена објеката 
пољопривредних домаћинстава у објекате 
намењене сеоском туризму и у којима је могуће 
пружање услуга смештаја и исхране у сеоским  
домаћинствима, под условом да не угрожавају 
функционисање ове зоне и не нарушавају 
природно окружење, као и објекте под заштитом. 
 
ПОДЦЕЛИНА ПЕЋИНА И РЕКЕ � (део речних 
токова Бање и Поцибраве) потес  БАЊА, 
МЕДЉЕН и ПАЛАНКА; 
    На простору подцелине налази се заштићено 
природно добро - споменик природе " 
Петничка пећина" (Решењем Завода за заштиту 
и научно проучавање природних реткости НРС, 
од 28.02.1950.).  
За заштићено природно добро (Петничка 
пећина) установљен је режим контролисане 
заштите II степена. Овај степен заштите 
подразумева ограничено и строго контролисано 
коришћење природних богатстава у функцији 
унапређења стања и презентације природног и 
културног добра.  
     Режим заштите подразумева забрану изградње 
објеката, осим активирања некадашње воденице 
испред Петничке пећине и стављање у 
туристичку функцију, као и стварање услова за 
обнову садржаја и опреме у самој пећини.    
     Археолошки локалитет испред улаза у Горњу 
пећину је споменик културе, уз који је  заштићена 
околина. У Горњој (Малој) пећини налази се 
археолошки локалитет који ужива предходну 
заштиту. Обавезно спровести мере заштите 
археолошких локалитета утврђене од стране 
Завода за заштиту споменика културе Ваљево. 
Потребно је урадити пројекат уређења, којим ће 
се заштитити археолошко налазиште и омогућити 
контролисани приступ посетилаца. Због заштите 
локалитета није дозвољено пошумљавање.  
Уређење реализовати у сарадњи са Заводом за 
заштиту споменика културе и Републичким 
заводом за заштиту природе Србије. 
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    На платоу изнад Петничке пећине забрањује се 
изградња, плато је потребно  заштитити и 
забранити кретање пешака изван планираних 
пешачких стаза. 
    Пут до пећине, због очувања природе, 
природних и културних вредности није планиран 
да опслужује подцелину захватања и прераде 
воде.  
     Пут је у функцији простора за прихват 
посетилаца и службених лица, са садржајима за 
презентацију непокретног културног добра. 
Моторни саобраћај ка пећини одвијаће се 
ограничено по посебном режиму, као што је дато 
планираним концептом саобраћаја. 
    У подцелини се примењују правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у посебном режиму, грађевинска зона 
Б2а. Посебан режим се односи на обавезу израде 
Урбанистичког пројекта уз учешће и сагласност 
надлежних: Завода за заштиту споменика културе 
и Републичког завода за заштиту природе.     
     Са десне стране приступног пута, према 
Петничкој пећини, планирана је изградња 
изложбеног павиљона са пратећим садржајима, 
изградња стамбених, економских, пословних и 
стамбено-пословних објеката није дозвољена. 
   Објекат изложбеног павиљона је у функцији 
културе, образовања и туризма. 
     Простор на прилазу Петничкој пећини, 
уредити као зелене парковске површине са 
просторима за миран одмор.  Постојећу 
вегетацију очувати, применити предвиђене мере 
неге и унапређење њеног стања.    
     Уз ток реке Бање са обе стране реке планиране 
су пешачке комуникације ширине 2-3 м. 
Применити правила градње за водно земљиште, 
написана у поглављу 5.3. Водно земљиште. 
     Применити Правила и услове заштите 
непокретних културних добара и амбијенталних 
целина, поглавље 5.9. Правила и услове заштите 
природе, написана у поглављу 5.10. и Правила и 
услове заштите и унапређења животне средине, 
поглавље 5.11. 
 
 ПОДЦЕЛИНА ЗАХВАТАЊЕ И ПУНИОНИЦА 
ВОДЕ � потес  БАЊА;  
    У подцелини се налази објекат пунионице 
нискоминералних вода. 
    У објекту се обавља производња која обухвата:  
- производњу ПЕТ амбалаже за пуњење водом 
од 1,5 литара и 0,5 литара и 
- пуњење негазиране, природне минерализоване 
воде из два каптирана бунара (ПТ-3 и ПТ-4). 
     Детаљном анализом утицаја објекта за пуњење 
воде, која је урађена 2002. године, утврђено је да 
нема отпадних материја које могу негативно да 
утичу на околину. 
    За потребе одређивања резерви питких 
подземних вода урађен је елаборат са предлогом 
зона санитарне заштите ("Геосонда" Холдинг ДП, 
"Хидродеологија" 2001. год.). 

I Зона - зона непосредне заштите, око водозахвата 
износи 10 метара. 
II Зона - зона уже санитарне заштите, око извора 
пречника 30 метара. 
III Зона - зона шире санитарне заштите, која 
обухвата сливно подручје Петничког врела. 
    У подцелини захватања и пунионице воде није 
планирана изградња нових производних објеката 
и није планирана реконструкција постојеће 
пунионице воде. Дозвољена је изузетно изградња 
објеката инфраструктуре и  помоћних објеката са 
пратећим садржајима уз пунионицу воде 
(магацин, канцеларијски простор и сл.). 
    Због будућег развоја Туристичко-рекреативне 
целине, очувања природе, природних и културних 
вредности, производња која се обавља у 
постојећем објекту пунионице мора бити строго 
контролисана.     
    У погледу инфраструктурне опремљености, 
приоритет је решавање проблема трајног 
одвођења отпадних вода. Интерна канализациона 
мрежа мора се прикључити на канализациони 
систем града Ваљева, а не у водонепропусну 
септичку јаму. 
     Приступни пут (од саобраћајнице Ваљево-
Рајковић до пунионице) и манипулативни 
простор око пунионице, морају се уклопити у 
туристичко-рекреативну целину. 
     Главни приступ  до пунионице је приступни 
(транспортни) пут, од саобраћајнице Ваљево-
Рајковић.    
     Дуж приступног пута обавезно је подизање  
дрвореда, у циљу заштите од прашине и буке.          
     Препоручује се подизање заштитног зеленила 
на простору према реци Бањи, заштитној зони 
Петничке пећине, према клизишту  и  туристичко-
услужној подцелини .  
     Заштитни масив формирати од аутохтоних 
врста. 
 
ТУРИСТИЧКО-УСЛУЖНА ПОДЦЕЛИНА �  
потес БАЊА; 
     Могућа је изградња туристичког објекта - 
хотела који се састоји од више мањих објеката, 
типа бунгалова и централног објекта који треба да 
има све потребне пратеће садржаје. Сви објекти 
морају задовољити техничке услове за одређену 
категорију туристичког објекта. 
     Правила уређења парцела  и изградње објеката 
која се примењују у подцелини су за  централни 
део насеља Петница � туристичко рекреативни 
садржаји, део насеља са специфичном функцијом  
�  грађевинска зона А1б, 
    Објекте прикључити на комуналну 
инфраструктуру према условима надлежних 
комуналних предузећа. 
    Због планираног развоја туристичке целине, 
заснованог на очувању предела, објекти морају 
бити традиционалног начина изградње, 
уклопљени у пејсаж Петничке долине.  
    Посебно планирати и уредити слободне и 
зелене површине у оквиру ове подцелине.  
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   Планирати и уредити простор за миран одмор, 
шетне стазе повезане са стазама у оквиру 
туристичко-рекреативне целине. Омогућити 
повезивање и комуникацију уређеном обалом 
реке.  
    Повезати хотелске садржаје и садржаје 
Спортско-рекреативне подцелине. 
    Ванпансионску понуду проширити 
повезивањем подцелина туристичко- рекреативне 
целине (Центар, Насеље, Пећина и Црква)  и 
повезивањем садржаја у околини, језеро и шуме. 
 
6.3.1. Услови за јавне површине и објекте 
 
     Кроз детаљну разраду  дефинисана су правила 
уређења  и изградње јавних површина и објеката 
јавне намене. 
      Величина парцела за јавне површине и 
објекте, утврђене су овим планом и њихова деоба 
није дозвољена. 
 
6.3.1.1. Услови за саобраћајне површине 
 
    За јавне саобраћајне површине (саобраћајнице 
и паркинзи), предвиђене су следеће парцеле : 
- Катастарска општина Петница делови 
катастарских парцела �129; 130/1; 130/6; 133; 
134/1; 134/2; 135/1; 135/4; 135/5; 135/6; 135/10; 
135/11; 135/12;  137/3; 137/6; 137/7; 137/8; 137/9;  
139/5; 140/1; 140/2; 140/3; 140/4; 141/1; 141/3; 
141/10; 142/2; 142/3; 142/4; 143/1; 143/2; 143/4; 
144/2; 144/3; 145/1; 145/2; 145/3; 145/4; 147/1; 
148/1; 148/2;  149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 149/6; 
149/7; 149/9; 149/10; 149/11; 149/?; 149/?; 151/1; 
151/2; 151/4; 151/5; 151/6; 151/7; 151/8; 151/9; 
151/10; 151/11; 151/12; 177/2; 177/3; 177/4; 178; 
180; 182/6; 182/9; 183/1; 183/16; 181; 182/1; 182/3; 
183/2; 183/3; 152; 183/4; 183/5; 183/6; 183/15; 
183/20; 183/27; 184/1; 184/2; 184/3; 186/1; 186/2; 
186/3; 187/1; 188; 189/1; 189/2; 190; 191; 192; 
193/1; 194/1; 194/3; 194/4; 199/1; 199/2; 200/1; 
200/2; 200/4; 200/6; 201; 203; 204; 205; 206;  207; 
208; 209; 210;  212/2; 212/3; 212/4; 212/5;  213; 
214/1; 238;  240; 241; 242/1; 243; 245; 246/2;  247; 
248;  249/1; 249/2;  250;  251/1; 251/3; 251/5; 255/4; 
256/1;  256/2;  257; 258/1; 258/2; 259; 261/1; 261/2; 
265/1; 265/3; 266; 270/1; 270/2; 270/3; 270/4; 271/1; 
272; 274/1; 274/2; 275/1; 275/3; 301; 448;  449; 
450/1; 458;    к.о. Петница.  
- Катастарска општина Клинци делови 
катастарских  парцела -  230/1; 231/3; 232/1; 647; 
к.о. Клинци. 
     Широм концепцијом кроз План генералне 
регулације утврђене су категорисане 
саобраћајнице као услов за просторни развој, 
организацију и размештај садржаја. 
1)  У детаљној разради предметна локација у 
саобраћајном смислу је дефинисана следећим 
саобраћајницама : 
- са североисточне стране регулацијом 
саобраћајнице С (насељском деоницом 

регионалног пута Р259. као делом спољне 
даљинске мреже); 
- са северозападне стране примарном 
саобраћајницом I реда- С1, као улазом у комплекс 
са главног доводног  пута Р 259 и прикључком на 
саобраћајницу С2, као везом на ужички  пут М21 
и са централном зоном Ваљева; 
- на западној страни, у  детаљној разради 
обухваћене су улице У8, У8а, У9, које се 
углавном одвајају са С1, као и приступи 
парцелама; 
 - на југозападној страни, граница детаљне 
разраде наставља даље регулацијом сабирне 
саобраћајнице Са3, која води до садржаја у 
подцелини цркве и истраживачке станице;  
- са јужне стране граница детаљне разраде 
дефинисана је пољско шумским путем п/с , а 
поново ка саобраћајници С на северу; 
- са источне стране транспортним путем до 
пунионице воде и колско пешачким приступом 
пећини п1а. 
 2)  Обухваћене су веће паркинг површине јавног 
карактера, са  оријентационим капацитетима око 
432 ПМ, а у складу са садржајима које опслужују: 
- П1 - 208 ПМ, постојећи паркинг поред пута 
Ваљево - Рајковић, у непосредној близини 
гробља, који реконструкцијом треба оспособити 
за квалитетно опслуживање садржаја центра 
насеља. 
- П1а - 20 ПМ, планиран поред  комерцијалног 
центра и поште уз примарну саобраћајницу С1.   
 - П2 - 100 ПМ, за опслуживање садржаја 
спортско рекреативног центра.  
- П3 - 104 ПМ, зауставни двојни паркинг поред 
приступног пута п1, за путничка возила (или 86 
ПМ за путничка возила и 6 ПМ за аутобусе), за 
сав моторни саобраћај за потребе прихвата 
ђачких ескурзија и осталих посета значајним 
локалитетима у  оквиру туристичко - рекреативне 
целине. 
    Остале потребе за паркирањем и прецизан број 
паркинг места биће дефинисане кроз даљу 
разраду простора, а према прописаним 
нормативима у функцији садржаја који 
опслужују. 
        Изградња саобраћајне инфраструктуре 
    Постојеће саобраћајнице  осавременити, а нове 
планирати у складу са планом, са  важећом 
законском регулативом и мерама заштите од 
утицаја на животну средину. 
   У функционалном и техничком смислу 
омогућити нормално кретање путничких 
аутомобила, комуналних и доставних возила, а 
кретање тешких теретних возила и возила јавног 
превоза ограничити дуж регионалног пута. 
   Поред општих правила уређења и услова 
изградње датих у Плану генералне регулације, 
испунити услове дате у детаљној разради. 
   При реконструкцији и доградњи путева 
остварити прописане нагибе и остале прописане 
геометријске карактеристике према категорији 
пута. 
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    На делу проласка јавног пута кроз насељено 
подручје ускладити техничке елементе са 
прописима за пролазак кроз насељено место. 
    Обезбедити прописани минимални садржај 
попречних профила категорисаних саобраћајница 
према графичком прилогу и пратећим табелама.  
1) За деоницу саобраћајнице С (насељску  
деоницу Р259), попречни профил организовати: 
- за део од С1 према Ваљеву са пешачко 
бициклистичком стазом и  укупном регулацијом 
од минимално 18 м (према пресеку 1-1)- за 
деоницу према Рајковићу обезбедити минималну 
регулацију од 16 м, са садржајем профила  према 
пресеку 1а-1а.  
2) За  примарну саобраћајницу С1 и деоницу С2, 
обезбедити минималну регулациону ширину од 
14 м, са пешачко бициклистичком стазом и 
осталим садржајем према пресеку 2-2. 
    На осталим категорисаним саобраћајницама 
обезбедити прописану ширину коловозне траке, 
тротоар са једне или обе стране према категорији 
пута. 
3)  Сабирну саобраћајницу Са3 опремити према 
пресеку 4а-4а са минималном регулацијом од 12.5 
м на делу проласка бициклистичке стазе односно 
минимално 10.5 м за остале деонице без ње 
(према пресеку 4-4).  
4) За  приступну саобраћајницу п1 обезбедити 
минималну регулацију од 13 м, са пешачко 
бициклистичком стазом и осталим садржајем 
попречног профила према пресеку 5-5, а 
приступни пут п1а, уредити као колско пешачку 
стазу минималне ширине 4.5 м са асфалтним  
застором. 
5) Улице У8,У8а, У8б,У9, које се одвајају са 
примарне С1 и опслужују садржаје у зони 
Збеговишта, опремити према пресецима  6-6 и 6б-
6б.  
     На свим категорисаним путевима у оквиру 
детаљне разраде обезбедити коловозну 
конструкцију са квалитетним асфалтним 
застором.  
     Димензионисање коловозне конструкције 
извршити кроз даљу разраду сходно оптерећењу - 
на примарним и сабирним саобраћајницама за 
средње тешко саобраћајно оптерећење, а на 
осталој - секундарној мрежи - за лако (и на основу 
геомеханичких испитивања, посебно у зонама 
клизишта и подлокавања). 
     Приступне , колско пешачке стазе, површине 
за стационирање возила, бициклистичке траке, 
приватни пролази и некатегорисани пут, могу се 
градити са асфалтном коловозном конструкцијом 
од 40 цм. 
    Саобраћајнице ранга наведених у претходном 
ставу могу се градити са коловозном 
конструкцијом чији завршни слој може бити од 
префабрикованих елемената. 
     Одводњавање са коловоза и паркинг површина 
решавати гравитационим отицањем површинских 
вода - попречним и подужним падом и риголама 
до најближег реципијента. 

    На транспортном путу поред пунионице воде, 
теретни саобраћај режимски регулисати 
искључиво у функцији опслуживања пунионице. 
    Обезбедити потребан број паркинг места 
(према изложеном концепту у оквиру генералне и 
детаљне разраде), а према важећим нормативима 
и у складу са наменама. Прецизан број паркинг 
места утврдити кроз даљу разраду и према 
идејним пројектима. 
   Осавременити асфалтни застор на постојећим 
паркиралиштима, а на новим паркинзима у зони 
туризма и рекреације, застор радити од растер 
елемената са садњом дрвећа широких крошњи. 
    У формираним целинама (према истим 
урбанистичким и другим показатељима) 
примењивати прописана правила полагања 
инфраструктурних инсталација поред 
саобраћајница, како би се омогућила њихова 
ефикасна заштита и одржавање. 
    Регулационо нивелациони елементи, 
карактеристични профили и аналитичко 
геодетски елементи за наведене саобраћајнице 
дате су графичким прилогом бр. 13, �Детаљна 
разрада - Регулационо нивелациони план� и  
табелом �Биланс саобраћајних површина�.  
     Додатне табеле дате су у Документацији 
плана. 
 
6.3.1.2.  Услови за зелене и слободне површине 
  
     Постојећу квалитетну вегетацију максимално 
сачувати. 
     Првенствено садити аутохтоне врсте у 
пејсажном стилу, а које одговарају намени тих 
површина. 
     Посебну пажњу посветити планираним 
уличним дрворедима. Дрвореде формирати и на 
отвореним паркинзима у циљу засењивања.  
     Уз саобраћајнице где нема услова за 
формирање дрвореда, линеарну садњу дрвећа 
планирати на парцелама уз границе према 
саобраћајницама. 
    Препоручује са примена различитих елемената 
зеленила и квалитетно пејзажно уређење јавних 
површина (затрављене површине, дрвореди 
живице и слично). 
     Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних матерјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
      Планирана мрежа кретања треба да повеже 
садржаје туристичког центра, основни ток 
кретања посетилаца је уз ток реке Бање, 
пешачким стазама које воде до пећине и ка језеру. 
     Дефинитивно решење концепта пешачких 
стаза, формирати током даље разраде. 
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6.3.1.3 Услови за површине и објекте спорта и 

рекреације 
 
      Зона 6 � спортско-рекреативни комплекс 
      Формирана је од делова катастарских парцела 
188; 189/1; 189/2; 190; 191; 192; 193/1; 193/2; 
194/1; 194/2; 194/3; 194/4; 195; 196/1; 196/2 и 197 
к.о. Петница. 
     Налази се између планиране регулације 
примарне саобраћајнице С1, реке Бање, 
планираног комерцијалног центра и планираног 
бањско-туристичког комплекса. 
      Површина зоне је 9 39 71.50 м♠. 
      У комплексу спортског центра постојећи 
спортски објекти  су у употреби и даље ће се 
користити  :  
- отворени пливачки базен са гледалиштем,  
- отворени пливачки базен без гледалишта, 
- два мања базена, 
- терен за кошарку, 
- терен за одбојку, 
- терен за мини голф, 
- два терена за стони тенис.     
• Намена зоне 
      Спортско-рекреативни садржаји  
      На простору комплекса планирано је 
проширење садржаја. 
      Планирана је изграња затвореног спортског 
објекта који од садржаја има пливачки базен, 
мању спортску салу,свлачионице,санитарне 
просторије, теретану, ресторан, техничке 
просторије, просторије за запослене и управу. 
      Планирана је изградња смештајних објеката 
типа бунгалова  који чине једну функционалну 
целину са  угоститељским објектом. 
      Планирана је изградња тениских терена са 
свлачионицама и клубом.  
      Изградња терена за фудбал планирана је на 
делу парцеле који обухвата  постојеће терене за 
кошарку и одбојку.  
      Терене за кошарку и одбојку градити у оквиру 
парцеле у близини терена за мини голф. 
• Положај објекта 
      Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објеката, одређен је грађевинским 
линијама. Оне представљају максималну границу 
до којих се могу поставити објекти и дефинисане 
су растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
     Регулационе и грађевинске линије као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна  разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
      Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
     Приступ остварити са примарне саобраћајнице 
С1, минимална ширина пролаза је 3,0 м. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 

 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта  
 узимају се у обзир сви објекти на парцели. 
• Спратност или висина објекта 
     Максимална спратност објеката је П+1+Пк 
(приземље, спрат и поткровље), осим затвореног 
спортског објекта са максималном спратношћу 
П+2+Пк  
(приземље, два спрата и поткровље).  
• Архитектонско обликовање 
      Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем.       
• Ограђивање 
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине,  
плот или тараба, плетена и жива ограда.  
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
• Паркирање 
      Паркирање решавати у оквиру грађевинске 
парцеле,  искључиво за потребе Спортско-
рекреативног центра, према нормативу 1пм на 
70.0м² нето површине објекта. 
      Планирани паркинг П2  има 100 паркинг 
места. 
      Због неуједначених потреба за паркирањем 
посетилаца спортског центра, користиће се и 
јавни паркинг П1. 
      Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило 
      Постојећу квалитетну вегетацију сачувати.    
      Максимално 60% парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине.     
      Спортске терене (фудбалски, терене за 
кошарку, одбојку, тенис и мини голф) међусобно 
и у целини изоловати групама дрвећа и жбуња, 
нарочито према саобраћајницама или ако то није 
могуће, линеарним заштитним зеленилом. Садњу 
треба вршити и на довољној удаљености од самих 
терена да би се спречила претерана засена. 
       У зони базена предлажу се веће травне 
површине са појединачним, солитерним стаблима 
или групама високих и средњих врста дрвећа 
засађених на довољној удаљености од објеката.  
      Пешачке комуникације у склопу зелених 
површина треба уредити, а кроз избор адекватних 
материјала остварити естетски квалитет и 
безбедност кретања спортиста и рекреативаца.    
      Дрвореде формирати и на отвореним 
паркинзима у циљу засењивања. 
• Евакуација отпада       
     Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
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коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
      Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
6.3.1.3. Услови за површине и објекте 
јавних служби 
  
     Зона 1 � јавне службе - месна заједница 
      Формирана је од делова катастарских парцела 
186/1; 186/2 и 186/3 к.о. Петница.       
     Налази се између регулације регионалног пута 
Ваљево - Рајковић, планиране регулације 
примарне саобраћајнице С1, постојећег паркинга 
П1 и зоне  2. 
      Површина зоне је 27 85.41 м♠. 
• Намена зоне 
       Месна заједница  
• Положај објекта 
      Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
     Регулационе и грађевинске линије  као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада -
Регулационо нивелациони план�. 
     Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
     Приступ остварити са примарне саобраћајнице 
С1, минимална ширина пролаза је 2,5 м. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат јавне 
намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
      Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа) . 
• Архитектонско обликовање 
      Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем 
(цреп и ћерамида).  
• Ограђивање 
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 

тип ограде у духу традиције села Подгорине, плот 
или тараба, плетена и жива ограда. 
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
     Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
       Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру грађевинске парцеле, искључиво за 
потребе Месне заједнице.  
     Једно паркинг место на 80 м♠ нето површине 
објекта. 
     Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине 
      Постојећу квалитетну вегетацију сачувати.  
      Препоручује са примена различитих 
елемената зеленила и квалитетно пејзажно 
уређење јавних површина (затрављене површине, 
дрвореди, живице и слично). 
      Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
     Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом. 
 
      Зона 2 � јавне службе - школа 
      Формирана је од делова катастарских парцела 
186/1 и 186/3 к.о. Петница. 
      Налази се између планиране регулације 
примарне саобраћајнице С1, регулације улице 
у8б, паркинга П1 и зоне 1. 
      Површина зоне је 25 84.41 м♠. 
• Намена зоне 
      Основна школа - објекат јавне службе. 
• Положај објекта 
      Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
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     Регулационе и грађевинске линије  као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план �. 
    Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
      Главни приступ остварити са примарне 
саобраћајнице С1, минимална ширина пролаза је 
2,5 м. Помоћни приступ остварити са улице у8б. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат јавне 
намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
      Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
     Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем 
(цреп и ћерамида). 
• Ограђивање 
      Школски комплекс оградити у складу са 
прописима, применити  материјале и тип ограде у 
духу традиције села Подгорине, плот или тараба, 
плетена и жива ограда.  
      Посебно, због безбедности ученика, водити 
рачуна код ограђивања школског дворишта у 
деловима према саобраћајницама. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру грађевинске парцеле, искључиво за 
потребе школе, по нормативу 1пм једна 
учионица. 
      Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. Постојећу 
квалитетну вегетацију сачувати. 
      Уредити слободне површине на основу 
потребних спортских садржаја и слободних 
активности ученика, а према програму за 
изградњу школског објекта.  
      Препоручује са примена различитих 
елемената зеленила и квалитетно пејзажно 
уређење школског дворишта (поплочавање, 
затрављене површине, дрвореди, живице и 
слично). 
      Пешачке комуникације у склопу  зелених 
површина треба уредити, а кроз избор адекватних 

материјала остварити естетски квалитет и 
безбедност кретања ученика. 
      Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
     Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
      Зона 3 � јавне службе - пошта 
      Формирана је од дела катастарске парцела 
187/1 к.о. Петница. 
      Налази се између  регулације регионалног 
пута Ваљево - Рајковић, планиране регулације 
примарне саобраћајнице С1,  паркинга П1а и зоне 
4. 
      Површина зоне је 12 52.45 м♠. 
 
• Намена зоне 
       Пошта  
• Положај објекта 
      Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
      Регулационе и грађевинске линије  као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада -
Регулационо нивелациони план �. 
      Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
      Приступ остварити са примарне 
саобраћајнице С1, минимална ширина пролаза је 
3,0 м. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат јавне 
намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
       Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
     Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
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(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем 
(цреп и ћерамида). 
• Ограђивање 
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине, плот 
или тараба, плетена и жива ограда.  
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру грађевинске парцеле, искључиво за 
потребе поште. Једно паркинг место на 80 м♠ 
нето површине објекта. 
     Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило 
     Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине.  Постојећу 
квалитетну вегетацију сачувати.  
     Препоручује са примена различитих елемената 
зеленила и квалитетно пејзажно уређење јавних 
површина (затрављене површине, дрвореди 
живице и слично). 
      Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
      Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
      Дрвореде формирати и на отвореним 
паркинзима у циљу засењивања.  
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
     Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом. 
 
      Зона 4 � јавне службе � амбуланта 
      Формирана је од дела катастарске парцеле 
187/1 и 187/2  к.о. Петница. 
     Налази се између регулације регионалног пута 
Ваљево - Рајковић,  планираног паркинга П1а , 
реке Бање, зоне 3 и зоне 5. 
     Површина зоне је 14 80.16 м♠ 
• Намена зоне 
      Амбуланта  

• Положај објекта 
     Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
     Регулационе и грађевинске линије  као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
     Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
      Главни приступ, остварити са регионалне 
саобраћајнице , минимална ширина пролаза је 3,0 
м.  
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат јавне 
намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
      Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
     Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем 
(цреп и ћерамида). 
• Ограћивање 
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине,  
плот или тараба, плетена и жива ограда.  
     Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
     Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру грађевинске парцеле, искључиво за 
потребе амбуланте. 
       Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине.  Постојећу 
квалитетну вегетацију сачувати.         
     Препоручује са примена различитих елемената 
зеленила и квалитетно пејзажно уређење јавних 
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површина (затрављене површине, дрвореди, 
живице и слично). 
     Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
     Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
    Дрвореде формирати и на отвореним 
паркинзима у циљу засењивања.  
• Евакуација отпада       
    Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
      Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
      Зона 9 � јавне службе - гробље 
      Формирана је од целе катастарске парцеле 179 
и делова катастарских парцела 175 и 176  к.о. 
Петница. 
      Налази се између регулације регионалног пута 
Ваљево - Рајковић, планиране регулације улице 
у8а, парцеле 14  и границе детаљне регулације. 
     Површина зоне је 65 73.90 м♠. 
• Намена зоне 
     Постојеће гробље које се проширује.   
     Уређење и одржавање подразумева да гробље 
мора имати ограду, јавну расвету, чесме са 
пијаћом водом и потребан број санитарних 
објеката. 
• Регулација  
         Регулационе линије дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
        Главни приступ остварити са регионалног 
пута Ваљево-Рајковић, помоћни приступ са улице 
у8а.  
       Минимална ширина пролаза је 3,0 м. 
• Ограћивање 
       Код ограђивања парцеле примењују се 
материјали и тип ограде у духу традиције села 
Подгорине,  плот или тараба, плетена и жива 
ограда.  
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
       Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

Паркирање 
      У оквиру парцеле остварити један број 
паркинг места намењен возилима за одржавање 
гробља и путничким возилима. 
       За паркирање путничких возила користити и 
јавни паркинг простор  П1. 
• Зеленило     
      Постојећу квалитетну вегетацију максимално 
сачувати.  
      Препоручује са примена различитих 
елемената зеленила и квалитетно пејзажно 
уређење јавних површина (затрављене површине, 
дрвореди, живице и слично). 
     Пешачке комуникације треба уредити, а кроз 
избор адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
      Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
• Евакуација отпада  
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
     Обезбедити прикључке на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом и потребама јавног предузећа које се 
стара о гробљу.  
 
6.3.1.4.  Услови за површине и објекте 
Истраживачке станице 
 
  Зона 12 �  Истраживачка станица �Петница� 
      Формирана је од целих катастарских парцела 
253/1; 253/2 и делова катастрарских парцела 248; 
249/2; 448; к.о. Петница. 
     Налази се између границе детаљне регулације 
и саобраћајнице Са3,  зоне 10, зоне 11 и зоне 13. 
      Површина  зоне  је 12821.94 м♠. 
• Намена зоне 
     Истраживачка станица �Петница� � објекти 
науке и образовања. 
      Постојећи објекти и започети објекат. 
      Планирана је изградња објеката од чврстог 
материјала, уместо постојећих полумонтажних 
објеката. 
      Планирана је изградња започетог  смештајног 
објекта.     
      У зони се примењују правила уређења парцела 
и изградње објеката на грађевинском земљишту у 
посебном режиму, грађевинска зона Б2а. Посебан 
режим се односи на обавезу израде 
Урбанистичког пројекта за нове и постојеће 
објекте уз учешће и сагласност надлежних : 
Завода за заштиту споменика културе и 
Републичког завода за заштиту природе.       
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Положај објекта 
      Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објеката, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
      Регулационе и грађевинске линије  као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
     Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
     Приступ остварити са постојећег пољског 
пута, минимална ширина пролаза је 2,5 м. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат јавне 
намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
      Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
      Обавезно је прилагођавање изградње објекта и 
уређење парцеле предеоном лику села Подгорине. 
      Примењује се једноставан габарит објекта. 
      По правилу се примењује четвороводни кров 
са испадом стрехе већим од 0,8 м. 
      Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објекта: 
-  опека, блокови, бетон,  
-  кречене површине зидова, 
- у обради фасадних   планова камена сокла и 
дрво (столарија, трем, кровна стреха),    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
• Ограђивање 
     Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине, плот 
или тараба, плетена и жива ограда. 
     Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру грађевинске парцеле, искључиво за 
потребе Истраживачке станице, према нормативу 
1пм на 80м² нето површине објекта. 
     Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 

Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. 
      Постојећу вегетацију очувати, применити 
предвиђене мере неге и  унапређење њеног стања. 
     Зеленило на парцели, уредити као зелене 
парковске површине са просторима за миран 
одмор. 
     Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
• Евакуација отпада  
     Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
     Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
6.3.1.5.     Услови за површине и објекте у 
зони Петничке пећине 
 
      Зона 14 � Петничка пећина  
      Зона је формирана од делова катастарских 
парцела 233, 234/1; 234/2; 235; 236; 237; 238 и 
239/1 к.о. Клинци, на којима се налази пећина и 
део заштитне зоне. 
      Налази се са десне стране приступног пута п1 
(према Петничкој пећини), између реке и границе 
детаљне разраде.  
      Површина зоне је 78 83.41м². 
• Намена зоне 
       Заштићено природно добро - споменик 
природе " Петничка пећина"  
      Због посебног режима за уређење и изградњу 
објеката неопходна је израда Урбанистичких 
пројеката уз учешће и сагласност надлежних : 
Завода за заштиту споменика културе и 
Републичког завода за заштиту природе  
       Режим заштите подразумева забрану 
изградње објеката, осим активирања некадашње 
воденице испред  пећине и стварање услова за 
обнову садржаја и опреме у самој пећини. 
Воденица и њено  будуће функционисање мора да 
буде примерено Заштићеном природном добру. 
        
6.3.2. Услови регулације и нивелације за 
јавне површине и  објекте 
             
     Елементи регулације и нивелације дати су у 
графичком прилогу бр. 13, �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план� у размери 1: 
2000. 
     Дефинисане су регулационе и грађевинске 
линије. 
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     Грађевинска линије одређене су у односу на 
регулацију планираних саобраћајница, као и у 
односу на границу суседних парцела. 
     Остала нивелациона решења морају бити 
усклађена са планом. 
 
6.3.3.       Услови за изградњу инфраструктурне 
мреже и објеката 
      
     Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом. 
     Водоводна инфраструктура 
     Регулација водоводне инфраструктуре описана 
је у поглављу 5.7.1. �Правила регулације 
водоводне инфраструктуре�, Плана генералне 
регулације. 
    Канализациона инфраструктура 
     Регулација канализационе инфраструктуре је 
описана у поглављу 5.7.2. �Правила регулације 
канализационе инфраструктуре�, Плана генералне 
регулације. 
    Електроенергетска инфраструктура 
     Регулација електроенергетске инфраструктуре 
је описана у поглављу 5.7.3.� Правила регулације 
електроенергетске инфраструктуре�, Плана 
генералне регулације. 
     Топлификација 
     Описано у поглављу 5.7.4.� Топлификација 
објеката�, Плана генералне  
регулације. 
     ТТ инфраструктура  
      Регулација ТТ инфраструктуре је описана у 
поглављу 5.7.5.� Правила регулације ТТ 
инфраструктуре�, Плана генералне регулације. 
 
6.3.4.  Услови за евакуацију отпада 
 
     За сакупљање и евакуацију кућног отпада 
користе се судови - контејнери запремине 1100 л  
и мањи стандардних димензија.  
     Контејнери се постављају на слободном 
простору, испред објеката, у посебним нишама 
или боксевима. Максимална удаљеност свих 
локација судова од улице је 15 м. 
     За постављање контејнера потребно је 
изградити платое (бетон, асфалт) у склопу 
зелених површина оивичене плетеном или живом 
оградом, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа.  
 
6.3.5.  Инжењерско геолошки услови 
   
    За детаљну разраду са инжењерскогеолошког и 
хидрогеолошког становишта, значајно је 
издвајање два микрореона.      
    Рејон IIIб  
     Терен је условно стабилан са остацима 
умерених клизишта, ниво подземне воде је 
променљив и креће се од 3-4 м.  

     Грађевинским радовима могу се 
активирати и развити процеси клизања, зато  
је неопходна израда геотехничких елабората, 
посебно за сваки објекат.  
     Објекте високоградње обавезно орјентисати 
управно на падину, по ширини габарита. 
     Ископи се могу изводити без подграђивања до 
добине до 2,0 м , а дубље ископе треба заштитити 
одговарајућом подградом.  
     При планирању инфраструктурних објеката 
водити рачуна код избора цевног матерјала и 
спојница због осетљивости леса на додатна 
провлажавања и подложности глине бубрењу и 
запреминским променама.  
      Треба обезбедити праћење стања инсталација 
и могућност брзе интервенције у случају хаварије 
на мрежи.  
     Рејон IV  
    У геотехничком погледу на овом терену се не 
препоручује изградња објеката веће спратности, 
неопходно је теренским истражним радовима и 
одговарајућим геостатичким прорачунима 
дефинисати могућност директног фундирања 
објеката или евентуалну потребу за 
интервенцијом у темељном подтлу.  
     Алувијални седименти представљају 
хидрогеолошки колектор резервоар у коме је 
формирана издан која је у директној 
хидрауличкој вези са реком, зато се не 
препоручује изградња подземних етажа.  
     Терен треба нивелационо уредити у циљу 
заштите зоне плављена и утицаја максималног 
нивоа подземне воде.  
    За изградњу објеката неопходана је  израда 
геотехничких елабората, посебно за сваки 
објекат. 
    Приликом даље израде урбанистичко � 
пројектне документације неопходна су додатна, 
детаљна, геотехничка истраживања терена. 
    
6.4.  Правила изградње објеката на осталом 
земљишту 
 
  ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА � 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОД 
ПОЈЕДИНАЧНОГ ИНТЕРЕСА 
 
          Зона 5 � Комерцијални центар 
       Налази се између планиране регулације 
примарне саобраћајнице С1,планираног паркинга  
П1а, зоне 4, реке и зоне 6. 
       Површина зоне је 35 83.40 м♠. 
• Намена објекта 
       Комерцијални центар 
       Дозвољена је изградња једног објекта, или 
више мањих објеката 
комерцијалних садржаја. Дозвољене намене су: 
пословање, трговина, угоститељство, туризам, 
финансијске техничке и друге услуге.  
     Планирано је формирање етно клуба у оквиру 
комерцијалног центра.  
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    Етно клуб ће бити место за промоцију туризма 
овог краја, ту ће становништво имати могућност 
понуде смештаја и исхране, организоваће се 
различита окупљања са различитим програмима 
културног, еколошког и етно садржаја. 
    Правила уређења парцела  и изградње објеката 
која се примењују у зони су за  централни део 
насеља Петница � туристичко рекреативни 
садржаји, део насеља са специфичном функцијом  
�  грађевинска зона А1б, 
• Положај објекта 
     Простор у коме је дозвољена изградња и 
положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
     Регулационе и грађевинске линије  као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
     Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
     Главни приступ остварити са примарне 
саобраћајнице С1, минимална ширина пролаза је 
3,0 м. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат пословне 
намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
     Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
     Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем 
(цреп и ћерамида). 
• Ограђивање 
     Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине,  
плот или тараба, плетена и жива ограда.  
    Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20м.  
     Ограда се поставља  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

Паркирање 
       Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру грађевинске парцеле,  искључиво за 
потребе комерцијалног центра.  
     Једно паркинг место на 60 м♠ нето површине 
објекта.  
     Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
     За паркирање путничких возила користити и 
јавни паркинг  
простор  П1а. 
• Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. Постојећу 
квалитетну вегетацију сачувати.  
     Препоручује са примена различитих елемената 
зеленила и квалитетно пејзажно уређење јавних 
површина (затрављене површине, дрвореди 
живице и слично). 
     Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
     Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
     Дрвореде формирати и на отвореним 
паркинзима у циљу засењивања.  
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
      Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
      Зона 7 � Бањско-туристички комплекс      
     Налази се између планиране регулације 
примарне саобраћајнице С1, регулације 
саобраћајнице Са3, планираног паркинга П3, 
приступног пута п1, реке и зоне 6. 
     Површина зоне је 11 49 70.44 м♠. 
• Намена зоне 
      Бањско-туристички комплекс - могућност 
развоја бање и бањских функција. Парцела се 
привремено користи у пољопривредне сврхе.  
     На основу смернице из Плана Генералне 
регулације радити Студију оправданости. 
     Студија оправданости треба да потврди 
постојање термоминералних вода, утврди 
постојање лековитог фактора и утврди 
могућности за развој бање и бањских функција, 
на основу Закона о бањама (Сл. гласник РС. 
бр.80/92). 
     Ако се истраживањем утврди постојање 
лековитог фактора, формира организована 
здравствена служба, обезбеде комунални објекти, 
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као и туристичко рекреативни садржаји за будући 
простор бање обавезна је израда планског 
документа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи (Сл. гласник РС. бр.47/03). 
    
      Зона 8 � Стамбено-туристичка зона    
      Налази се између западне , северозападне 
границе Плана детаљне регулације, парцеле 9, 
регулације регионалног пута Ваљево - Рајковић, 
постојећег паркинга П1, планираних улица у 8б и 
у 8а, планиране регулације примарне 
саобраћајнице С1 и планиране регулације 
примарне саобраћајнице С2. Површина зоне је 23 
01 50.83 м♠.  
     Правила уређења парцела  и изградње објеката 
која се примењују у зони су за  централни део 
насеља Петница � део насеља са специфичном 
функцијом �  грађевинска зона А1а, написана у 
поглављу 5.4.1. Правила уређења парцела и 
изградње објеката на грађевинском земљишту 
(5.4.1.1. Зона А1а). 

• Намена објеката 
    За све намене изузев за индустрију и МСП 
    Зона је део центра Петнице, насеље са 
специфичним функцијом и потенцијалним 
развојем туризма.  
     На грађевинским парцелама дозвољена је 
изградња стамбених, пословних и стамбено-
пословних објеката. 
     Приоритетни пословни објекти су : туристички 
, угоститељски, објекти трговине, финансијско -
техничких услуга, јавних служби и производње 
сагласне садржајима туристичко рекреативне 
целине.  
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, трговинских, услужних, 
занатских и других делатности које не угрожавају 
услове становања, а сагласни су са садржајима 
туристичко рекреативне целине.  

 
 
• Величина грађевинских парцела 
•  

 
Домаћинства по 
извору прихода 

Породични 
стамбени објекти 

(ар) 

Стамбено-пословни 
објекти 

 (ар) 

 
Пословни објекти 

 (ар) 
 
Непољопривредна 

Минимално  
4 ара, 
оптимално  
9 - 13 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
Мешовита 

Минимално  
6 ари, 
оптимално  
15 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
Пољопривредна 

Минимално  
8 ари, 
оптимално  
20 ари 

Минимална  
6 ари, оптимална  
11.5 - 16 ари 

Минимална  
8 ари, 
оптимална  
14 � 20 ари 

 
• Изграђеност и искоришћеност 
грађевинских парцела 
 Степен  изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
 Код израчунавања степена изграђености и 
искоришћености земљишта узимају се у обзир 
сви објекти на парцели. 
• Ширина грађевинских парцела  
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 20 м 
за :  
- слободностојећи породични стамбени објекат 
домаћинства са непољопривредним  и мешовитим 
изворима прихода и  
- за објекат стамбено-пословне намене. 
 Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 м 
за: 
- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат пословне намене и 
- за објекат јавне намене. 

 
• Опремање грађевинских парцела  
 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева следеће: 
- приступни пут, 
- водоснабдевање, 
- прикупљање отпадних вода, 
- пречишћавање отпадних вода где је то могуће, 
а обавезно код делатности које могу да угрозе 
квалитет животне средине, 
- прикључак на електроенергетску мрежу, 
- прикључак на телекомуникациону мрежу и  
- прикупљање отпада. 
     Ако није изводљиво, а ни рационално градити 
канализациони систем, обавезно је уређење 
непропусних септичких јама и организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу и 
одвожењу ван слива до канализационих система и 
ППВО. Пражњење непропусних септичких јама 
се обавља по принципу обавезности, без захтева 
корисника.   
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Регулација  

     Положај грађевинске линије утврђује се у 
односу на планиране регулационе линије 
постојећих и нових саобраћајница, у односу на 
заштитне коридоре инфраструктуре, у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним 
парцелама, односно у складу са грађевинском  
линијом на страни улице или зоне у којој се 
објекат гради.  
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије, за нове и реконструисане објекте је  5.0 м. 
     Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије за економски објекат је  најмање 8,0 м. 
Растојање од 5,0 м се увећава за најмање 3,0 м 
зеленог појаса. 
     Минимално растојање основног габарита 
слободностојећег породичног стамбеног објекта, 
објекта стамбено-пословне намене и пословне 
намене од границе суседне грађевинске парцеле 
износи 2.5 м, на делу бочног дворишта северне 
оријентације, односно 4 м, на делу бочног 
дворишта јужне оријентације. 
     За изграђене објекте код којих су ова 
растојања мања, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
     Нивелацију на парцели ускладити према 
нивелетама планираних саобраћајница, / 
графички прилог бр. 13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�/. 
•  Организација, ограђивање и одводњавање 
грађевинских парцела  
     Примењује се традиционални начин 
организације и уређења парцела и концепција 
изградње објеката прилагођена потребама 
корисника и очекиваном квалитету живљења. 
    Обавезно је прилагођавање изградње објеката и 
уређења парцела предеоном лику села Подгорине. 
    Економски објекти домаћинства с мешовитим 
изворима прихода и пољопривредног 
домаћинства постављају се у посебан економски 
део, поред стамбеног дела парцеле.  
    На неизграђеном делу парцеле, однос зелених 
површина према површинама са  тврдим застором 
не може да буде мањи од 2:1. 
    Ограђивање парцела се не препоручује, а ако се 
парцеле и окућнице ограђују примењују се 
матерјали и тип ограде у духу традиције села 
подгорине (плот или тараба, плетена и жива 
ограда); висина ограде и капије не може да 
прелази 1.20 м.  
     Ограде се постављају  на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и  капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
Суседне грађевинске парцеле дозвољено је 
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле. 
    Парцеле у сеоском насељу могу се 
преграђивати у функционалне целине (стамбени 
део, економски део, економски приступ, стамбени 
приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 

ограде не може бити  већа од висине спољне 
ограде. 
    Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели.  
    Одводњавање површинских вода утврђује се 
нивелационим решењем слободним падом према 
риголама, односно према улици (код регулисане 
канализације, односно јарковима) са најмањим 
падом од 1,5%.   
За већ формиране парцеле могућа су 
одступања од појединих правила утврђених у 
делу 5.4.1. '' Правила уређења парцела и 
изградње објеката '', Плана Генералне 
регулације, највише за 20%, у том случају се 
сви остали параметри прилагођавају условима 
смањене или повећане парцеле.  
• Врста објеката  
- Породични стамбени објекти,  
- економски објекти,  
- пословни објекти и  
- стамбено-пословни објекти. 
•  Помоћни објекти  
     Ако су индекси изграђености и степени 
заузетости на парцели мањи од максималних 
предвиђених, на истој парцели се могу изградити: 
а)  уз стамбени објекат  
- помоћни објекат у функцији стамбеног 
- пословни објекат (мала привреда) 
- гаража 
б)  уз економски објекат 
- помоћни у функцији економског 
в) уз пословни објекат  
- помоћни у функцији пословног 
- гаража 
• Висина објекта  и делова објекта 
    Висина објекта не може да прелази П+1спрат + 
Пк (поткровље без могућности формирања 
мансарде или више спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,6 м рачунајући 
од коте пода подкровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. 
     Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, намењене оставама (стамбени 
објекти), складиштима (стамбено-пословни и 
пословни  објекти) или гаражирању возила, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 
     Уколико су подземне етаже намењене 
оставама, складиштима или гаражирању возила 
њихова површина не улази у обрачун бруто 
развијене грађевинске површине. 
     Кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута. 
     Кота приземља може бити највише 1,20 м 
виша од нулте коте. 
     За објекте на стрмом терену са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута. 
За објекте који у приземљу имају пословање кота 
приземља може бити максимално 0,20 м виша од 
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коте тротоара, денивелација до 1,20 м савладава 
се унутар објекта. 
     Висина фасадног плана, до кровне стрехе, 
може бити једнака или мања од  ширине фасадног 
плана објекта.  
• Обликовање и материјализација објеката 
    Објекти по својим габаритима, облику и 
диспозицији не смеју нарушавати формиране 
физичке структуре, просторни склоп и амбијент 
сеоског простора. 
    Примењује се једноставан габарит објеката. 
    По правилу се примењује трем у приземљу 
стамбеног и стамбено-пословног објекта, а 
препорука је да се избегава примена тераса и 
балкона на спрату објекта. 
     Објекте градити квалитетно, од искључиво 
класичних и еколошки добрих материјала, без 
употребе штетних материјала као што су азбестне 
плоче. 
    Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објеката: 
-  опека, блокови, бетон, 
-  кречене површине зидова, 
- камена сокла и дрво (столарија, трем, кровна 
стреха) у обради  фасадних   планова,    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
• Кров и спољни омотач 
     Применити четвороводни кров у фронту свих 
саобраћајница, без обзира на процентуалну 
заступљеност објеката са двоводним кровом. По 
правилу се примењује четвороводни кров са 
испадом стрехе већим од 0,8 м. 
     Изградња објеката са двоводним кровом 
могућа је у зонама градње у којима је постојећа 
заступљеност објеката са двоводним кровом већа 
од 70%. 
     Код изградње двоводних кровова правац 
пружања кровних површина према саобраћајници 
одређује се на основу заступљености подужног 
правца или калкана на постојећим објектима. 
     Обавезна је топлотна изолација нових и 
реконструисаних објеката по спољном омотачу 
(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 
спратним објектима. 
     Прозорске отворе пројектовати и градити тако 
да  површина застакљеног дела не прелази 1/7 
површине пода просторије која се осветљава. 
• Постојећи објекти 
     На постојећим објектима у оквиру планиране  
регулационе ширине до привођења простора 
планираној намени, дозвољавају се побољшања 
само у смислу санације и текућег одржавања.  
     Надзиђивање и доградња објеката дозвољени 
су  само у склопу реконструкције целог објекта, 
како би се обезбедило целовито естетско 
функционално и техничко сагледавање објеката. 
    За реконструкцију и легализацију објекта 
примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
    Легализација и реконструкција постојећих 
објеката у непосредном појасу заштите траса и 
објеката може се одобрити само изузетно, на 

основу одговарајуће техничке документације за 
доградњу, реконструкцију или рехабилитацију 
постојећег пута, а у складу са планским решењем. 
    Дозвољена је пренамена стамбених објеката у 
туристичке објекте. 
     Изузетно је дозвољена  пренамена стамбених 
објеката у пословне објекте, само ако је то 
еколошки и функционално могуће, према свим 
важећим прописима који регулишу заштиту 
околине од загађења.  
     Дозвољено је коришћење напуштених 
производних објеката, (типа сушара, производних 
хала, складишта и слично) уз неопходно 
побољшање њихове инфраструктурне 
опремљености, уз поштовање правила изградње и 
уређења простора и услова заштите животне 
средине.  
• Породични стамбени објекти 
      Нови стамбени објекти постављају се као 
самостални објекти на грађевинској парцели. 
Свака грађевинска парцела има приступ на јавни 
пут. Приступ парцели мора бити обезбеђен 
пролазом минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила. За стамбени објекат 
пољопривредног или мешовитог домаћинства 
приступ парцели је 3,5 м ширине за теретна и 
пољопривредна возила. 
     Паркирање путничких и комбинованих возила 
је обавезно у оквиру грађевинске парцеле изван 
површине јавног пута. По нормативу обезбедити 
једно паркинг место на један стан.  
     У стамбеном објекту пољопривредног и/или 
мешовитог домаћинства, а у оквиру зоне 
економског улаза, који је повезан са економским 
двориштем, обезбедити просторије за гардаробу и 
санитарне просторије. 
     Просторије намењене за дневни боравак 
(дневна соба, кухиња и трпезарија), потребно је 
оријентисати према стамбеном дворишту. 
• Економски објекти 
Економски објекти су: 
1. Сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници), испусти за 
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети 
и др. 
2. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, 
санитарни пропусник, магацини хране за 
сопствену употребу и др. 
3. Пушнице, сушнице, кошеви, амбари, 
надстрешнице за машине и возила, магацин хране 
и објекти намењени исхрани стоке и др. 
    Економски објекти се граде у посебном 
економском дворишту уз стамбено двориште. 
     Положај, локацију и габарит економских 
објеката прилагодити посторним могућностима 
економског дворишта, обезбедити лак приступ и 
добру организацију економског простора и везу 
са другим објектима. 
     Габарите објеката прилагодити сеоском 
простору и амбијенту, објекте градити од 
класичних и природних материјала, са 
четвороводним крововима покривеним црепом.  
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     Економско двориште повезати са јавним путем 
преко посебног економског прилаза, а са 
стамбеним двориштем преко посебног 
економског улаза.  
     Између стамбеног и економског дворишта 
обавезан је  санитарни пропусник. 
     На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут.   
     Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). 
     Најмања  ширина приступног економског пута 
на парцели износи 3,5 м.  
     На парцели са нагибом терена према јавном 
путу (навише), у случају  нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти.  
     У овом случају  економско двориште  се може 
постављати уз јавни пут, а економски објекти на  
грађевинској линији.  
       Најмања ширина приступног стамбеног пута 
је 2,5 м, а  економског 3,5 м.  
      Међусобна растојања економских објеката 
зависе од организације економског дворишта, с 
тим да се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте. 
     Међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје је 15,0 м. 
     Ђубриште и пољски клозет, могу бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара односно 
живог извора воде минимално 20,0 м и то само на 
нижој коти. 
       Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле је  минимално 1,0 м. 
      Ако се економски део једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката у 
односу на стамбени објекат на другој парцели се 
утврђује: за сточну стају минимално 15,0 м , за 
ђубриште и пољски клозет  минимално 20,0 м и 
то само на нижој  коти. 
     Паркирање и гаражирање пољопривредних и 
теретних возила је обавезно у оквиру економског 
дворишта. 
     Препоручује се израда застора или 
поплочавање пешачких приступа економским 
објектима, материјалима који одговарају 
природном окружењу.  
     На манипулативним површинама за 
пољопривредна и теретна возила у економском 
дворишту препоручује се израда застора од 
шљунковито-песковитог материјала или 
дробљеног камена. 
• Пословни објекти 
     Приоритетне пословне делатности  су из 
области: туризма, угоститељских делатности, 
трговине, финансијско-техничких услуга, 
занатских делатности услужних делатности, 
јавних служби и  пољопривреде. 
     За постојеће и нове пословне објекте, обавезно 
је стриктно поштовање правила уређења и 

изградње простора и  примена мера заштите 
животне средине.  
     Пословни објекти који се граде постављају се 
као самостални објекти на грађевинској парцели. 
     За изградњу туристичких објеката на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
     Изградња нових пословних објеката 
пољопривредно-прерађивачког капацитета је  на 
посебној грађевинској парцели или на 
економском делу парцеле пољопривредног или 
мешовитог домаћинства.  
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за пословни објекат  је  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност туристичког 
објекта је П+1спрат +Пк (поткровље без 
могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине.  
     Максимална спратност  пословног објеката је 
П+Технолошка висина (приземље и технолошка 
висина), уз могућност формирања спратне етаже 
у зависности од технолошког поступка.   
     За производне, пољопривредно-прерађивачке и 
занатске објекте обавезна је примена заштитних 
растојања објекта од окружења.  
     За сваки производни објекат обезбедити 
ободно зеленило према суседним парцелама, 
ширине 5,0 � 10,0 м. 
      Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     За туристичке објекте приступ  парцели мора 
бити обезбеђен  пролазом минималне ширине  2,5 
м за путничка и комбинована возила и 3,5 м  
ширине за противпожарна возила. 
      За производне објекте приступни пут је 
минималне ширине 5,0 м.  
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих теретних, 
комбинованих и путничких возила.  
 За паркирање применити следеће нормативе : 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- финансијско-техничке услуге 1пм/ 60 м♠ нето 
површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине.  
• Стамбено-пословни објекти 
     Намена пословног простора у оквиру 
стамбено-пословних објеката може бити из 
области туризма, угоститељских, трговинских, 
финансијско-техничких услуга, занатских и 
других делатности које не угрожавају услове 
становања. 
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     Нови стамбено-пословни објекти који се граде 
постављају се као самостални објекти на  
грађевинској парцели. 
     Код постојећих стамбених објеката, део 
простора се може претворити у пословни 
простор, ако планирана делатност не угрожава  
животну средину и  услове становања. 
     Ако су стамбено-пословни објекти у 
пословном делу туристички на једној 
грађевинској парцели дозвољено је градити  један 
објекат или више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину под условом да индекси 
изграђености и степени заузетости на парцели не 
прелазе дозвољени максимум. 
     Растојање грађевинске линије од  регулационе 
линије, за стамбено-пословни објекат ј  5,0 м.  
     Највећа дозвољена спратност стамбено-
пословног објекта је П+1спрат + Пк (поткровље 
без могућности формирања мансарде или више 
спратних нивоа). 
     Максимална висина надзитка 1,60 м 
рачунајући од коте пода подкровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
     По правилу пословање се организује и обавља 
у приземљу објеката, осим код објеката са 
стамбено-туристичком наменом.  
     Обавезна је примена заштитних растојања 
објекта од окружења.  
     Обезбедити ободно зеленило према суседним 
парцелама.  
     Обавезно је да свака парцела има приступ на 
јавни пут. 
     Потребно је одвојити улазе у стамбени део 
објекта и пословни део објекта, као и приступе 
стамбеном делу и пословном делу дворишта. 
     За стамбено-пословне објекте приступ  
парцели мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за 
противпожарна и теретна возила. 
     Обавезно је уређење манипулативног простора 
и паркинга за различите врсте возила. 
     У границама грађевинске  парцеле обавезно се 
обезбеђује паркирање свих путничких, 
комбинованих и теретних возила.  
За паркирање применити следеће нормативе : 
 -становање 1пм/ 1стан, 
- туризам 1пм/ 4 до 10 кревета, 
- угоститељство 1пм/ 4 до 12 седишта, 
- трговина 1пм/ 50 м♠ нето површине, 
- занатске делатности 1пм/ 80 м♠ нето 
површине. 
 
       Зона 10 � Црква 
      Налази се између зоне 12 (Истраживачка 
станица), зоне 11(Туристички садржаји у 
финкцији културно историјског споменика) и 
зоне 13 (Туристички садржаји уз зоне културно 
историјске и природне заштите). 
      Површина зоне је 83 42.69 м♠. 

Намена зоне 
      Црква Успења Богородице � споменик 
културе. 
      Поред цркве постојећи објекат је зграда 
конака.  
      Стабло бора које се налази у порти цркве, на 
основу услова Републичког завода за заштиту 
природе Србије, третирано је као споменик 
природе. 
      Због очувања споменика културе и 
амбијенталне целине обавезно задржати 
доминантан положај цркве у односу на шире 
окружење. 
      За уређење и изградњу објеката неопходна је 
израда Урбанистичких пројеката уз учешће и 
сагласност надлежних : Завода за заштиту 
споменика културе и Републичког завода за 
заштиту природе. 
• Положај објеката 
      Регулационе линије дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13�Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
        
Зона 11 � Туристички садржаји у функцији 
културно историјског споменика  
 Налази се између регулација саобраћајница  Са3, 
приступног пута п1, зоне 10, зоне 12 и зоне 13.  
        Површина зоне је  6 19 53.00 м♠. 
• Намена зоне 
       Туристички садржаји у функцији културно 
историјског споменика 
       У зони се примењују правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у посебном режиму, грађевинска зона 
Б2а. Посебан режим се односи на обавезу израде 
Урбанистичког пројекта за нове и постојеће 
објекте уз учешће и сагласност надлежних : 
Завода за заштиту споменика културе, и 
Републичког завода за заштиту природе. 
      Изузетно је дозвољена пренамена објеката 
пољопривредних домаћинстава  у објекате 
намењене сеоском туризму, под условом да не 
угрожавају функционисање ове зоне и не 
нарушавају природно окружење, као и објекте 
под заштитом. 
      У стамбеним објектима пољопривредних 
домаћинстава,  у циљу јачања економске основе 
пољопривредног домаћинства и унапређења 
туристичке понуде, а у складу са Законом о 
туризму (''Сл.гласник РС'', бр. 45/05), члан 81, 
''Услуге у сеоском туризму'', могуће је пружање 
услуга смештаја и исхране у сеоским  
домаћинствима. 
Положај објеката 

     Регулационе линије дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
     Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /.  
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     Приступ мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за теретна 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
 Минимална ширина парцеле за објекат 
туристичке или јавне намене је 25 м. 
• Спратност или висина објекта 
       Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
      Обавезно је прилагођавање изградње објекта и 
уређење парцеле предеоном лику села Подгорине. 
      Примењује се једноставан габарит објекта. 
      По правилу се примењује четвороводни кров 
са испадом стрехе већим од 0,8 м. 
      Применити локалне грађевинске материјале за 
изградњу објекта: 
-  опека, блокови, бетон,  
-  кречене површине зидова, 
-  у обради фасадних   планова камена сокла и 
дрво (столарија, трем, кровна стреха),    
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
• Ограђивање 
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине, плот 
или тараба, плетена и жива ограда. 
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру  парцеле, изван регулације пута, према 
нормативу  1пм/ 4 до 10 кревета. 
      Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
 
• Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. 
      Постојећу вегетацију очувати, применити 
предвиђене мере неге и унапређење њеног стања. 
      Зеленило на парцели, уредити као зелене 
парковске површине са просторима за миран 
одмор. 
      Пешачке комуникације у склопу јавних 
зелених површина треба уредити, а кроз избор 
адекватних материјала остварити естетски 
квалитет и безбедност кретања пешака. 
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 

смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
      Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
Зона 13 Туристички садржаји уз зоне културно 
историјске и природне заштите 
      Налази се између регулације приступног пута 
п1, реке, пољско- шумског пута, зоне 12, зоне 10 
и зоне 11. 
     Површина зоне је 5 15 23.39 м♠. 
• Намена зоне 
     Туристички садржаји уз зоне културно 
историјске и природне заштите 
     У подцелини се примењују правила уређења 
парцела и изградње објеката на грађевинском 
земљишту у посебном режиму, грађевинска зона 
Б2а. Посебан режим се односи на обавезу израде 
Урбанистичког пројекта за нове и постојеће 
објекте, уз учешће и сагласност надлежних: 
Завода за заштиту споменика културе, и 
Републичког завода за заштиту природе. 
     Изузетно је дозвољена пренамена објеката 
пољопривредних домаћинстава у објекате 
намењене сеоском туризму, под условом да не 
угрожавају функционисање ове зоне и не 
нарушавају природно окружење, као и објекте 
под заштитом. 
     Дозвољена је изградња објеката у функцији 
затечених пољопривредних домаћинстава. 
     У стамбеним објектима пољопривредних 
домаћинстава, у циљу јачања економске основе 
пољопривредног домаћинства и унапређења 
туристичке понуде, а у складу са Законом о 
туризму (''Сл.гласник РС'', бр. 45/05), члан 81, 
''Услуге у сеоском туризму'', могуће је пружање 
услуга смештаја и исхране у сеоским  
домаћинствима. 
• Положај објеката 
      Регулационе линије дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
      Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /.  
       Приступ мора бити обезбеђен пролазом 
минималне ширине 2,5 м за путничка и 
комбинована возила и 3,5 м ширине за теретна 
 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
      Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 
м за: 
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- слободностојећи породични стамбени објекат 
пољопривредног домаћинства,  
- за објекат туристичке намене и 
- за објекат јавне намене. 
• Спратност или висина објекта  
      Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
      Обавезно је прилагођавање изградње објекта и 
уређење парцеле предеоном лику села Подгорине. 
       Примењује се једноставан габарит објекта. 
       По правилу се примењује четвороводни кров 
са испадом стрехе већим од 0,8 м. 
       Применити локалне грађевинске материјале 
за изградњу објекта: 
-  опека, блокови, бетон,  
-  кречене површине зидова, 
- у обради фасадних   планова камена сокла и 
дрво (столарија, трем, кровна стреха),   
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
• Ограђивање 
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине, плот 
или тараба, плетена и жива ограда. 
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање 
      Паркирање и гаражирање, је обавезно у 
оквиру парцеле, изван регулације пута, према 
нормативу  1пм/ 4 до 10 кревета, или 1пм/1стан 
      Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило 
       Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. 
      Постојећу вегетацију очувати, применити 
предвиђене мере неге и унапређење њеног стања. 
      Зеленило на парцели, уредити као зелене 
парковске површине са просторима за миран 
одмор . 
      Пешачке комуникације у склопу зелених 
површина треба уредити, а кроз избор адекватних 
материјала остварити естетски квалитет и 
безбедност кретања пешака. 
     Препоручује се примена различитих елемената 
зеленила код уређења дворишта: затрављене 
површине, живице, површине под цвећем и 
слично. 
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 

• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
     Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
Зона 15 � Изложбени павиљон 
    Налази се између регулације приступног пута 
п1, границе детаљне разраде, зоне 14 и реке.   
       Површина зоне је 88 91.00 м♠. 
• Намена зоне 
 Изложбени павиљон 
      За уређење зоне и изградњу објекта неопходна 
је израда Урбанистичког пројекта уз учешће и 
сагласност надлежних : Завода за заштиту 
споменика културе и Републичког завода за 
заштиту природе. 
     У објекту ће се организовати  изложбе о 
природи, људској историји и различите 
уметничке поставке. Павиљон од садржаја у 
оквиру затвореног простора треба да има 
изложбени простор, простор за продавницу 
сувенира, кафе, санитарни чвор, службене 
просторије у оквиру којих треба обезбедити 
просторије за службу чувања заштићеног 
природног добра. 
• Положај објеката 
      Регулационе линије дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
      Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
      Део објекта са пратећим садржајем орјентисан 
је ка приступном путу Петничке пећине, а 
изложбени простори ка реци. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
      Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 
м. 
• Спратност или висина објекта  
       Максимална спратност објекта је П+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
Архитектонско обликовање 

      Обавезно је прилагођавање изградње објекта и 
уређење парцеле предеоном лику села Подгорине. 
      Примењује се једноставан габарит објекта. 
      По правилу се примењује четвороводни кров 
са испадом стрехе већим од 0,8 м. 
       Применити локалне грађевинске материјале 
за изградњу објекта: 
-  опека, блокови, бетон,  
-  кречене површине зидова, 
-  у обради фасадних планова камена сокла и дрво 
(столарија, трем, кровна стреха),  
-  цреп и ћерамиду за кровни покривач. 
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Ограђивање 

     Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 
тип ограде у духу традиције села Подгорине, плот 
или тараба, плетена и жива ограда. 
     Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
     Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
     Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Зеленило 
      Максимално 60 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. 
      Постојећу вегетацију очувати, применити 
предвиђене мере неге и  унапређење њеног стања. 
      Зеленило на парцели, уредити као зелене 
парковске површине са просторима за миран 
одмор . 
     Пешачке комуникације у склопу зелених 
површина треба уредити, а кроз избор адекватних 
материјала остварити естетски квалитет и 
безбедност кретања пешака. 
• Евакуација отпада       
     Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу 
    Објекте прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
Зона 16 � Захватање и пунионица воде 
     Налази се између планиране регулације 
саобраћајнице п1, границе детаљне разраде, зоне 
17  и реке.  
     Површина зоне је 5 55 26.68 м♠ .      
• Намена зоне 
     Пословање - објекат захватања и пунионица 
воде. 
     Није дозвољена изградња нових производних 
објеката. Није дозвољена реконструкција 
постојећег производног објекта .  
      Дозвољена је изградња помоћних објеката са 
пратећим садржајима уз пунионицу воде 
(магацин, канцеларијски простор и сл.) и 
изградња објеката инфраструктуре. 
• Положај објекта 
     Положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
     Регулационе и грађевинске линије као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 

графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
      Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
      Због положаја зоне у оквиру туристичко-
рекреативне целине сав теретни саобраћај је 
искључен, осим опслуживања пунионице воде 
приступним путем пт, од регионалног пута Р259 
до пунионице и назад без укључивања на осталу 
мрежу. 
     Приступни пут и манипулативни простор око 
пунионице, морају се уклопити у туристичко-
рекреативну целину.  
• Искоришћеност  
     Максимална искоришћеност зоне износи 10 %. 
Код израчунавања степена искоришћености 
узимају се у обзир сви објекти у зони. 
• Спратност или висина 
      Максимална спратност објекта је П+тех. 
висина (приземље и технолошка висина).  
• Архитектонско обликовање 
      Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем.       
• Ограћивање          
      Код ограђивања парцеле примењују се 
материјали и тип ограде у духу традиције села 
Подгорине, плот или тараба, плетена и жива 
ограда.  
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање  
      Паркирање је обавезно у оквиру грађевинске 
парцеле.   
      Једно паркинг место на 80 м♠ нето површине 
објекта.      
• Зеленило       
      Максимално 80 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. 
      Постојећу квалитетну вегетацију сачувати.  
      Дуж приступног пута обавезно је подизање 
дрвореда, у циљу заштите од прашине и буке. 
      Препоручује се подизање заштитног зеленила 
на простору према реци Бањи, заштитној зони 
Петничке пећине, према клизишту  и  туристичко-
услужној подцелини .  
      Садити аутохтоне врсте у пејсажном стилу. 
• Евакуација отпада       
      Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
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коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу        
      Објекат прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према условима и сагласностима 
надлежних комуналних предузећа, а у складу са 
планом.  
 
Зона 17 � Туристичко-услужни комплекс 
       Налази се између планиране регулације 
регионалног пута Ваљево - Рајковић, границе 
детаљне разраде, зоне 16 и реке.  
       Површина зоне је 10 14 59.30 м♠ 
 
• Намена зоне 
  Туристичко-услужна  
       Дозвољено је градити  један објекат  или 
више мањих објеката који чине једну 
функционалну целину. 
       Ако се гради више мањих објеката они су  
типа бунгалова са централним објектом који 
треба да има све потребне пратеће садржаје. 
• Положај објекта         
       Простор у коме је дозвољено грађење и 
положај објекта, одређен је грађевинском 
линијом. Она представља максималну границу до 
које се може поставити објекат и дефинисана је 
растојањем од регулационе линије у дужним 
метрима. 
      Регулационе и грађевинске линије као и 
њихова међусобна растојања дефинисане су у 
графичком прилогу бр.13 �Детаљна разрада - 
Регулационо нивелациони план�. 
     Нивелацију ускладити према нивелетама 
планираних саобраћајница, / графички прилог бр. 
13 /. 
     Приступ остварити са транспортног пута, 
минимална ширина пролаза је 3,0 м. 
• Степен изграђености и искоришћености 
земљишта 
 Степен изграђености до 0.8 
 Степен искоришћености земљишта до 40% 
• Ширина парцеле 
      Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 
м. 
• Спратност или висина објекта  
       Максимална спратност објекта је П+1+Пк 
(поткровље без могућности формирања мансарде 
или више спратних нивоа). 
• Архитектонско обликовање 
     Применом једноставних и ненаметљивих 
форми и адекватних материјала и боја остварити 
уклапање нових објеката у природни амбијент. 
Препоручује се употреба природних материјала 
(дрво, опека, блокови, бетон) и боја. Кровни 
покривач ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта и окружењем 
(цреп и ћерамида). 
• Ограђивање         
      Ограђивање парцеле се не препоручује, а ако 
се парцела ограђује примењују се материјали и 

тип ограде у духу традиције села Подгорине,  
плот или тараба, плетена и жива ограда.  
      Висина ограде и капије не може да прелази 
1,20 м.  
      Ограда се поставља на регулациону линију 
тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
      Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
• Паркирање       
        Паркирање је обавезно у оквиру грађевинске 
парцеле, изван регулације пута, према нормативу  
1пм/ 4 до 10 кревета, или 1пм/4-12 седишта. 
       Уређење паркинг простора извести 
коришћењем растера бетон-трава. 
• Зеленило       
       Максимално 70 % парцеле определити за 
уређене зелене и слободне површине. Постојећу 
квалитетну вегетацију сачувати.  
       Препоручује са примена различитих 
елемената зеленила и квалитетно пејзажно 
уређење површина (затрављене површине, 
дрвореди живице и слично). 
     Пешачке комуникације у склопу зелених 
површина треба уредити, а кроз избор адекватних 
материјала остварити естетски квалитет и 
безбедност кретања пешака. 
     Уредити простор за миран одмор, шетне стазе 
повезане са стазама у оквиру туристичко-
рекреативне целине.  
     Омогућити повезивање и комуникацију 
уређеном обалом реке. 
     Линеарну садњу дрвећа планирати на парцели 
уз границе према саобраћајницама (дрвореди). 
• Евакуација отпада       
       Судови за смеће могу бити смештени на 
парцели у виду посебних ниша или боксова, 
ограђених плетеном или живом оградом; или  се 
смештају у нише израђене у тротоару у нивоу 
коловоза, а све према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
• Услови прикључења  на инфраструктурну 
мрежу        
       Објекат прикључити на мреже комуналне 
инфраструктуре, према  
условима и сагласностима надлежних 
комуналних предузећа, а у складу  
са планом.  
 
III  ПРОГРАМ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА 
 
    Овај план представља правни и плански основ 
за издавање извода из урбанистичког плана за 
изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију 
и санацију објеката и уређење површина за јавне 
намене на основу решења  овог плана, а у складу 
са Законом о планирању и изградњи (�Сл. гласник  
РС� бр.47/03). 
 
    Овај план представља правни и плански основ 
за израду урбанистичких пројеката за потребе 
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формирања грађевинских парцела, према 
параметрима плана датим у поглављу 5. 
Концепција и правила грађења. 
 
     Постојеће изграђено земљиште евидентирано у 
току израде плана, прецизно ће се геодетски 
утврдити и општим актом Скупштине општине 
Ваљево у складу са Законом, прогласити за 
грађевинско земљиште. 
 
     Истим актом, а на основу плана генералне 
регулације, донеће се одлука о проширењу 
грађевинског земљишта. 
 
1. ПЛАНСКА РАЗРАДА   
   
     Урбанистички пројекти 
 
      Урбанистичке пројекте радити за формирање 
грађевинских парцела и за изградњу нових 
објеката на грађевинском земљишту. 
      Због планираног уређења и изградње обавезна 
је израда урбанистичких пројеката у следећим 
подцелинама: 
- ЦЕНТАР, 
- СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНА, 
- ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО, 
- ЦРКВА И ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА, 
- ПЕЋИНА И РЕКЕ (део речних токова Бање и 
Поцибраве),  
- ЗАХВАТАЊЕ И ПУНИОНИЦА ВОДЕ, 
- ТУРИСТИЧКО-УСЛУЖНА   
  
     Студије  
 
      За БАЊСКО-ТУРИСТИЧКУ подцелину 
радити Студију оправданости. 
      Студија оправданости треба да потврди 
постојање термоминералних вода, утврди 
постојање лековитог фактора и утврди 
могућности за развој бање и бањских функција. 
 
2. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ПРИКАЗА 
ПЛАНА 
 
      План генералне регулације за подручје села 
Бујачић, Петница и Клинци са детаљном 
разрадом туристичко рекреативног центра 
�Петница� � књига 1, састоји се и из следећих 
графичких прилога: 
1. Извод из � Регионалног просторног плана 
колубарског округа погођеног земљотресом � 
2.   Карта ширег окружења, 1 : 25 000 
3.   Постојеће стање, 1: 5000 
4.   Подела на целине и подцелине, 1 : 5000 
5.   План намене површина, 1 : 5000 
6.   Планирано јавно и остало земљиште, 1 : 5000 
7.  Саобраћајно решење са нивелационим планом, 
1 : 5000 
8. Скупни приказ мреже инфраструктуре - 
синхрон план, 1 : 5000 
9.   План зелених површина, 1 : 5000 

10. Правила грађења и даље разраде, 1 : 5000 
11. Детаљна разрада - План намене,   1: 2000 
12. Детаљна разрада - Статус земљишта,  1: 2000 
13. Детаљна разрада - Регулационо нивелациони 
план,  1: 2000 
 
2. ПРАТЕЋА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
     Саставни део Плана генералне регулације за 
подручје села Бујачић, Петница и Клинци са 
детаљном разрадом туристичко рекреативног 
центра �Петница� чини пратећа  Документација 
плана � књига 2, која садржи: 
1.  Захтеви надлежним органима, институцијама и 
заводима  
2.  Услови и документација надлежних органа, 
институција и завода 
3.   Подлоге � Копија плана и топографски план 
4.   Одлука о приступању изради плана 
5.   Програм плана 
6.   Истраживања, студије и анализе 
7. Одлука о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Плана генералне регулације 
8.  Подаци о обављеној стручној контроли, јавном 
увиду и сарадњи у току израде плана 
9. Образложење плана са ставовима планске 
комисије о свакој достављеној примедби  
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
     План генералне регулације за подручје села 
Бујачић, Петница и Клинци са детаљном 
разрадом туристичко рекреативног центра 
�Петница� � књига 1, урађен је у аналогном 
облику у три (3) истоветна примерка и у четри (4) 
примерка у дигиталном облику. 
 
     Документација Плана генералне регулације за 
подручје села Бујачић, Петница и Клинци са 
детаљном разрадом туристичко рекреативног 
центра �Петница�  � књига 2, урађена је у 
аналогном облику у три (3) истоветна примерка и 
у четри (4) примерка у дигиталном облику. 
 
     План генералне регулације за подручје села 
Бујачић, Петница и Клинци са детаљном 
разрадом туристичко рекреативног центра 
�Петница�, ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у �Службеном гласнику општине 
Ваљево�. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО  

Број : 350-45/08-07/2 
29.02.2008.године 

 
                ПРЕДСЕДНИК 

                     Привременог органа општине Ваљево 
   Жељко Гаврић, с.р. 
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10. На основу члана 20. тачка 38), члана 24. 
став 1. и члана 32. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07), члана 17. Статута општине Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/02) 
и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ваљево и образовању Привременог 
органа општине Ваљево (''Службени гласник  
РС'', број 112/06), Привремени орган општине 
Ваљево на седници 29.02.2008. године доноси 
 
 

ОДЛУКУ   
О 

 ИЗМЕНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ АМБЛЕМА ОПШТИНЕ 

ВАЉЕВО 
 

 
Члан 1. 

 
     У Одлуци о изради амблема општине Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 1/98 
и 3/98) назив одлуке мења се и гласи: 
     ''Одлука о изради амблема града  Ваљева''. 
 

Члан 2. 
 

     У члану 1. и 4. речи: ''општине Ваљево'' 
замењују се речима: ''града Ваљева''. 
 

Члан 3. 
 

     У члану 3. став 1. мења се и гласи: 
     ''Комисија ће извршити избор грба на основу 
спроведеног јавног конкурса.'' 
     Став 3. мења се и гласи: 
    ''Комисија ће одредити услове конкурса.''  
 

Члан 4. 
 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Ваљево''. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број: 011-5/08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа општине Ваљево 

Жељко Гаврић, с.р. 
 
 
11. На основу члана 7. члана 16. став 9. и 
члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају 
(''Службени гласник РС'', бр. 46/95, 66/01, 61/05, 
91/05 и 62/06), члана 20. тачка 5. и 13., члана 24. и 
32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 17. 
Статута општине Ваљево (''Службени гласник 
општине Ваљево'', бр.3/02) и члана 3. Одлуке о 

распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(''Службени гласник РС'' број 112/06), 
Привремени орган општине Ваљево на седници 
29.02.2008. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 
 

Члан 1. 
 
      У Одлуци о јавном превозу путника 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/03 
� пречишћен текст, 1/04  и 1/06) у члану 17. став 
4. мења се и гласи: 
     '' Као ванлинијски превоз путника сматра се и 
превоз радника из места становања на посао и са 
посла, односно ђака и студената из места 
становања до школе и из школе на основу 
писменог уговора, са посебним возним исправама 
(недељна, месечна, годишња и сл.) и без примања 
других путника''. 
      После става 5. додаје став 6. који гласи: 
     ''У ванлинијском превозу путника, осим 
ванлинијског превоза из става 4. овог члана 
превозник мора да има доказ о уплати цене 
ванлинијског превоза-вожње, утврђене уговором 
из става 1. овог члана, за све време обављања 
превоза''. 
 

Члан 2. 
 
      У члану 18. став 1.  речи: ''и другом возилу'' 
замењују се речима: ''или другом возилу''. 
      После става 2. додаје се став 3. који гласи: 
      ''Списак путника из става 1. овог члана мора 
бити сачињен посебно за сваку вожњу садржану у 
уговору о превозу и у њему се не може налазити 
већи број имена путника од броја расположивих 
места уписаних у саобраћајној дозволи возила''. 
 

Члан 3. 
 
      У члану 19б. тачка 1. мења се и гласи: 
''да има III степен стручне спреме (КВ возач или 
возач моторних возила) или сваки степен стручне 
спреме виши од III степена било ког занимања и 
да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије 
најмање три године;'' 
      Тачка 4. после речи ''став'' број ''4'' замењује се 
бројем ''2'' 
     После тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: 
''5. да поседује важећу потврду из члана 22. став 
2. ове одлуке.''  
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Члан 4. 
 
     У члану 19в. тачка 5. после речи  ''став'' број  
''4'' замењује се бројем ''2''. 
   

Члан 5. 
 
       У члану 22. после става 4. додаје се став 5. 
који гласи: 
      ''Потврду из става 3. овог члана предузетник и 
друго правно лице може добити по претходно 
прибављеној потврди о распореду на такси 
станици из члана 26. став 2. ове одлуке.'' 
   

Члан 6. 
 
       Члан 23. мења се и гласи: 
   ''Скупштина општине, у складу са саобраћајно-
теничким условима, доноси програм којим 
дефинише оптимално организовање ауто-такси 
превоза на територији града Ваљева.  
     Предлог програма из става 1. овог члана 
припрема Oдељење Општинске управе надлежно 
за комуналне и инспекцијске послове.  
     Саобраћајно-технички услови из става 1. овог 
члана дефинишу се у текућој за наредну годину, а 
на основу карактеристика превозних захтева � 
вожњи, које обављају стручне организације, 
изузев 2008. године за коју ће се саобраћајно-
технички услови дефинисати у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.'' 
 

Члан 7. 
 
     Члан 26. мења се и гласи: 
   ''Такси станице посебним решењем одређује 
Општинска управа. 
     Распоред ауто-такси превозника на такси 
станицама утврђује Одељење Општинске управе 
надлежно за комуналне и инспекцијске послове 
по претходно прибављеном мишљењу Општег 
удружења приватних предузетника и њихових 
задруга Ваљево, о чему издаје потврду.  
     Ауто-такси превозници су дужни да се 
придржавају распореда из претходног става. 
     Уколико је број  захтева за добијање распореда 
већи од броја слободних места на такси 
станицама утврђених програмом, Oдељење 
Општинске управе надлежно за комуналне и 
инспекцијске послове сачињава листу чекања.  
     Потврда о распореду издаје се по редоследу 
првенства са листе чекања. 
     Ауто-такси превозник је дужан, да у току 
обављања ауто-такси превоза има код себе 
потврду о распореду из става 2. овог члана.''   
        

Члан 8. 
 
      У члану 27. став 2. брише се. 
      Досадашњи ставови 3., 4. и 5. постају ставови 
2., 3. и 4. 

 
Члан 9. 

 
      У члану 31. став 2. брише се. 
 

Члан 10. 
 
     У члану 38. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
 
''ако се у обављању ауто-такси превоза не 
придржава распореда који одреди одељење 
Општинске управе надлежно за комуналне и 
инспекцијске послове (члан 26. став 3.) 
  

Члан 11. 
 
     У члану 38а. став 1. тачка 4. број ''3'' замењује 
се бројем ''2'' 
 
      тачка 5. бројеви ''4 и 5'' замењује се бројевима 
''3 и 4''.  
    

Члан 12. 
 
     Члан 39. мења се и гласи: 
 
     '' До доношења програма из члана 23. ове 
одлуке задржаће се постојећи распоред ауто-
такси превозника на такси-станицама а распоред 
нових вршиће одељење општинске управе 
надлежно за комуналне и инспекцијске послове. 
     Одредбе члана 26. ове одлуке примењиваће се 
од дана ступања на снагу програма из члана 23. 
ове одлуке.'' 
 

Члан 13. 
 
       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Ваљево''. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број: 011-10/08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа општине Ваљево 

Жељко Гаврић, с.р. 
 

 
12. На основу члана 17. Статута општине 
Ваљево (''Службени гласник општине Ваљево'', 
број 3/02), члана 10. Одлуке о награди општине 
Ваљево (''Службени гласник општине Ваљево'' 
број: 2/03, 12/04 и 5/07) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(''Службени гласник Републике Србије'', број: 
113/06), Привремени орган општине Ваљево дана 
29.02.2008.године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
 
 
I 
 

     У Решењу о именовању Комисије за доделу 
награде општине Ваљево (''Службени гласник 
општине Ваљево'', број 6/07) у ставу I тачке 1.,2. и 
3. мењају се и гласе: 
 
''1. .Жељко Гаврић, председник Привременог 
органа општине Ваљево 
 2. Александар Ранковић, члан Привременог 
органа општине Ваљево 
 3. Слободан Васиљевић, члан Привременог 
органа општине Ваљево''. 
 

II 
 

     Остали делови Решења остају у свему 
непромењени. 
 

III 
 

     Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ваљево''. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број:112-290/08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа општине Ваљево 

Жељко Гаврић, с.р. 
 
 
13. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» број129/07), члана 
17. Статута општине Ваљево («Сл. гласник 
општине Ваљево» број 3/02) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(«Сл. гласник РС» број 112/06), Привремени 
орган општине Ваљево на седници одржаној 
29.02.2008. године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања   
Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева» за 2008. годину 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Јавног предузећа «Дирекција за 
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу Ваљева» за 2008. годину, који је усвојио 
Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за 
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и 
изградњу Ваљева» Одлуком број 215/08 од 01.02. 
2008 године. 
2. Ово Решење са Програмом пословања 
Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
Ваљева» за 2008. годину доставити: 
Министарству трговине, туризма и услуга; 
Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике; Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу и Министарству финансија, 
односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 
3. Решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број: 02-45/08-03 
 

ПРЕДСЕДНИК 
      Привременог органа општине Ваљево 

    Жељко Гаврић, с.р. 
 
 

14. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 
17. Статута општине Ваљево («Сл. гласник 
општине Ваљево» број 3/02) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(«Сл. гласник РС» број 112/06), Привремени 
орган општине Ваљево на седници одржано 
29.02.2008.  године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања   
Јавног предузећа «Општинска стамбена агенција» 

Ваљево за 2008. годину 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа «Општинска стамбена агенција» 
Ваљево за 2008. годину, који је усвојио Управни 
одбор Јавног предузећа «Општинска стамбена 
агенција» Одлуком број 23/08 од 17. 01. 2008. 
године. 
2. Ово Решење са Програмом пословања Јавног 
предузећа «Општинска стамбена агенција» 
Ваљево за 2008. годину доставити: Министарству 
трговине, туризма и услуга; Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике; 
Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу и Министарству финансија, односно 
надлежној организационој јединици Управе за 
трезор. 
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3. Решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број:02-46/08-03 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа општине Ваљево 

            Жељко Гаврић, с.р. 
 
 
15. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 
17. Статута општине Ваљево («Сл. гласник 
општине Ваљево» број 3/02) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(«Сл. гласник РС» број 116/06), Привремени 
орган општине Ваљево на седници одржаној дана 
29.02.2008.године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

Јавног предузећа 
 за коришћење водопривредног система Ровни 

«Колубара» за 2008. годину 
 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа за коришћење водопривредног 
система Ровни «Колубара» за 2008. годину, који 
је усвојио Управни одбор Јавног предузећа за 
коришћење водопривредног система Ровни 
«Колубара» Одлуком бр. 11/02-1 од 28.01.2008. 
године. 
2. Ово Решење са Програмом пословања Јавног 
предузећа за коришћење водопривредног система 
Ровни «Колубара» за 2008. годину доставити: 
Министарству трговине, туризма и услуга; 
Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике; Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу и Министарству финансија, 
односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 
3. Решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број: 02-41/08-03 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа општине Ваљево 

       Жељко Гаврић, с.р. 
 
 
16. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» број129/07), члана 
17. Статута општине Ваљево («Сл. гласник 
општине Ваљево» број 3/02) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(«Сл. гласник РС» број 112/06), Привремени 
орган општине Ваљево, на седници одржаној 
29.02.2008.године, донео је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања   
Јавног комуналног предузећа «Полет» за 2008. 

годину 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа «Полет» за 2008. 
годину, који је усвојио Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа «Полет» Одлуком број 891 
од 21.12.2007. године. 
2. Ово Решење са Програмом пословања Јавног 
комуналног предузећа «Полет» за 2008. годину 
доставити: Министарству трговине, туризма и 
услуга; Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике; Министарству за државну 
управу и локалну самоуправу и Министарству 
финансија, односно надлежној организационој 
јединици Управе за трезор. 
3. Решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број: 02-43/08-03 
 

             ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа општине Ваљево 

          Жељко Гаврић, с.р. 
 
 
17. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 
17. Статута општине Ваљево («Сл. гласник 
општине Ваљево» број 3/02) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ваљево и 
образовању Привременог органа општине Ваљево 
(«Сл. гласник РС» број 112/06), Привремени 
орган општине Ваљево на седници одржаној дана 
29. 02. 2008. године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа «Видрак» за 2008. 

годину 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
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«Видрак» за 2008. годину, који је усвојио 
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
«Видрак» Одлуком бр 01-208/1-08 од 31.01.2008. 
године.  
 
2. Ово Решење са Програмом пословања Јавног 
комуналног предузећа «Видрак» за 2008. годину 
доставити: Министарству трговине, туризма и 
услуга; Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике; Министарству за државну 
управу и локалну самоуправу и Министарству 
финансија, односно надлежној организационој 
јединици Управе за трезор. 
 
3. Решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВАЉЕВО 

Број: 02-44/08-03 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
Привременог органа  општине Ваљево 

         Жељко Гаврић,с.р. 
 
 

18. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (``Службени гласник РС`` број 25/00,  
25/02, 107/05 и 108/05) члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (``Службени гласник РС`` 
број 129/07``), члана 17. статута општине Ваљево 
(``Службени гласник општине Ваљево`` број 3/02) 
и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ваљево и образовању Привременог 
органа општине Ваљево (``Службени гласник 
РС`` број 112/06), Привремени орган општине 
Ваљево, на седници одржаној 29.02.2008. године, 
донео је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања 
Јавног предузећа ``ВАЉЕВО- ТУРИСТ``   за 

2008. годину 
 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Јавног предузећа ``Ваљево-Турист`` 
Ваљево за 2008. годину, који је усвојио Управни 
одбор Јавног предузећа ``Ваљево-Турист``  
Одлуком број 317/07 од 2.10.2007. године. 
 
2. Ово решење са Програмом пословања 
Јавног предузећа ``Ваљево-Турист`` за 2008. 
годину доставити: Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике; 
Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу и Министарству финансија, односно 
надлежној организационој јединици Управе за 
трезор.  
 

3. Решење објавити у ``Службеном 
гласнику општине Ваљево``. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВАЉЕВО 
Број: 02-49/08-06 

 
     ПРЕДСЕДНИК 

Привременог органа општине Ваљево 
         Жељко Гаврић, с.р. 

 
 
19.  На основу члана 48. став 3. Закона о 
буџетском систему (``Службени гласник РС``, 
број 9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), 
члана 36.Статута општине Ваљево (``Службени 
гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и члана 8. 
Одлуке о буџету општине Ваљево за 2008. годину 
(``Службени гласник општине Ваљево`` број 
22/2007) Председник општине Ваљево дана 
28.02.2008. године донео је: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ваљево за 2008.годину (``Службени 
гласник општине Ваљево``број 22/2007), раздео 2-
Председник општине и Општинско веће, глава 
03-Буџетска резерва, функционална 
класификација 130, економска класификација 
499-Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 100.000 динара на име 
донације Телевизији Вујић на име снимања 
документарног филма ``Војник, инжењер и 
математичар``.  
 
2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће 
се у оквиру раздела 2-Председник општине и 
Општинско веће, функционална класификација 
110, глава 001- економска класификација 423-
Услуге по уговору. 
 
3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Број: 40-63 /2008-06 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 
20.  На основу члана 48. став 3. Законa о 
буџетском систему (``Службени гласник РС``, 
број 9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), 
члана 36. Статута општине Ваљево (``Службени 
гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и члана 8. 
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Одлуке о буџету општине Ваљево за 2008. годину 
(``Службени гласник општине Ваљево`` број 
22/2007) Председник општине Ваљево дана 
20.02.2008. године донео је: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  
општине Ваљево за 2008.годину (``Службени 
гласник општине Ваљево``број 22/2007), раздео 2-
Председник општине и Oпштинско већe, глава 03 
- Буџетска резерва, функционална класификација 
130, економска класификација 499-Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу 
од 70.000 динара на име израде завршног рачуна 
ДП Стефил.  
 
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2-Председник општине и 
Oпштинско веће, функционална класификација 
480, глава 012- економска класификација 451-
Субвенције у привреди. 
 
3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Број: 40-21 /2008-06 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 

21.  На основу члана 48. став 3. Закона о 
буџетском систему (``Службени гласник РС``, бр. 
9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), 
члана 36. Статута општине Ваљево (``Службени 
гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и чл.8. 
Одлуке о буџету општине Ваљево за 2008. годину 
(``Службени гласник општине Ваљево`` број 
22/2007), Председник општине Ваљево дана 
29.01. 2008.године  донео је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ваљево за 2008.годину (''Службени 
гласник општине Ваљево'' број 22/2007), раздео 2-
Председник општине и Општинско веће, глава 
003-Буџетска резерва, функционална 
класификација 130, економска класификација 
499-Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 132.525,00 динара и то 
Заводу за заштиту споменика културе Ваљево на 

име недостајућих средстава за набавку и уградњу 
котла за парно грејање. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3- Општинска управа, глава 404, 
функционална класификација 820, економска 
класификација 425-текуће поправке и одржавање 
Завод за заштиту споменика културе Ваљево.  
 
3.  Средства из тачке 1. овог решења уплатиће 
се на ж.рачун Завода за заштиту споменика 
културе Ваљево. 
 
4.  Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ваљево''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

Број:40-36/2008-09 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 
22.  На основу члана 48. став 3. Закона о 
буџетском систему (``Службени гласник РС``, бр. 
9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), 
члана 36. Статута општине Ваљево (``Службени 
гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и чл. 8. 
Одлуке о буџету општине Ваљево за 2008. годину 
(``Службени гласник општине Ваљево`` број 
22/2007), Председник општине Ваљево дана 
21.02. 2008.године  донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ваљево за 2008.годину (''Службени 
гласник општине Ваљево'' број 22/2007), раздео 2-
Председник општине и Општинско веће, глава 
03-Буџетска резерва, функционална 
класификација 130, економска класификација 
499-Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 32.500,00 динара Удружењу 
домаћина «Ваљево» на име донације за штампање 
проспекта сеоског туризма. 
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2- Председник општине и 
Општинско веће, глава 404, функционална 
класификација 110, глава 001 - економска 
класификација 423-Услуге по уговору. 
3.   Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ваљево''. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Број:40-71/2008-06 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 



Страна 118 Службени гласник општине Ваљево     29.  фебруар 2008. Број 2 
 
23. На основу члана 49. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 9/2002, 
87/2002, 66/2005 и 101/2005), члана 36. Статута 
општине Ваљево («Сл. гласник РС» број 3/02) и 
члана 9.Одлуке о буџету општине Ваљево за 
2008. годину («Службени гласник општине 
Ваљево» број 22/07), Председник општине 
Ваљево дана 11.02.2008. године донео је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Ваљево за 2008. годину 
(«Службени гласник општине Ваљево» број 
22/07), раздео 2 � Председник општине и 
Општинско веће, глава 02 � Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, Економска 
класификација 499- Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства фирми «Мој стан» из 
Ваљева у износу од 120.980,00 динара на име 
изведених радова у склопу санације клизишта на 
територији општине Ваљево. 
2. Средства из тачке 1.овог решења 
књижиће се у оквиру раздела 2; Председник 
општине и Општинско веће, функционална 
класификација 490, глава 015, Економска 
класификација 484 � Накнаде штете услед 
елементарних непогода. 
3. Средства из тачке 1. овог решења 
уплатиће се према приложеној докуменатцији. 
4. Ово решење објавити у «Службеном 
гласнику општине Ваљево». 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Број: 40-61/08-06 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 

24. На основу члана 49. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 9/2002, 
87/2002, 66/2005 и 101/2005), члана 36. Статута 
општине Ваљево («Сл. гласник РС» број 3/02) и 
члана 9. Одлуке о буџету општине Ваљево за 
2008. годину («Службени гласник општине 
Ваљево» број 22/07), Председник општине 
Ваљево дана 12.02.2008. године донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ваљево за 2008. годину («Службени 
гласник општине Ваљево» број 22/07), раздео 2 � 
Председник општине и Општинско веће, глава 02 

� Буџетска резерва, функционална класификација 
130, Економска класификација 499- Стална 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу 
од 678.659,00 динара фирми «Тетра» из Ваљева 
на име аванса за санацију стамбеног објекта 
изгорелог у пожару. 
 
2. Средства из тачке 1.овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2; Председник општине и 
Општинско веће, функционална класификација 
490, глава 015, Економска класификација 484 � 
Накнаде штете услед елементарних непогода. 
 
3. Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се 
према приложеној докуменатцији. 
 
4. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине ваљево». 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Број: 40-66/08-06 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 
25. На основу члана 48. став 3. Закона о 
буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 9/2002, 
87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 36. 
Статута општине Ваљево (« Сл. гласник општине 
Ваљево» бр. 3/02) и члана 8. Одлуке о буџету 
општине Ваљево за 2008. годину («Сл. гласник 
општине Ваљево» бр. 22/2007 ) Председник 
општине Ваљево, дана 12. 02. 2008. године, донео 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ваљево за 2008. годину («Сл. гласник 
општине Ваљево», бр. 22/2007), раздео 2-
Председник општине и Општинско веће, глава 
003 - Буџетска резерва, функционална 
класификација 130, економска класификација 
499-Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 300.000,00 динара Музичкој 
школи «Живорад Грбић« Ваљево, као део 
потребних средстава за реконструкцију и 
сређивање «бине« у свечаној концертној сали 
школе. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 � Општинска управа, глава 306� 
Музичка школа, функционална класификација 
920, економска класификација 511- зграде и 
грађевински објекти.  
 
3. Средства ће се уплатити на текући рачун  
школе број 840-1009660-70. 
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4. Ово Решење објавити у « Службеном гласнику 
општине Ваљево «. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Број. 40-70/2008-09 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________
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