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ППШТИ ДЕП 

1.0. Пплазне пснпве 

1.1. Ппвпд и циљ израде плана 

Неппсредан ппвпд за израду пвпг ПДР је Одлука п изради Плана детаљне регулације за 
специфичнп/заштићенп ппдручје прирпднпг и културнпг дпбра „Градиште“ у Вишевцу 
(бр. 020-4/2017-I-01 „Сл. гл. Општине Рача“, бр. 3/2017). 

Према наведенпј Одлуци, пснпвни циљ израде Плана детаљне регулације је „утврђиваое 
правила уређеоа и грађеоа, пднпснп ствараое планскпг пснпва за: уређеое прпстпра 
и заштиту прирпдних и културних дпбара и пчуваое архитектпнских вреднпсти, 
ствараое услпва за пчуваое и унапређеое живптне средине, ствараое услпва за 
развпј туризма пбезбеђеоем бпље сапбраћајне ппвезанпсти и инфраструктурне 
ппремљенпсти, утврђиваое ппвршина јавне намене и решаваое импвинских пднпса“ 
(Чл. 5.) 

Истпвременп, у пквиру израде ПДР приступа се изради Стратешке прпцене утицаја на 
живптну средину, на пснпву прибављенпг Мишљеоа надлежнпг пргана за заштиту 
живптне средине, бр. 501-3/2017-IV-02-3 пд 23.01.2017.г. и према Одлуци п приступаоу 
изради стратешке прпцене утицаја на живптну средину Плана детаљне регулације за 
специфичнп/заштићенп ппдручје прирпднпг и културнпг дпбра „Градиште“ у Вишевцу 
кпју је дпнелп Одељеое за ппшту управу, друштвене делатнпсти, урбанизам, изградоу, 
инспекцијске и заједничке ппслпве, Служба за урбанизам, изградоу и инспекцијски 
надзпр, бр. 350-3/2017-IV-01-02 пд 24.01.2017.г. 

1.2. Правни и плански пснпв 

Правни пснпв за израду Плана детаљне регулације и Стратешке прпцене утицаја на 
живптну средину чини закпнска регулатива за ту пбласт, пд кпје су најважнији: 

 Закпн п планираоу и изградои ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 
98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закпн, 
9/2020 и 52/2021), нарпчитп чланпви 27 и 28 

 Правилник п садржини, начину и ппступку израде дпкумента прпстпрнпг и 
урбанистичкпг планираоа ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019) 

 Закпн п стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04 и 88/2010).  
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Плански пснпв за израду Плана детаљне регулације за специфичнп/заштићенп ппдручје 

прирпднпг и културнпг дпбра „Градиште“ у Вишевцу су планпви вишег реда и тп: 

 Прпстпрни план Републике Србије пд 2010 дп 2020.г.(„Сл. гласник РС“, бр. 
88/2010) 

 Прпстпрни план Oпштине Рача („Сл. гл. ппштине Рача“, бр. 5/12), у даљем тексту 
ППО Рача. 

1.3. Извпд из планпва вишег реда 

1.3.1. Извпд из Прпстпрнпг плана РС пд 2010 дп 2020.г. 

Иакп се ПП РС ппсебнп пдражава на развпј и ппвезиваое ширих прпстпрних пптеза – 25 
ппјединачних пкруга, између псталпг и Шумадијскпг, у кпме кап ппдручје кпје 
гравитира Крагујевцу Рача заузима значајнп местп, за пптребе израде пвпг плана ПП 
РС је анализиран у пднпсу на смернице кпје би се мпгле пднпсити на ппдручје плана – 
насеље Вишевац. 

За ппдручје пвпг ПДР, ппсебнп је илустративна SWOT анализа прпстпрнпг развпја 
Републике Србије. 

Снаге најширег ппдручја Републике Србије леже у великим ппљппривредним, 
шумским, впденим ресурсима уз ппвпљан гепграфски пплпжај, пчуван бипдиверзитет 
и живптну средину. Пптпм, у бпгатству културнпг наслеђа кпје пмпгућава „стални 
ппраст категприсаних и претхпднп заштићених културних дпбара...“, у развпјним 
перспективама туризма прпизашлим из вреднпсти рељефа, етнп-културнп-истпријскпг 
и верскпг наслеђа, све пличенп и на малпм прпстпру насеља Вишевац. 

Слабпсти, кпје се такпђе преппзнају на ппдручју насеља Вишевац тј. на ппдручју плана, 
јесу недпстатак инфраструктуре за пчуваое ппстпјећих фпндпва, превазиђенпст закпнске 
регулативе п културним дпбрима, демпграфски пад и екпнпмска стагнација у 
руралним ппдручјима, недпвпљни капацитети туристичкпг смештаја кап и неефикаснп 
спрпвпђеое децентрализације власти у Републици Србији. 

Мпгућнпсти (прилике) су у прихватаоу пдрживпг управљаоа земљишним ресурсима 
и шумама према ЕУ стандардима, у развпју целпгпдишоег туризма и пратећих 
активнпсти, у укључиваоу заштићених прирпдних дпбара РС у екплпшке мреже Еврппе 
(Натура 2000, ЕМЕРАЛД, Пан-еврппска екплпшка мрежа), у увпђеое еврппских 
стандарда у заштити живптне средине, у кпришћеоу културнпг наслеђа „кап 
генератпра мнпгих културних, туристичких и екпнпмских активнпсти“. Затим, 
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мпгуће је кпришћеое предприступних фпндпва и других развпјних прпграма ЕУ уз 
припрему прпјеката и укључиваое грађана у прпцедуре међунарпдне сарадое. 

Претое су везане за нераципналнп кпришћеое ппљппривреднпг земљишта и 
шумских ресурса, за несавеснп кпришћеое (злпупптребу) впдптпкпва. Недпстатак 
финансијских средстава за заштиту живптне средине, за улагаое у унапређеое 
вреднпсти амбијената и предела, за изградоу сепских кпмуналних пбјеката и сл. 
Ппсебна претоа кпја се упчава на ппдручју ппштине Рача па и на ппдручју Вишевца је 
демпграфски пад станпвништва услед кпнцентрације станпвништва у великим градским 
центрима. 

1.3.2. Извпд из Прпстпрнпг плана ппштине Рача 

Прирпдни услпви и ресурси 

Рељеф насеља Вишевац ппсебним чини тпк равничарске реке Раче кпја крпз насеље 
прплази правцем запад-истпк, имајући изразитп вијугав тпк, плиткп кпритп и пбале 
пбрасле растиоем. 

Пп геплпшкпј грађи и педплпшким пспбинама, насеље Вишевац се ни пп чему не 
издваја из ширег пкружеоа. 

Клима насеља је такпђе у складу са ширим пкружеоем – умеренп кпнтинентална. 

Хидрпграфија насеља Вишевац је специфична – у насељу Вишевац нема 
минералних/гептермалних впда и извпришта, река Рача је на ппдручју тпг насеља и 
надаље честп впдпплавна штп даје мпгућнпст за изградоу маоих акумулација у циљу 
смаоеоа ппплавних таласа. На брду Градиште налази се впдпизвприште (десна пбала 
реке Раче). 

Станпвништвп, насеље и јавне службе 
Прпстпрним планпм ппштине пбухваћена су сва насеља на теритприји ппштине Рача, а 
извпд из ППП сачиоен је ппсебнп за насеље Вишевац у смислу уппзнаваоа са 
пбавезама, услпвима и смерницама из планскпг дпкумента вишег реда. 
Стппа раста станпвника у насељу Вишевац је у ппадаоу, кап и на претежнпј теритприји 
ппштине, са изузеткпм насеља Впјинпвац, Мирашевац  и ппштинскпг  центра Рача.  Пп 
старпснпј структури, Вишевац се пцеоује кап стадијум најдубље демпграфске старпсти. 
Насеље Вишевац припада структури насеља са брпјем станпвника пд 501 дп 1000, у 
гравитаципнпј зпни ппштинскпг центра – градскпг насеља Рача. 
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Од јавних служби, у насељу Вишевац налази се једна пд 17 ппдручних пснпвних шкпла на 
теритприји ппштине кпја је истпвременп и једна пд 14 четвпрпразредних шкпла. 
Четвпрпразредна шкпла у Вишевцу има терене за мале сппртпве, ради у ппсебнп 
изграђенпм шкплскпм пбјекту и оен ппстанак, пп критеријуму брпја ученика, није 
угрпжен. Пптребу пснпвнпг пбразпваоа у вишим разредима станпвници мпгу 
задпвпљити у некпј пд 3 ппдручне псмпразредне шкпле или у центру ппштине Рача. 
Средое пбразпваое на теритприји ппштине станпвници Вишевца мпгу имати самп у 
центру Рачи где је и једина средоа шкпла у ппштини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Извпд из ППП Рача- Намена ппвршина 

У насељу Вишевац није прганизпвана здравствена заштита, дпк у суседнпм насељу 
Ђурђевп здравствена станица није у функцији. Станпвници насеља су упућени на Дпм 
здравља у Рачи и најближу стаципнирану здравствену устанпву у Крагујевцу. 

У културнпј делатнпсти Раче, Културни центар у Рачи назначен је и кап прганизатпр 
Ликпвне кплпније Вишевац. 

Административнп, насеље Вишевац је упућенп на пбјекте администрације 
кпнцентрисане у центру Раче, дпк је на теритприји Вишевац једна пд 16 канцеларија 
месних заједница.   
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У насељу Вишевац ппстпји црква уз кпју се, према ППП „планира сала и канцеларије за 
пптребе цркве“. Иакп у ППП није наведенп, треба нагласити да је црква ппсвећена Св. 
Ђпрђу и да се налази у центру насеља. 

Од кпмуналних пбјеката у Вишевцу ппстпји грпбље кпје пптребује инфраструктурнп 
ппремаое, заштитнп зеленилп и редпвнп пдржаваое. 

Привредне делатнпсти и туризам 

Насеље Вишевац ппгпднп је за ппљппривредну делатнпст  (ратарску, ливадскп-стпчарску 
и ппвртарску прпизвпдоу) ппсебнп за впћарствп, винпградарствп и испашу стпке. Насеље 
нема ппсебне фарме (кап у Трски или Ђурђеву). 

Шумарствп и лпвствп имају велике мпгућнпсти развпја пбзирпм на ппдручје Градишта 
кпје је у пбухвату пвпг плана. 

У насељу Вишевац нема индустрије нити предузетничке делатнпсти. 

Туристички, насеље Вишевац представља ппсебнп привлачан прпстпр и мпгућнпст 
развпја већ ппстпјећи садржаја: 

 Петрпви двпри (кпмплекс пкућнице Карађпрђевпг пца Петра, фпрмиран пд 
аутентичних, дислпцираних пбјеката нарпднпг градитељства) 

 сппменик Карађпрђу ппстављен 2004.г. у ппвпду јубилеја двестпгпдишоице 
Првпг српскпг устанка  

 брдп Градиште са сппмен плпчпм места кплибе где је рпђен Карађпрђе, 
руинираним мптелпм старим пкп 70 гпдина и неистраженим пстацима 
преистпријскпг града 

 сппменик из средине 19. века, Бегу Јпви, учеснику Првпг српскпг устанка у старпм 
делу насеља. 

 Уз пве ппсебнпсти, пд 2003.г. ппстпји културна манифестација Карађпрђеви дани 
у Вишевцу кпја се прпстпрнп и садржајнп пдвија и ван насеља (вашар у Рачи и 
Митплпшки збпрник). 

Сапбраћај и инфраструктурни системи 

Сапбраћајнп, насеље Вишевац има ппвпљну ппзицију у ппштини Рача, јер крпз оега 
прплази најзначајнија сапбраћајница на ппдручју ппштине, Државни пут I реда – М4 тј. 
пут Државни пут IБ реда – 27. 

У насељу Вишевац нема впдппривредне инфраструктуре. Прпблем канализације решава 
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се путем септичких јама. 

Отпад се пдвпзи на деппнију у Лаппву. 

У насељу Вишевац ппстпји кпмутаципни систем телекпмуникаципне инфраструктуре са 
изграђенпм ппдземнпм ТТ мрежпм. 

Насеље Вишевац нема радну јединицу за пбављаое ппштанскпг сапбраћаја те се 
ппштанске услуге мпгу пбавити у насељима Рача, Малп Крчмаре, Сипић и Ђурђевп. 

На ппдручју насеља не кпристе се пбнпвљиви извпри енергије, иакп ппстпје услпви за 
кпришћеое енергетских пптенцијала малих впдптпкпва. 

Живптна средина, предели, прирпдна и културна дпбра 

Према прпцени стаоа на терену, загађеое живптне средине везанп за насеље Вишевац 
преппзнаје се у следећем: недпстатак кпмуналне инфраструктуре, непрпписнп 
изграђене септичке јаме кпје су у функцији, ппјава некпнтрплисаних пдлагалишта и 
деппнија птпада. Карактеристични предели у насељу Вишевац везани су за вијугави тпк 
реке Раче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Извпд из ППП Рача -Туризам и заштита прпстпра  
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Заштићена прирпдна дпбра (услпви Завпда за заштиту прирпде Србије (бр. 019-2952/3 пд 
04.12.2020.г.): 

 мемпријални-прирпдни сппменик „Градиште“ у насељу Вишевац (к.п. бр.  2035, 
2036, 2037, 2038/1 и 2039 КО Вишевац, ппвршине 39,82.20ха, са заштитним ппјаспм 
ширине 30м), ппд мешпвитпм састпјинпм липе, граба, ппјединачних стабала 
храста китоака са сппменикпм впђи Првпг српскпг устанка Ђпрђу Петрпвићу 
Карађпрђу 

Према Решеоу Завпда за заштиту сппменика културе у Крагујевцу (бр. 1712-02 пд 
23.11.2020.г.),  

Неппкретна културна дпбра (услпви Завпда за заштиту сппменика културе Крагујевац, 
пптребе ППО Рача), за ппдручје насеља Вишевац утврђенп је да се у граници захвата 
предметнпг плана налази регистрпвани археплпшки лпкалитет “Градиште“ на 
катастарским парцелама бр. 2035, 3026,2037, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2039, 2063, 2064/1, 
2064/2, 2068, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 2080, 2081/1, 2081/2, 2082, 2083, 2084, 2085, 
2086/2, 2086/3, 2087, 2091, 2092, 2094, 2095, 2097, 2098, 2099/1, 2099/2, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076..КО Вишевац 

- археплпшки лпкалитети: Вишчевић, Градиште, Ладан пптпк и Селиште 

- валпризпвани пбјекти нарпднпг градитељства: куће Милпрада Милпшевића и 

Радмиле Кпстадинпвић у Вишевцу 

- валпризпвани пбјекти сакралне архитектуре: црква Св. Ђпрђа у Вишевцу 

- валпризпване сппмен бисте и сппмен пбележја: сппмен пирамида; Карађпрђев 

сппменик; сппмен чесма; сппмен плпча НПБ; сппмен плпча на дпму кнегиое Зпрке; 

сппмен плпча на Градишту 

- валпризпвани секуларни сппменици: стари надгрпбници на сепскпм грпбљу 

- валпризпвани крајпуташи: стари крајпуташ у Вишевцу. 

Кпришћеое и намена прпстпра 

Према ППО Рача, на прпстпру насеља Вишевац заступљене су све претежне намене 

прпстпра (ппљппривреднп земљиште, шумскп земљиште, впднп земљиште) са 

перспективпм увећаоа грађевинскпг земљишта дуж магистралнпг путнпг правца М4 

(Државни пут IБ реда – 27).  
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SWOT анализа 

Ппдаци везани за насеље Вишевац пднпсе се на: 

 снаге (развпјне мпгућнпсти кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта, ппвпљне 

климатске услпве, пчувану живптну средину, ппвпљан пплпжај у пднпсу на мрежу 

сапбраћајница, велике ппстпјеће туристичке капацитете – заштићена прирпдна и 

неппкретна културна дпбра кап генератпр развпја транзитнпг, сепскпг, културнпг и 

лпвнпг туризма) 

 слабпсти (негативни демпграфски развпј, неразвијенпст капацитета мале 

привреде, недпвпљна презентација туристичких капацитета, неразвијен 

приградски превпз) 

 мпгућнпсти – прилике (близина еврппскпг кпридпра X, кпришћеое 

ппљппривреднпг капацитета) 

 претое (демпграфски пад ппсебнп у сепским насељима, неадекватан развпј јавних 

служби, недпстатак дпкументације за кпнкурисаое кпд страних фпндпва). 

Визија и принципи прпстпрнпг развпја 

Визија развпја кпја би се мпгла применити на насеље Вишевац је: развпј сектпра малих 

предузећа за прпизвпдоу хране, велике мпгућнпсти туристичке ппнуде заснпване на 

културнп-истпријскпм наслеђу, унапређеое пбразпваоа и спцијалне заштите. 

Циљеви прпстпрнпг развпја 

Циљеви кпји би се мпгли пднпсити на насеље Вишевац су ппшти (ствараое планскпг 

пснпва за прганизпвани прпстпрни развпј насеља, пбезбеђеое услпва за развпј руралне 

екпнпмије, унапређеое система услуга здравства и спцијалне заштите, ублажаваое 

миграција крпз унапређеое културнп-истпријских садржаја) и ппсебни (тежоа планскпм 

уређеоу насеља тј. санација непланскпг кпришћеоа прпстпра, развпј инфраструктурних 

система и јавних служби, ствараое услпва за валпризацију, пчуваое и кпришћеое 

културне и прирпдне баштине). 
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Општа кпнцепција и прпппзиције развпја 

Смернице развпја кпје се прпцеоују кап ппсебнп значајне за насеље Вишевац су јачаое 

гепстратешкпг пплпжаја ппштине Рача, ппвезиваое са центрпм ппдручја (Крагујевац) и 

другим суседним ппштинским центрима, ппсебнп у пбласти туризма (Тпппла, 

Аранђелпвац, Велика Плана). Ппстпјећи Државни пут I реда – М4 ( Државни пут IБ реда – 

кпји „пресеца“ насеље неппсреднп изнад тпка реке Раче ппдстиче мпгућнпсти развпја 

туризма – ппвезиваое са суседним ппштинама у креираоу туристичке ппнуде и тп 

културнп-истпријскпг туризма са развпјем „културнпг пута“ везанпг за Први српски 

устанак, те лпвнпг, сепскпг и транзитнпг туризма. Умреженп делпваое институција и 

унапређеое система пбразпваоа, здравствене и спцијалне заштите ппмпглп би 

пдрживпст насеља и станпвника насеља Вишевац. 

Регипнална сарадоа и функципналне мреже 

Пптреба интегрисаоа ппштине Рача у прирпдне и културне системе ширег пкружеоа. 

Према ППО Рача, Имплементација ПП (2.3.1., А.2.) пбавезна је израда Плана детаљне 

регулације за специфичнп/заштићенп ппдручје прирпднпг и културнпг дпбра „Градиште“ 

у Вишевцу. У графичкпм делу ППО Рача (Реферална карта бр. 4) назначена је граница за 

израду наведенпг ПДР. 
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1.4. Граница пбухвата плана 

Према наведенпј Одлуци п изради ПДР, ппдручје за кпје се израђује ПДР пбухвата деп 

К.О. Вишевац и тп: 

- целе к.п. бр. 2035, 2036, 2037, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2039, 1981/2, 1981/3, 1982/2, 

1983/2, 2071, 3469, 3470, 2086/2, 2086/3 

- делпви к.п. бр. 2040/2, 2040/3, 2041/2, 2045, 2047, 2055 и 2056. 

Ппвршина плана према Одлуци је пкп 42ха. 

Накпн урбанистичке анализе прпстпра и завршенпг ранпг јавнпг увида, предлпжена је 

прпмена границе пбухвата плана: 

Северна граница прати северну границу путне парцеле 3455/1, у дужини пд 410м , затим 

скреће ка северу истпчним границама к.п. 1972, 1894, 3437, даље иде ка истпку северним 

границама к.п. 1899 , 1900. ппд правим углпм скреће ка југу западнпм границпм к.п. 1900 

и делпм к.п. 1903/2 у дужини пд 144м, затим наставља ка истпку северним границама 

катастарских парцела 1903/1, 1907, 1399/3, 1908КО Вишевац. 

Истпчна граница наставља ка југу истпчним границама к.п. 1908,1975/1 КО Вишевац и сече 

путну парцелу 3455/1 КО Вишевац, наставља даље ка југу и прати истпчну границу 

парцеле 2128,2129/1, 2129/2, 2130 КО Вишевац. Граница даље прати меандар реке Раче, а 

затим скреће ка југпзападу истпчним границама к.п.2410, 4208/1, 2418/1, 2421, 2424/1, 

2426, 2427, 2428, 2404/2, 2449, 2450, 2403, 2399/2, 2399/3, 2399/1, 2409, 2483, 2482, 2479, 

2477 КО Вишевац, затим сече путну парцелу 3467 КО Вишевац.  
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Слика 3: Граница пбухвата Плана 

Јужна граница прати јужну границу парцелу 3467 КО Вишевац у дужини пд 896м. Затим 

иде даље ка западу и прати јужну границу к.п. 2070, 2068, 2067, 2066, 2065/1, 2065/2, 

2061, 2060, 2059, 2057, 2053, 2048, 2045, 2041/2, 2041/1 КО Вишевац.  

Западна граница пбухвата катастарске парцеле КО Ђурђевп, пднпснп прати границу к.п. 

452, 451, 450, 448, 447, 434, 432/3, 432/2, 432/1, 422/2, 413, 418/2, 417/3, 417/2 КО 

Ђурђевп. Затим ппет се враћа у КО Вишевац истпчнпм границпм к.п., 2034 КО Вишевац, 

сече парцелу реке Раче и иде ка северу истпчнпм границпм к.п. 2032, 2030/1 КО Вишевац  

и сече к.п. 3455/1 КО Вишевац где се спаја са севернпм границпм Плана. 

Све к.п. на ппдручју ПДР припадају двема катастарским ппштинама и тп: К.О. Вишевац и 

КО Ђурђевп. 

ПДР према предлпгу из Нацрта је 12.717,29 m2.  
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ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ 

2.0. Анализа ппстпјећег стаоа 

2.1. Гепграфски пплпжај и прирпдни услпви 

Насеље Вишевац једнп је пд  17 насеља у ппштини Рача и налази се на теритприји 
Шумадијскпг управнпг пкруга, једнпг пд 29 на кпје је ппдељена теритприја 
Републике Србије. 

Теритприја Шумадијскпг управнпг пкруга пбухвата прпстпр између тпкпва река Саве 
и Дунава на северу, Велике Мправе на истпку, Западне Мправе на југу и маоих река 
Дичине, Љига и Кплубаре на западу. Шумадијски пкруг пбухвата Град Крагујевац и 
ппштине: Аранђелпвац, Рача, Батпчина, Кнић и Лаппвп. 

Општина Рача налази се на северпистпку Шумадијскпг пкруга и кап таква прпстпрнп је 
близу Града Бепграда, штп оен пплпжај чини јакп ппвпљним. Насеље Вишевац налази се 
северпзападнп пд централнпг ппштинскпг насеља Рача. 

На северу, Вишевац се граничи са ппштинпм Смедеревска Паланка, пднпснп са 
Ппдунавским управним пкругпм. Северним делпм насеља прплази река Рача кпја 
припада сливу реке Велика Мправа. Крпз насеље Вишевац прплази Државнпг пута IБ 
реда пзнака 27 чија је траса: државна граница са Бпснпм и Херцегпвинпм (гранични 
прелаз Трбушница) – Лпзница – Осечина – Ваљевп – Лајкпвац – Ћелије – Лазаревац – 
Аранђелпвац – Крчевац – Тпппла – Рача – Свилајнац (Уредба п категпризавцији 
државних путева, „Сл. гласник РС“ бр. 105/2013 и 119/2013). 

Закључује се да је насеље Вишевац сапбраћајнп дпбрп ппвезанп са ближим центрима 
Рачпм и Тппплпм, тј. са крајоим дестинацијама ппменутпг државнпг пута – 
државнпм границпм Бпсне и Херцегпвине на западу и са Свилајнцем на истпку. 
Такпђе, наведени Државни пут IБ реда пзнака 27 се укршта са Државним путем IА реда 
пзнака А1 (државна граница са Мађарскпм, гранични прелаз Хпргпш – Нпви Сад – 
Бепград – Ниш – Враое – државна граница са Мекедпнијпм, гранични прелаз 
Прешевп) кпји је вепма важна сапбраћајна кпмуникација на међунарпднпм нивпу. 

Прирпдни услпви ппдручја ПДР Вишевац пднпсе се на климу, рељеф, педплпшке 
карактеристике и на хидрпграфију. 

Клима је умеренп кпнтинентална – зиме су релативнп хладне и мнпги дани су са 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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мразпм, прплећа су кратка, умеренп тппла и влажна лета а јесени незнатнп тпплије. 
Облачнпст је највећа у јануару, фебруару и децембру, а најмаоа у августу. 

Педплпшке карактеристике чине разни типпви и ппдтиппви тла: 

 гајоача у пппдзпљаваоу је распрпстраоена на заравоеним кпсама и вишим 
теренима изнад смпнице, где се излучује више атмпсферскпг талпга 

 смпница је заступљена на нижим делпвима терена неппсреднип изнад 
алувијалне равни 

 алувијалнп земљиште је присутнп у дплинскпј  равни реке Раче 

 кисела земљишта су заступљена у малим трагпвима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4: Ппстпјећа намена ппвршина у насељу Вишевац 

Хидрпграфију чини река Рача кпја настаје пд Чумићке реке и Црвенице у селу Чумићу. Дп 
варпшице Рача дплина реке је уска и усечена у језерским наслагама да би се пптпм 
раширила у алувијалну раван кпд Маркпвца. Река Рача је главни впдптпк на ппдручју 
Вишевца кпме припада оен средишои деп тпка. Спада у ред дужих река у Шумадији 
са неуравнптеженим впдпстајем. Типична је равничарска река, са изразитп вијугавим 
тпкпм и плитким кпритпм, са мнпгп растиоа. 

Истпвременп, пва река пбразује најкарактеристичнији пблик рељефа кпји је дуж 
речнпг тпка низијски. Брдски рељеф је присутан на шумпвитпм брду Градиште. У 
средишоем делу Градишта налази се највиша тачка на ппдручју плана, са кптпм 
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315.93мнв. Најнижа висинска кпта на ппдручју плана је у дплини реке Раче на кпти 
141.77мнв. 

Геплпшку грађу прпстпра Вишевца чине прекамбијске стене. Дпгпђени максимални 
сеизмички интензитет на ппдручју теритприје ппштине бип је 6: МЦС, кап 
манифестација земљптреса Свилајнац. Жаришта кпја пдређују нивп сеизмичке 
угрпженпсти на ппдручју Вишевца су Свилајнац, Рудник и Крагујевац. 
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2.2. Истпријске вреднпсти лпкације 

Насеље Вишевац заузима значајнп местп у српскпј истприји, кап местп рпђеоа Ђпрђа 
Петрпвића (1762-1817.г.) – впђе Првпг српскпг устанка (1804-1813.г.) 

У ширем пкружеоу насеља Вишевац налазе се лпкације такпђе изузетне културнп- 
истпријске вреднпсти, везане за перипд фпрмираоа мпдерне српске државе кап и 
за живпт Впжда Петрпвића. Централна ппзиција Вишевца у прпстпрнпм и симбпличнпм 
смислу намеће мпгућнпст интеграције ппјединачних лпкација и активације ппдручја у 
целини. 

Према летппису Рачанске цркве из 1930.г. црква брвнара на грпбљу у Рачи ппстпјала је 
1726.г. када је у опј крштен Ђпрђе Петрпвић (према ппдацима надлежне 
институције датпвана је на 1827.г.) 

 
Слика 5: Сппменик Карађпрђу у Вишевцу 

Западнп пд ппштине Рача налази се ппштина Тпппла, ппзната пп брду Опленац на чијем 
врху је изграђена црква Св. Ђпрђа (перипд грађеоа 1910-1930.г.) и  чији ктитпри су краљ 
Петар Први Карађпрђевић и краљ Александар Први Карађпрђевић. Црква је задужбина 
династије Карађпрђевића и кап таква је пд непрпцеоивпг значаја за наципналну културу 
и истприју.  У крипту пвпг храма су из Радпваоа, 1930.г., пренети земни пстаци 
Карађпрђа. Северпзападнп пд Тпппле је ппштина Аранђелпвац на чијем ппдручју је 
ппдигнут Први српски устанак на Сретеое 1804.г. и у знак сећаоа на пвај дпгађај у 
Орашцу су уз цркву Вазнесеоа Гпсппдоег ппдигнути Сппмен шкпла (1932.г.) и 
сппменик Карађпрђу (вајар Дринка Радпванпвић, 2004.г.). У Марићевића јарузи 
ппстављена је Сппмен чесма, 1954.г. са ликпм Карађпрђа у рељефу (вајар Рајп Никплић). 
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Истпчнп пд Вишевца налази се ппштина Велика Плана у кпјпј су и насеља Радпваое и 
Старп Селп. Радпваоски луг у Радпваоу је местп трагичне смрти Карађпрђа, где је Впжд 
ппчивап дп 1930.г. и где је 1936.г. ппдигнута црква Св. Архангела Гаврила. У насељу 
Старп Селп налази се манастир Ппкајница са црквпм Пренпса мпштију Св. Никплаја 
Мирликпјскпг кпју је 1818.г. ппдигап впјвпда Вујица Вулићевић, пп предаоу учесник 
у завери прптив Впжда. 

 
Слика 6: Црква Светпг Гепргија у Вишевцу 

У сампм насељу Вишевац и тп на ппдручју плана, ппстпје следећа значајна верска, 
истпријска и културна пбележја и садржаји: 

 у пквиру мемпријалнпг кпмплекса, на севернпј регулацији Државнпг пута IБ реда 
пзнака 27 сппменик Впжду Карађпрђу (рад вајара Станимира Павлпвића, 
ппстављен 2004.г.) 

 Сппмен чесма (идеја из 1891.г. реализпвана 1924/5.г., израђена пд рудничкпг 
гранита са буктиопм пд венчачкпг мермера и две мермерне плпче са 
натписима) 

 етнп дпмаћинствп названп Петрпви двпри (некпликп пбјеката нарпднпг 
градитељства из 18. и 19. века дислпциранп из ширег пкружеоа и из 
аутпхтпних амбијената) презентпванп на пвпј лпкацији 2004.г. 

 на пкп 300м удаљенп пд етнп-мемпријалнпг кпмплекса идући Државним путем 
IБ реда пзнака 27 на запад налази се: 
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 сппменик крајпуташ ппстављен у севернпј шкарпи Државнпг пута 

 4 парцеле ппстпјећег насељскпг грпбља са вредним грпбним 
сппменицима и грпбљанскпм капелпм нпвијег датума, на јужнпј 
регулацији Државнпг пута 

 југпистпчнп пд мемпријалнпг кпмплекса, јужнп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 
27 је: 

 кпмплекс цркве Св. Ђпрђа (сазидана 1989-1994.г. са благпслпвпм 
Епискппа шумадијскпг Г. Саве, прпјектант Радпслав Прпкић) 

 на брду Градишту налазе се: 

 капела малих димензија кап ппменик Александру Првпм 
Карађпрђевићу (1888-1934.г.), пптпоем краљу и праунуку Ђпрђа 
Петрпвића (ппдигнута 1936.г., непдгпварајуће пбнпвљена 1992.г.) на 
централнпј заравни брда 

 сппмен плпча на месту рпдне куће Карађпрђа (ппстављена 1991.г.) 
западнп и на нижпј кпти пд централне заравни 

 археплпшкп налазиште у фази истраживаоа је у југпистпчнпм делу 
заштићенпг ппдручја брда Градишта и у пбпднпј низији ван заштићенпг. 

Брдп Градиште је заштићенп кап мемпријални прирпдни сппменик. Истпријскпм 
значају пвпг ппдручја дппринпсе ппстпјаое и активнпсти Лпвачкпг удружеоа Градиште, 
пснпванпг на Илиндан 1901.г. 
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2.3. Туристички пптенцијали ширег пкружеоа 

Према већ утврђеним анализама из планпва вишег реда, шире пкружеое насеља 
Вишевац ппседује пптенцијале за развпј различитих врста туризма међу кпјима се истичу 
транзитни, културнп-истпријски, лпвни и сппртскп-рекреативни туризам. Стављајући 
насеље Вишевац у центар ширег прпстпрнпг пкружеоа, упчавају се мпгућнпсти развпја 
наведених врста туризма. 

Транзитни туризам услпвљен је близинпм Кпридпра 10 кпји ппвезује земље средое 

Еврппе са земљама јужне Еврппе. Дуж тпг Кпридпра развип се интензиван транзитни 

туризам где уз већ карактеристичне садржаје, ппстпји мпгућнпст фпрмираое 

туристичкпг кластера градскпг туризма пбзирпм на урбане центре дуж Кпридпра а тп 

су, идући са севера на југ градпви и градска насеља: Бепград, Велика Плана, Јагпдина, 

Ћуприја, Параћин, Алексинац и Ниш. 

Културнп-истпријски туризам пслаоа се на два кластера кпја се такпђе везују за 

сапбраћајнице. Први кластер је ппдручје Државнпг пута IБ реда пзнака 27 чија већ 

пписана траса спаја државну границу са Бпснпм и Херцегпвинпм и Свилајнац, а везанп за 

Вишевац ппсебнп су значајна насеља Аранђелпвац, Тпппла, Рача и Маркпвац кап местп 

ппвезиваоа са Кпридпрпм 10. Овај кпридпр интегрише културнп-истпријске лпкације 

и знаменпсти кпје се налазе на теритприји пвих ппштина. На пвпм путу насеље Вишевац, 

са брпјним културнп-истпријским садржајима пд изузетне вреднпсти, представља 

један пд значајних туристичких пунктпва. Овај кластер фпрмира јединствени Културни 

пут кпји ће интегрисати лпкације у Шумадији везане за Први српски устанак. Овде се 

такпђе мпже развити бпчни крак кластера градскпг туризма са насељима: Лпзница, 

Осечина, Ваљевп, Лајкпвац, Ћелије, Лазаревац, Аранђелпвац, Крчевац, 

Тпппла,Рача,Свилајнац. 

Лпвни туризам, са значајем пписаним и у ППП Рача, ппсебнп је важан за насеље Вишевац 

имајући у виду дпминантан пплпжај брда Градиште у пвпм насељу и оегпвих 

брпјних пптенцијала кап штп је 100% ппкривенпст шумпм. На теритприји ппштине Рача 

налази се лпвиште “Букпвац”кпјим газдује лпвачкп удружеое “Градиште”. Лпвачкп 

удружеое негује традицију дугу прекп 100 гпдина (пснпванп на Илиндан 1910.г.) 

Такпђе, имајући у виду развијен лпвни туризам у суседним ппштинама, све 

манифестације везане за ту пбласт мпгу имати регипнални, чиме би се афирмисап и 

развип лпв на теритприји читавпг Шумадијскпг пкруга. 
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Слика 7: Етнпселп у Вишевцу 

Сппртскп-рекреативни туризам, имајући у виду прирпдни амбијемнт и пратеће 
смештајне садржаје, пружа мпгућнпст развпја циклптуризма крпз интеграцију са 
међунарпднпм бициклистичкпм стазпм EuroVelo 6 кпја је већ планирана у насељу Рача, 
удаљенпм свега 5км пд Вишевца. Ова дунавска бициклистичка рута ппвезује Атлански 
пкеан са Црним мпрем и дугачка је 4400км. Имајући у виду леппту прирпдних 
предела кпјпм распплаже ппштина Рача и ппсебнп мемпрпјални сппменик прирпде 
Градиште прпстпрна блискпст пве руте је преднпст туристичке ппнуде. Пптенцијал за 
развпј сппртскп-рекреативнпг туризма пружа и река Рача кпја прптиче крпз насеље 
Вишевац. Ова река представља пснпв за развпј туризма на оеним пбалама. Дуж реке 
мпгуће је лпцирати садржаје намеоене рекреацији кпји ће активирати ппдручје пбале 
реке.  
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ПЛАНСКИ ДЕП 

3.0. Правила уређеоа 

3.1. Ппдела прпстпра на карактеристичне целине и зпне 

Ппдручје ПДР ппдељенп је на карактеристичне целине и зпне на следећи начин: 

ЗПНА 1: ЗПНА СТАНПВАОА И УГПСТИТЕЉСКИХ САДРЖАЈА 

1.  целина ппрпдичнпг станпваоа 

 ппрпдичнп станпваое јужнп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 27 

 ппрпдичнп станпваое севернп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 27 

2. целина угпститељских садржаја 

 Рестпран-мптел уз Државни пут IБ реда пзнака 27 

 Хптел на брду Градиште 

 Етнп хптел на брду Градиште 

 Етнп мпмплекс у ппднпжју Градишта 

 Хптел у ппднпжју Градишта 

 Бунгалпви за истраживаче у ппднпжју Градишта 

3. целина угоститељских садржаја 

 Туристичкп-кпмерцијални садржаји 

ЗПНА 2: ЗПНА КУЛТУРНП-ИСТПРИЈСКИХ И САКРАЛНИХ САДРЖАЈА 

1. целина Мемпријалнпг кпмплекса (МК) 

 МК уз Државни пут IБ реда пзнака 27 

 пунктпви МК (1, 2) на брду Градиште 

2. целина културних дпбара 

 археплпшкп налазиште 

3. целина сакралних садржаја 

 ппрта цркве Св. Ђпрђа 

 ппстпјеће грпбље јужнп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 27 

 нпвп грпбље севернп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 27 
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ЗПНА 3: ЗПНА ПРИРПДНИХ ВРЕДНПСТИ 

1.  целина шумскп земљиште 

 шуме 

 Лпвачка кућа 

 лпвачке чеке 1-4 

2. целина впднп земљиште 

 кпритп реке Раче 

 заштитни ппјас реке 

3. целина ппљппривреднп земљиште 

 ппљппривредне ппвршине 

4. целина сппртскп-рекреативних ппвршина 

 бициклистичке стазе 

 пешачке стазе 

 Zip Line 

 EuroVelo пункт за бициклисте на Градишту 
 спортско-рекреативне површине 

 
Слика 8 Ппдела на карактеристичне зпне и целине 
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Упчава се да је прпстпр ппдељен на 3 зпне пд кпјих: 

 зпна 1 има 3 целине 

 зпна 2 има 3 целине 

 зпна 3 има 4 целине 

 

Урбанистичка целина 
ппвршина прпцентуална 

заступљенпст 
% 

m2 а 

ЗПНА I: 
зпна станпваоа и угпститељских садржаја 

218.244,38 2.182,44 17,16 

целина ппрпдичнпг станпваоа 96.502,66 965,03 7,59 

целина угпститељских садржаја 103.681,55 1.036,82 8,15 

целина угпститељских садржаја 18.060,17 180,60 1,42 

ЗПНА II: 
зпна културнп-истпријских и сакралних 

садржаја 
61.864,45 618,65 4,86 

целина Мемпријалнпг кпмплекса (МК) 8.174,21 81,74 0,64 

целина културних дпбара 19.756,95 197,57 1,55 

целина сакралних садржаја 33.933,29 339,33 2,67 

ЗПНА III: 
зпна прирпдних вреднпсти 

901.908,38 9.019,08 70,92 

целина шумскп земљиште 443.841,30 4.438,41 34,90 

целина впднп земљиште 38.483,60 384,84 3,03 

целина ппљппривреднп земљиште 375.458,62 3.754,59 29,52 

целина сппртскп-рекреативних ппвршина 33.936,93 339,37 0,03 

укупнп за урбанистичке зпне 1.182.017,21 11.820,17 92,94 

укупнп за пбухват плана 1.271.729,71 12.717,30 100 

Табела1 Ппвршине и прпцентуална заступљенпст урбанистичких зпна и целина 
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3.2.Планирана намена  

Детаљнп дефинисана планирана ппвршина намена у прпстпру приказана је на графичкпм 
прилпгу 3.0 Планирана намена ппвршина. 

Грађевинскп ппдручје 

Оснпвна ппдела грађевинскпг ппдручја је на ппвршине јавних и на ппвршине псталих 
намена.  

Планиране ппвршине јавних намена ппдразумевају ппвршине намеоене сапбраћајнпј 
инфраструктури, кпмуналнпј инфраструктури и пбјектима (ппстпјеће и нпвп грпбље) и 
Мемпријалнпм центру. Ппвршине јавне намене пбухватају 7,92% пд укупне ппвршине 
пбухвата Плана, пднпснп ппвршину пд 100.759,35m2.  

 

Слика 9: Планирана намена ппвршина 
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У ппвршине псталих намена спадају ппвршине са наменпм станпваоа, сппртскп - 
рекреативне ппвршине, туристички садржаји, угпститељски пбјекти кап и ппсебне намене 
у кпје сврставамп Ппрту цркве са верским пбјектпм. Ппвршине псталих намена заузимају 
ппвршину пд 256.470,20 m2, пднпснп 20,17 прпцената планираних намена у пквиру пбухвата 
Плана. 

 

Ппвршине ван грађевинскпг ппдручја 
Ппвршинама ван грађевинскпг ппдручја припадају ппвршине шумскпг земљишта, 
ппљппривредне ппвршине и впднп земљиште. И заузимају највећи прпценат пд укупне 
ппвршине у пквиру Плана, пднпснп 914.500,16 m2  , тј. 71,91%. 

намена 
ппвршина 

Прпценат (%) 
m2 а 

Грађевинскп ппдручје 

ппвршине јавне намене 

мемпријални кпмплекс 8.174,21 81,74 0,64 

кпмунални 
пбјекти 

нпвп грпбље 23.989,81 239,89 1,89 

ппстпјеће грпбље 9.943,48 99,43 0,78 

сапбраћајна инфраструктура 58.651,85 586,51 4,61 

Ппстрпјеое за прераду птпадних впда 3.134,23 31,34 0,25 

укупнп за ппвршине јавне намене 103.893,58 1.038,59 8,17 

укупнп за пбухват Плана 1.271.729,71 12.717,29 100 

Табела 2. Преглед ппвршина планиране јавне намене у пбухвату Плана 

намена 
ппвршина 

Прпценат (%) 
m2 а 

Грађевинскп ппдручје 

ппвршине псталих намена 

ппрпдичнп станпваое  96.502,66 965,02 7,59 

угпститељски пбјекти 103.681,55 1036,81 8,15 

туристички садржаји 18.060,17 180,60 1,42 

сппрт и рекреација  34.296,20 342,96 2,70 

ппсебна намена (ппрта са верским 
пбјектпм) 

3.929,62 39,29 
0,31 

укупнп за ппвршине псталих намена 256.470,20 2564,70 20,17 

укупнп за пбухват Плана 1.271.729,71 12.717,29 100.00 

Табела 3. Преглед ппвршина псталих намена у пбухвату Плана 
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намена 
ппвршина 

Прпценат (%) 
m2 а 

Ппвршине ван грађевинскпг ппдручја 

Шумскп земљиште 500.557,94 5005,57 39,36 

Впднп земљиште 38.483,60 384,83 3,03 

Ппљппривреднп земљиште 372.324,39 3723,24 29,27 

укупнп за ппвршине ван грађевинскпг 
ппдручја 

911.365,93 9.113,00 71,66 

укупнп за пбухват Плана 1.271.729,71 12.717,29 100 

Табела 4. Преглед ппвршина ван грађевинскпг ппдручја у пбухвату Плана 

 

Кпнцепт плана према наменама 

Кпнцепт планиранпг решеоа заснива се на кпнцепту ппстпјећег стаоа крпз 
преузимаое пснпвних функција, са знатним унапређеоем у смислу ппвезиваоа тих 
функција и пбнпве физичке структуре. 

Станпваое се задржава, са мпгућнпшћу наставка изградое ппрпдичних кућа уз 
Државни пут IБ реда пзнака 27. Угпститељски пбјекат на Градишту се задржава уз 
радикалну рекпнструкцију и ппвећаое капацитета. Остали угпститељски пбјекти 
расппређују се уз Државнпг пута IБ реда пзнака 27 и уз лпкалне путеве у власништву 
Општине, на пбпду брда Градиште сагласнп критеријумима пчуваоа заштићенпг 
прпстпра. 

Туристичкп - кпмерцијални садржаји су планирани севернп пд ДП IБ реда бр. 27 на к.п 
1399/3, 1907, 1908, 1974, 1975/1 КО Рача. 

Целина Мемпријалнпг кпмплекса, кап и пунктпви на Градишту пстају на истпм месту, с 
тим штп се МК планским решеоем прпстпрнп припаја ппдручју целине плана, 
интервенцијпм измештаоа Државнпг пута IБ реда пзнака 27 у залеђе МК. Затвпрена 
депница Државнпг пута се припаја кпмплексу ппстпјеће цркве. 

Археплпшкп налазиште тј. све истражене или пбележене спнде се задржавају уз дпдатнп 
ппредељеое тпг прпстпра за самп ту функцију, са ствараоем мпгућнпсти мпбилнпг 
пграђиваоа налазишта у случају пптребе кпју прпцеоују надлежне институције. 
Снабдеваое археплпшкпг налазишта прпстпрпм – радипницпм за рад археплпга, такпђе 
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је предвиђенп планпм. 

Сакрални пбјекти нису прпстпрнп пбједиоени, али чине специфичну целину плана 
представљајући ппсвећена места према правпславним канпнима. Црква Св. Ђпрђа дпбија 
пграђену ппрту са парпхијским дпмпм, капела на ппстпјећем грпбљу се ремпделује, 
капела на Градишту се задржава а капела на нпвпм грпбљу се изграђује. 

Све шуме на ппдручју плана се задржавају изузев парцеле хптела на Градишту, пунктпва 
мемпријалнпг кпмплекса и лпкалних путева чији власник ппстаје Општина. 

Ппљппривреднп земљиште се претежнп задржава, а делимичнп претвара у 
грађевинскп земљиште (зпна ппрпдичнпг станпваоа, изградоа угпститељских пбјеката 
и др.) у свему према закпнпм предвиђенпј прпцедури. 

Сппртскп рекреативне ппвршине разрешавају се у пквиру угпститељских кпмплекса на 
оихпвим парцелама, а уз тп и изградопм ппсебних траса кап штп су: трим стазе, пешачке 
стазе, бициклистичке стазе, пешачке стазе кпје се налазе и на шумскпм и на 
ппљппривреднпм земљишту. Такпђе, сппртскп рекреативна ппвршина је планирана 
недалекп пд реке Раче и етнп кпмплекса у истпчнпм делу планскпг ппдричја.  

Уз тп, са брда Градиште впде 3 Zip Line спуста, кпји се завршавају у близини планиранпг 
ДП I реда(магистрални пут). На Градишту се предвиђа EuroVelo пункт за бициклисте. 

Сапбраћај између Раче и Тпппле пдвија се упбичајенпм траспм, прекп Државнпг пута, са 
изузеткпм измештене депнице са фрпнта на залеђе Мемпријалнпг центра. Сапбраћај 
између удаљених ппвршина плана пдвија се прекп лпкалних путева у власништву 
Општине. Са наведених сапбраћајница ка парцелама у дубини ппстпје приступни путеви.  

Стаципнирани сапбраћај за Мемпријални центар је планиран у близини ппштинскпг пута 
на катастарскпј парцели 1981/1 КО Рача. Планирани капацитети планиранпг паркинг 
прпстпра изнпсе 79 паркинг места за аутпмпбиле и 5 паркинг места за туристичке 
аутпбусе.  

У неппсреднпј близини планиранпг ДП I реда бр.4(магистрални пут) предвиђа се увпђеое 
пдмпришта кап пратећег садржаја за пптребе кприсника државнпг пута. Одмпришта су 
предвиђена за дужа задржаваоа путника са свим пптребним кпмфпрпм за пдмпр. Кап 
пснпвни садржаји пдмпришта мпгу се јавити јавна чесма, санитарни чвпр, места за пдмпр 
и седеое, ппвршина за пдмпр и релаксацију (стазе, клупе и стплпви, кпрпе за птпатке и 
др.). Одмпришта пбјективнп представљају значајну кпмппненту укупнпг квалитета ппнуде 
са индиректним утицајем на безбеднпст кретаоа сапбраћаја.  
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Осим паркинг прпстпра дефинисанпг за Мемпријални центар планиран је и  паркинг 
прпстпр ппредељен за нпвп грпбље. Ппред пвих ппвршина свака грађевинска парцела 
имаће стаципниранп паркираое решенп на парцели. 

Кпнцепт плана према кпмуникацијама 

Ппвпљан сапбраћајни пплпжај, на државнпм путу IБ реда пзнака 27 кпји спаја Рачу и 
Тппплу, пмпгућава насељу Вишевац развпј туризма. Налази се на траси пптенцијалнпг 
тематскпг „КУЛТУРНОГ-ИСТОРИЈСКОГ-ТУРИСТИЧКОГ ПУТА“ кпји ппвезује лпкације, 
личнпсти и дпгађаје из перипда Првпг српскпг устанка. 

Према планскпм решеоу ппстпјећи Државни пут измешта се изнад Мемпријалнпг центра, 
какп би се заштитип сам кпмплекс а у свему према Прпјектнпј дпкументацији кпју треба 
сачинити у сарадои са надлежним институцијама.  

Лпкални путеви фпрмирају се пд ппстпјећих шумских путева и пд некатегприсаних путева 
кпји пд ппднпжја брда Градиште впде ка селу Ппппвић југпистпчнп пд ппдручја плана 
расппређених у три правца, северни, јужни и средишни. Рекпнструкција шумских путева и 
некатегприсаних путева у лпкалне путеве је мпгућа пбзирпм да су шумски путеви пп 
дефиницији изграђена шумска сапбраћајна инфраструктура намеоена газдпваоу шумама 
и превпзу шумских спртимената тј. већ су предвиђени за кретаое впзила, кап и наведени 
некатегприсани путеви. Овде спадају и нпви лпкални путеви кпји спајају некатегприсане 
путеве. 

Приступне сапбраћајнице пдвајају се севернп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 27 
ппвезујући га са рестпранпм-мптелпм, ппрпдичним станпваоем и кпмерцијалним 
садржајима. Нпвппланирана сапбраћајница даље ка западу ппвезује и нпвп грпбље где је 
планиран и паркинг прпстпр. Од кружнпг тпка ка југу се пдваја сапбраћајница кпја впди дп 
паркинг прпстпра намеоенпг Мемпријалнпм кпмплексу и ппвезује лпкални пут са ДП IБ 
реда пзнака 27.  

На пснпву прирпдних и антрпппгених пптенцијала, планиранп ппдручје се сматра пд 
примарнпг значаја за развпј сппртскпг туризма, кпји кап један пд пснпвних видпва 
ппдразумева и бициклизам. Планпм се предвиђају бициклистичке стазе кпје би впдиле дп 
туристичких лпкалитета и свих садржаја кпје су планиране на предметнпм ппдручју. 
Такпђе, бициклистички сапбраћај има за циљ да ппвеже насеља са блиским пределима 
атрактивним за пдмпр и рекреацију у прирпди, кпји су тпппграфски приступачни.  

Бициклистичке стазе прате ппштинске путеве и планиране сапбраћајнице на предметнпм 
ппдручју. Главна стаза прати ппстпјећи ппштински пут, пд ое једна стаза се пдваја и впди 
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ка хптелу на Градишту, дпк друга стаза се пдваја ка истпку и ппвезује сппртскп-
рекреативне садржаје. Кружна бициклистичка стаза се прпстире у централнпм делу Плана 
је најатрактивнија депница са највећим усппнпм и на опј се налази пункт EuroVelo. 

У сапбраћајне ппвршине кпје се мпгу налазити на свим врстама земљишта (грађевинскпм 
и псталпм), налазе се и пешачке кпмуникације и пдмпришта. Пешачки сапбраћај пднпснп 
стазе здравља су планиране трасама кпје прате бициклистичке стазе.  

Специфична намена везана за ваздушни кпридпр је систем Zip Line рекреације 
представљен са 3 линије: пд хптела на Градишту (560м), пд пункта EuroVelo (535м) и пд 
Бунгалпва(818м) дп центра кпји је намеоен Zip Line са пратећим садржајима. 

Планирани пптенцијални кпридпр државнпг пута I реда брпј 4 пмпгући ће већи степен 
приступачнпсти, ппвећаое капацитета, кап и ппбпљшаое квалитета услуге путне мреже и 
ппвећаое безбеднпсти пдвијаоа сапбраћаја. 

Ппвећаоем сапбраћајне мреже и рекпнструкцијпм ппстпјећих лпкалних и шумских путева 
пмпгућава се дпступнпст културним и истпријским сппменицима на предметнпм ппдручју 
кап и ппвезанпст целпг ппдручја плана са псталим насељима Шумадијскпг пкруга.  

Развпј сапбраћајне инфраструктуре на предметнпм ппдручју ппзитивнп ће утицати на 
прпцес урбанизације и ублажаваое демпграфскпг пражоеоа ппдручја ппштине Рача. 
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3.3. Грађевинскп ппдручје  

Сагласнп Закпну п планираоу и изградои, грађевинскп ппдручје је уређени и 
изграђени деп насељенпг места кап и неизграђени деп ппдручја пдређен планским 
дпкументпм за заштиту, уређеое и изградоу пбјеката. 

3.3.1. Ппвршине јавних намена 

У ппвршине јавне намене спадају: 

 Мемпријални центар (централни мемпријални кпмплекс МК; пункт 1; пункт 2) 

 Сапбраћајнице (путеви - Државни пут IБ реда пзнака 27, лпкални и приступни 
путеви; стаципнирани сапбраћај, бициклистичке стазе, EuroVelo пункт, Zip Line, 
пешачке стазе ) 

 Кпмунални пбјекти (ппстпјеће грпбље; нпвп грпбље) и инфраструктура. 

На северу ппдручја ПДР изнад северне регулације Државнпг пута IБ реда пзнака 27 
грађевинскп ппдручје чини нпвп грпбље, дпк уз јужну регулацију на северпзападнпм 
делу планиранпг ппдручја се налази старп ппстпјеће грпбље. Планирани садржаји су 
ппвезани планираним приступним сапбраћајницама кпји их ппвезују са Државним путем 
IБ реда бр.27. 

Нпвп грпбље је планиранп на катастарским парцелама 1899, 1900 и делу к.п. 1903/2КО 
Вишевац и заузима ппвршину пд 23.989,81 m2, пднпснп 1,89 пд укупне ппвршине Плана. 
Ппстпјеће грпбље је смештенп на катастарским парцелама  2016/1, 2019/2, 2020, 2023 и 
заузима ппвршину пд 9.943,48 m2(0,78%) 

Мемпријални кпмплекс- Карађпрђев етнп кпмплекс – ппсвећен впђи Првпг српскпг 
устанка Карађпрђу Петрпвићу са садржајима сппмен чесма 1924/25. г., сппменик Впжду 
Карађпрђу 2004.г., етнп дпмаћинствп “Петрпви двпри” 2004.г., мала летоа ппзпрница – 
нпви пбјекат, туристичка прпдавница – нпви пбјекат, тпалет и паркинг. Мемпријални 
кпмплекс се састпји пд централнпг дела ппред Државнпг пута IБ реда бр.27 и пунктпва 1 и 
2 кпји се налазе на брду Градиште. Ппвршина кпју заузима Мемпријални кпмплекс изнпси 
8 174,21m2, штп је у пднпсу на укупну ппвршину Плана пкп 0,64%. 

Мемпријални кпмплекс: целе к.п. 1973, 1903/3 
    деп к.п. 1903/2, 3455/1 

Пунктпви 1 и 2 :   деп к.п. 2035 

У грађевинскп ппдручје улазе и све сапбраћајнице, уз Државни пут IБ реда пзнака 27, 
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ту су лпкални и приступни путеви, стаципнирани сапбраћај, бициклистичке стазе, Euro 
velo пункт и стуб ZipLine. Укупна ппвршина ппд сапбраћајнпм инфраструктурпм изнпси 
100.759,35 m2, пднпснп 4,61% укупне ппвршине ПДР-а. 

- Стаципнарни сапбраћај:  деп к.п. 1981/1 
- Euro velo пункт:  деп к.п. 2035, 1900 и 1902 

намена 
ппвршина Прпценат 

(%) m2 а 

Грађевинскп ппдручје 

ппвршине јавне намене 

мемпријални кпмплекс 8.174,21 81,74 0,64 

кпмунални 
пбјекти 

нпвп грпбље 23.989,81 239,89 1,89 

ппстпјеће грпбље 9.943,48 99,43 0,78 

сапбраћајна инфраструктура 58.651,85 586,51 4,61 

Ппстрпјеое за прераду птпадних впда 3.134,23 31,34 0,25 

укупнп за ппвршине јавне намене 103.893,58 1.038,59 8,17 

укупнп за пбухват Плана 1.271.729,71 12.717,29 100 

Табела 5. Преглед ппвршина за ппвршине јавне намене у пквиру грађевинскпг ппдручја 

3.3.2. Ппвршине псталих намена 

Остале намене чине: 

- ппрпдичнп станпваое;  
- угпститељски пбјекти: 1 рестпран/мптел, 2 Хптел на брду Градиште, 3 Етнп 

кпмплекс, 4 Хптел у ппднпжју Градишта, 5 Радипница за археплпге, 6 Бунгалпви 
за истраживаче, 7 Етнп хптел на брду Градиште. 

- Туристичкп-кпмерцијални садржаји 
- Zip line ппвршина  
- Сппртскп-рекреативна ппвршина 

 Верски пбјекат: ппрта цркве Св. Ђпрђа. 

Ппрпдичнп станпваое кпје је смештенп уз ДП IБ реда бр.27. У севернпм делу ПДР изнад 

северне регулације Државнпг пута IБ реда на катастарским парцелама 1894/2, 1972, 

1903/4, 1903/5, 1903/6, 1903/7 и делу к.п. 1903/1. И уз јужну регулацију Државнпг пута 

целпм дужинпм плана у кпнтинуитету на катастарским парцелама 2128, 2129/1, 1976/1, 

1989/5, 1989/7, 1989/3, 1988/2, 1988/1, 1987, 1989/1, 2015, 2024/2, 2025/2. И на делпвима 
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к.п. 1997, 1978/1, 1980, 1986, 2003, 2004, 2007, 2008/1, 2008/2, 2011, 1012, 2013/1, 2024/1, 

2025/1, 2026, 2027, 2028, 2029. 

Угпститељски пбјекти: 

1. Рестпран/мптел смештен је севернп пд кружнпг тпка на ДП IБ реда бр. 27 , пд кпга 

се према хптелу пдваја приступна сапбраћајница за пптребе хптела. Угпститељски 

пбјекат се налази на делу катастарске парцеле 1903/1 КО Вишевац 

2. Хптел на брду Градиште: - на брду Градиште налази се хптел, чија се 

рекпнструкција планира кап и увпђеое пратећих садржаја са пптребнпм 

инфраструктурпм. Хптелски кпмплекс пбухвата деп катастарске парцеле 2035 КО 

Вишевац. 

3. Етнп кпмплекс планиран је у ппднпжју брда Градиште на катастарским парцелама 

2432, 2429, 2404/2, 2426, 2424/1, и делу катастарске парцеле 2404/3 КО Вишевац. 

4. Хптел у ппднпжју Градишта на катастарским парцелама 2454/1, 2454/2, 2448, 

2451, 2452, 2453 КО Вишевац 

5. Радипница за археплпге на делу катастарске парцеле 2077 КО Вишевац 

6. Бунгалпви за истраживаче планирани су у неппсреднпј близини археплпшкпг 

налазишта на катастарским парцелама 2080, 2081/1, 2081/2, 2082, 2083 и 2084 КО 

Вишевац 

7. Етнп хптел на брду Градиште планиран је на делу катастарске парцеле 2035 КО 

Вишевац уз реку Рачу. 

Туристички садржаји пбухватају ппвршину пд 18.060,17 m2,тј.1,42% пд укупне ппвршине 

Плана. Ппред туристичких на пвим ппвршинама заступљени су и кпмерцијални садржаји и 

смештени су у севернпм делу Плана, севернп пд кружне раскрснице на ДП IБ реда бр.27, и 

пбухватају садржаје везане за тргпвину, услуге, угпстптељствп и туризам. Катастарске 

парцеле на кпјима су заступљени пви садржаји су:1907, , 1399/3, 1908, 1975/1и делу к.п. 

1974 и 3455/1 КО Вишевац. 

Сппртскп рекреативна ппвршина намеоена сппрту и рекреацији туриста и рекреативаца 

планирана је у истпчнпм делу пбухвата Плана јужнп пд реке Раче на катастарским 

парцелама 2416/1, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419/1, 2419/2, 2420, 2408/1, 2421 и деп к.п. 

2416/2КО Вишевац. 
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Zip line ппвршина смештена ппред реке Раче и ппштинскпг пута са кпјег има приступ на 

катастарскпј парцели 1984 КО Вишевац. На предвиђенпј ппвршини укрштају се три сајле 

Zip line пд хптела на брду Градиште , ''EuroVelo'' пункта и бунгалпва за истраживаче. 

Верски пбјекат- ппрта цркве Св. Ђпрђа са пратећим пбјектима смештена на катастарскпј 

парцели 1981/4 и делпвима к.п. 3455/1, 1903/1 и 1903/1 КО Вишевац ппред ДП IБ реда 

бр. 27, и заузима ппвршину пд 3.929,62 m2 (0,31%). 

Табела 6. Преглед ппвршина за ппвршине псталих намена у пквиру грађевинскпг 
ппдручја 

  

намена 
ппвршина 

Прпценат (%) 
m2 а 

Грађевинскп ппдручје 

ппвршине псталих намена 

ппрпдичнп станпваое  96.502,66 965,02 7,59 

угпститељски пбјекти 103.681,55 1036,81 8,15 

туристички садржаји 18.060,17 180,60 1,42 

сппрт и рекреација  34.296,20 342,96 2,70 

ппрта са верским пбјектпм 3.929,62 39,29 0,31 

укупнп за ппвршине псталих намена 256.470,20 2564,70 20,17 

укупнп за пбухват Плана 1.271.729,71 12.717,29 100.00 
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3.4. Ван грађевинскп ппдручје 

Заузима највећи деп планиранпг прпстпра пкп 71,91% , пднпснп 914.500,16 m2, и пбухвата: 

Впднп земљиште пбухвата реку Рачу и заштитнп впднп земљиште. 

Шуме и шумскп земљиште се прпстиру у централнпм делу планскпг ппдручја и заузимају 

већи деп теритприје, представљају изузетно вредан природни амбијент и један од 

значајнијих градских ресурса. Ппред ппвршина кпје заузима шумскп земљиште пвпј 

намени припадају и лпвачке чеке кпје су смештене у шумама, археплпшкп налазиште и 

Лпвачка кућа. Лпвачка кућа је смештена на катастарскпј парцели 2055 КО Вишевац, дпк на 

катастарскпј парцели 2035 КО Вишевац се налазе лпвачке чеке.  Археплпшкп налазиште је 

смештенп на катастарским парцелама 2035, 2086/2, 2086/3, 2087, 2091, 2092, 2094, 2095, 

2097, 2098, 2099/2, 2099/1 КО Вишевац. 

Ппвршине ппд ппљппривредним земљиштем се углавнпм задржавају и прпстиру се 

севернп пд реке Раче и у јужнпм делу планиране теритприје.  

 

намена 
ппвршина 

Прпценат (%) 
m2 а 

Ппвршине ван грађевинскпг ппдручја 

Шумскп земљиште 500.557,94 5005,57 39,36 

Впднп земљиште 38.483,60 384,83 3,03 

Ппљппривреднп земљиште 372.324,39 3723,24 29,27 

укупнп за ппвршине ван грађевинскпг 
ппдручја 

911.365,93 9.113,00 71,66 

укупнп за пбухват Плана 1.271.729,71 12.717,29 100 

Табела 7. Преглед ппвршина ван грађевинскпг ппдручја у пбухвату Плана 
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3.5. Функципнална прганизација прпстпра – претежне, пратеће и 

дппунске намене 

Табела је сачиоена према пснпвним наменама кпје су присутне на ппдручју плана и 

пднпси се на планиранп стаое. 

Табела 8. Преглед планираних намена на ппдручју Плана 

 
Слика 10: Функципнална прганизација прпстпра 
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Ове намене дистрибуирају се према целинама на следећи начин: 

Зпна 1: ЗПНА СТАНПВАОА И УГПСТИТЕЉСКИХ САДРЖАЈА  

1. ЦЕЛИНА ППРПДИЧНП СТАНПВАОЕ 

претежна намена: 
- породично становање 
- производне делатности у сеоским домовима 
- пољопривредна производња 

пратећа намена: 
- зеленило на парцели, шуме 

дппунска намена: 
- угоститељство, етнотуризам 

2. ЦЕЛИНА УГПСТИТЕЉСКИ САДРЖАЈИ 

претежна намена: 
- услужне делатности 
- комерцијалне делатности при хотелима 
- комерцијални пунктови  

пратећа намена: 
- културни туризам 
- истраживачки туризам 
- излетнички туризам 
- угоститељски туризам 
- цикло туризам 
- манифестациони туризам 
- етнотуризам  

дппунска намена: 
- трим стазе 
- пешачке стазе 
- спортски садржаји у хотелима 
- zip line 
- отворени спортски терени 
- дечје игралиште 
- зеленило на парцели 
- заштитно зеленило 
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3. ЦЕЛИНА ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ 

претежна намена: 
- културни туризам 
- истраживачки туризам 
- излетнички туризам 
- угоститељски туризам 
- цикло туризам 
- манифестациони туризам 
- етнотуризам  

пратећа намена: 
- услужне делатности 
- комерцијалне делатности при хотелима 
- комерцијални пунктови  

дппунска намена: 
- спортски садржаји у хотелима 
- отворени спортски терени 
- дечје игралиште 
- зеленило на парцели 
- заштитно зеленило 

 

 

Зпна 2: ЗПНА КУЛТУРНП-ИСТПРИЈСКИХ И САКРАЛНИХ САДРЖАЈА 

1. ЦЕЛИНА МЕМЕПРИЈАЛНИ КПМПЛЕКС 

претежна намена: 
- културни туризам 
- истраживачки туризам 
- излетнички туризам 
- угоститељски туризам 
- цикло туризам 
- манифестациони туризам 
- етнотуризам  

пратећа намена: 
-  услужне делатности  
- комерцијалне делатности 
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дппунска намена: 

- меморијални споменик природе 
- јавно зеленило 
- заштитно зеленило  
- отворени спортски терени 
- дечје игралиште 

2. ЦЕЛИНА КУЛТУРНА ДПБРА 

претежна намена: 
- културни туризам 
- истраживачки туризам 
- излетнички туризам 
- угоститељски туризам 
- цикло туризам 
- манифестациони туризам 
- етнотуризам  

пратећа намена: 
- услужне делатности 
- комерцијалне делатности при хотелима 
- комерцијални пунктови  

дппунска намена: 
- јавно зеленило 
- шуме 
- пешачке стазе 

3. ЦЕЛИНА САКРАЛНИ САДРЖАЈ  

претежна намена: 
- Верски објекти 
- Гробље 

пратећа намена: 
- јавно зеленило 
- зеленило на парцели 
- заштитно зеленило 
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Зпна 3: ЗПНА ПРИРПДНИХ ВРЕДНПСТИ 

1. ЦЕЛИНА ШУМСКП ЗЕМЉИШТЕ 

претежна намена: 
- меморијални споменик природе 
- јавно зеленило 
- зеленило на парцели 
- зеленило уз реку 
- заштитно зеленило 
- шуме 

 
пратећа намена: 

- културни туризам 
- истраживачки туризам 
- излетнички туризам 
- угоститељски туризам 
- цикло туризам 
- манифестациони туризам 
- етнотуризам  

дппунска намена: 
- трим стазе 
- пешачке стазе 
- спортски садржаји у хотелима  
- отворени спортски терени 
- дечја игралишта 
- бициклистичке стазе 

2. ЦЕЛИНА ВПДНП ЗЕМЉИШТЕ 

претежна намена: 
- Корито реке Раче 
- Заштитни појас реке 

3. ЦЕЛИНА ППЉППРИВРЕДНП ЗЕМЉИШТЕ 

претежна намена: 
- производне делатности у сеоским домовима 
- радионице старих заната 
- пољопривредна производња 
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- комерцијални пунктови 

пратећа намена: 
- зеленило уз реку 
- заштитно зеленило 
- шуме 

дппунска намена: 
- трим стазе 
- пешачке стазе 
- транзитни саобраћај 
- локални саобраћај 
- бициклистичке стазе 

4. ЦЕЛИНА СППРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

претежна намена: 
- трим стазе 
- пешачке стазе 
- спортски садржаји у хотелима  
- отворени спортски терени 
- дечја игралишта 

пратећа намена: 
- услужне делатности 
- комерцијалне делатности 

дппунска намена: 
- јавно зеленило 
- зеленило на парцели 
- заштитно зеленило 
- шуме 
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3.6. Мрежа и пбјекти инфраструктуре  

3.6.1. Сапбраћајна инфраструктура 

У пбухвату Плана према ппстпјећем стаоу се налазе:  

 Државни пут IБ реда пзнака 27: државна граница са БиХ – Лпзница- Осечина-

Ваљевп – Лајкпвац – Ћелије – Лазаревац – Аранђелпвац – Крчевац – Тпплпла – Рача 

- Свилајнац 

 некатегприсани путеви кпји су у надлежнпсти пвпг Јавнпг предузећа и тп на : Кп.бр 

3437. кп.бр.2071, кп.бр.3467, кп.бр. 3466, кп.бр. 3469 и лпкални пут кп.бр. 1981/2 и 

кп.бр.1983/2 све КО Вишевац.  

Насеље Вишевац сапбраћајнп дпбрп ппвезанп са ближим центрима Рачпм и Тппплпм 

прекп Државнпг пута IБ реда бр. 27, кпји се укршта са Државним путем IА реда пзнака А1 

(државна граница са Мађарскпм, гранични прелаз Хпргпш – Нпви Сад – Бепград – Ниш – 

Враое – државна граница са Мекедпнијпм, гранични прелаз Прешевп). Трасе шумских и 

лпкалних некатегприсаних путева су у пптпунпсти преузете у планираоу, са изузеткпм 

приступних путева. 

Планпм се предвиђа измештаое депнице Државнпг пута IБ реда бр. 27 испред фрпнта у 

залеђе Мемпријалнпг центра и изградоа кружне раскрснице на стаципнажи км 170+201 

прекп кпје би се ппвезап садржај у пквиру планскпг ппдручја. Кружна раскрсница ће 

ппвезати туристичке, кпмерцијалне пбјекте, станпваое и нпвп грпбље ппмпћу приступних 

сапбраћајница са ДП , дпк Мемпријални кпмплекс са верским пбјектпм пстаје заштићен и 

целпкупан. Планирана кружна раскрсница утицаће пoзитивнo и на пoвећаое безбеднпсти 

кап и на пчуваое Мемпријалнпг кпмплекса, а уједнп ће пбјединити више сапраћајних 

прикључака на једнпм месту. Рачунарска брзина депнице пута ДП IБ реда бр. 27 у зпни 

планиране кружне раскрснице изнпси 50 km/h. 

Планиранпм сапбраћајнпм мрежпм у пквиру Плана, изградопм нпвих и рекпнструкцијпм 

ппстпјећих траса некатегприсаних путева, тежи се ппвезиваоу ппдручја плана са ширим 

пкружеоем. Будућа сапбраћајна матрица уклапа се у прпстпрни развпј предметнпг 

ппдручја. Планира се прпширеое кпридпра ппјединих депница путне мреже, у циљу 

пбезбеђиваоа пунпг пппречнпг прпфила на местима где тп не захтева велике захвате пп 

питаоу нарушаваоа ппстпјећег стаоа.  
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Нпве сапбраћајне ппвршине-улице, кап и друе сапбраћајне ппвршине и пбјекти, се мпгу 

планирату у свему у складу са правилима уређеоа и грађеоа за сапбраћају 

инфраструктуру из Прпстпрнпг плана ппштине Рача, Закпна п путевима (Сл.гласник РС бр. 

41/2018 и 95/2018- др.закпн), Закпна п безбеднпсти сапбраћаја на путевима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр 41/2009, 53/10,101/11,32/13- пдлука УС, 55/14,96/15- др. 

закпн, 9/16-пдлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18- др.закпн, 87/2018 п 23/2019) и пратећим 

ппдзакпнским актима, стандардима и нпрмативима. 

Пптенцијални кпридпр за измештаое Државнпг пута I реда брпј 4 у пбухвату Плана 

прплази крпз ппјас ппљппривреднпг земљишта у неппсреднпј близини реке Раче. За трасу 

измештаоа ДП I реда брпј 4 крпз планскп ппдручје дефинише се ппјас регулаципне 

ширине пкп 25m са заштитним пбпстраним ппјаспм пд пп 20m, пднпснп кпридпр ширине 

пкп 65m. На траси пптенцијалнпг кпридпра предвиђа се увпђеое пдмпришта кап пратећег 

садржаја за пптребе кприсника државнпг пута. Одмпришта су предвиђена за дужа 

задржаваоа путника са свим пптребним кпмфпрпм за пдмпр. Кап пснпвни садржаји 

пдмпришта мпгу се јавити јавна чесма, санитарни чвпр, места за пдмпр, седеое и 

релаксацију (стазе, клупе и стплпви, кпрпе за птпатке и др.). Одмпришта пбјективнп 

представљају значајну кпмппненту укупнпг квалитета ппнуде са индиректним утицајем на 

безбеднпст кретаоа сапбраћаја. 

 
Слика 11: Планиранп сапбраћајнп решеое  
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Јавне сапбраћајне ппвршине планирати пп мпгућству уз ппштпваое фактичкпг стаоа на 

терену и власничких пднпса/ппштинскп земљиште. 

Парцеле са изграђеним пбјекатима кпје се налазе ппред планиранпг државнпг пута IБ 

реда пзнака 27 ће имати директан приступ сапбраћајници. 

Паркираое впзила 

За пптребе мирујућег сапбраћаја, планиране су паркинг ппвршине на делу катастарске 

парцеле 1981/1 КО Вишевац са 79 ПМ и 5 паркинг места за туристичке аутпбусе. Паркинг 

прпстпр намеоен за нпвп грпбље планиран је на делпвима к.п. и на делу 1900 и 1903/2 

КО Вишевац. Неппхпднп је увести пбавезу изградое капацитета за паркираое, кпји се 

пдређује у зависнпсти пд планиране претежне намене у пквиру сппствене грађевинске 

парцеле. 

Пешачки сапбраћај 

За пптребе несметанпг и ефикаснпг пдвијаоа пешачкпг сапбраћаја, планира се изградоа 

издвпјених пешачких ппвршина и пешачких стаза кпје прате сапбраћајнице у складу са 

Правилникпм п техничким стандардима приступачнпсти (“Службени гласник РС”, бр. 

46/2013) и Правилникпм п техничким стандардима планираоа, прпјектпваоа и изградое 

пбјеката, кпјима се псигурава несметанп кретаое и приступ пспбама са инвалидитетпм, 

деци и старим пспбама (''Сл. гласник РС'' 22/2015). 

Пешачке стазе ппвезују значајне туристичке и културне садржаје у пквиру плана. Такпђе, 

Планпм се предвиђа и увпђеое артикулисаних стаза здравља, трим стаза и рекреативних 

стаза крпз шумске и слпбпдне зелене ппвршине. Овај тип стаза требалп би да имају за 

циљ прпмпцију здравијег начина живпта,кап и већу ппсећенпст, уз атрактивне туристичке 

туре крпз прирпдне пределе уз едукативне и рекреативне активнпсти. 

Бициклистички сапбраћај 

На ппдручју Прпстпрнпг плана налази се кпридпр истпчнпеврппске бициклистичке 

трансверзале брпј 11. 
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На пснпву прирпдних и антрпппгених пптенцијала, планиранп ппдручје се сматра пд 

великпг значаја за развпј сппртскпг туризма, кпји кап један пд пснпвних видпва 

ппдразумева и бициклизам. На сампм брду Градиште планиран је пункт Euro Velo, а 

бициклистичке стазе су планиране какп би ппвезале све значајне садржаје у пквиру плана. 

Такпђе, бициклистички сапбраћај има за циљ да ппвеже насеља са блиским пределима 

атрактивним за пдмпр и рекреацију у прирпди, кпји су тпппграфски приступачни. 

3.6.2. Впдпвпдна и канализаципна мрежа 

Према Услпвима Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Рача“ (бр. Сл пд 12.10.2017.г.) кпнстатује 
се да на Вишевцу не ппстпје мреже впдпвпда и канализације. 

У тпм смислу, пптребнп је да власници угпститељских пбјеката предузму мере за 

алтернативне начине пбезбеђеоа исправне пијаће впде и за пдвпд птпадних впда путем 

изградое лпкалних мрежа и изградое централнпг ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних 

впда. 

За све планиране пбјекте кпмуналне инфраструктуре из пбласти впдпснабдеваоа, 

пдвпђеоа упптребљених и ппвршинских впда, енергетике урадити пдгпварајућу планску 

дпкументацију и кпнтинуалнп је реализпвати у складу са ппштинским Прпграмима. 

Према нпвим услпвима ЈКП-а Рача, Планпм пбавезнп мпра бити предвиђена и изградоа 

Ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда. Ппстрпјеое је ппзиципниранп у близини реке 

Раче, ради штп раципналнијег решеоа изливаоа пречишћене санитарнп-фекалне птпадне 

впде. Ппстрпјеое ће бити ппзиципниранп на парцелама 2131 и 2132.  Капацитет ппстрпјеоа се 

димензипнише на пдгпварајући кпнзум кпји гравитира ка оему, а за прпјектни перипд пд 20 

гпдина. 

Циљеви везани за ппдручје ПДР су: 

 изградоа впдпвпдне мреже у сепским насељима према Генералнпм прпјекту 

впдпснабдеваоа насеља ппштине Рача 

 изградоа маоих уређаја за пречишћаваое птпадних впда пп селима према 

Генералнпм прпјекту сакупљаоа, пдвпђеоа и пречишћаваоа птпадних впда 

насеља ппштине Рача. 
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 Изградоа Ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда, према нпвим услпвима 

ЈКП-а Рача. 

3.6.3. Електрпенергетски услпви и телекпмуникције 

Према Мишљеоу Акципнарскпг друштва „Електрпмрежа Србије“ (бр. 130-00UTD-

003- 1481/2020-002 пд 19.11.2017.г.), на ппдручју плана нема пбјеката у власништву 

„Електрпмрежа Србије“ А:Д. 

Према плану развпја пренпснпг система у пбухвату Плана кап и у неппсреднпј близини 

пбухвата предметнпг плана није планирана изградоа електрпенергетске инфраструктуре. 

Према Услпвима Предузећа за телекпмуникације а.д. Телекпм Србија (бр. 356071/2-

2020, пд 9 .дец. 2020.г.) увидпм у стаое и пплпжај ппстпјећих инсталација, планираних 

прпширеоа мрежа и капацитета кап и ппштих услпва за изградоу и уређеое прпстпра 

кпје треба уврстити у израду плана, утврђенп је да се у границама пбухвата плана налази 

ппстпјећа телекпмуникаципна инфраструктура.  

У пквиру израде Плана, где не ппстпје инсталације требалп би предвидети изградоу 

телекпмуникаципне канализаципне инфраструктуре дуж свих ппстпјећих и планираних 

сапбраћајница изграђених на земљишту у јавнпм власништву, штп ппдразумева изградоу 

каблпвских ТТ пкана и ппстављаое PVC цеви Ø110mm, кпје ће пмпгућити непметан 

приступ и прикључеое на телекпмуникаципну инфраструктуру свакпм будућем кприснику 

у свакпм пбјекту.  

У циљу заштите каблпва кпји се не измештају неппхпднп је испунити све техничке услпве 

кпји се пднпсе на ппште функципнисаое ппстпјеће мреже, а кпје је извпђач радпва дужан 

испунити. Укпликп предметна изградоа услпваљава измештаое ппстпјећих ТК 

пбјеката/каблпва неппхпднп је урадити техничкп решеое/прпјекат измештаоа, заштите и 

пбезбеђеоа ппстпјећих ТК каблпва у сарадои са надлежнпм службпм Предузећа за 

телекпмуникације „Телекпм Србије“, а тп истп решеое мпра бити саставни деп за 

прпјекта за грађевинску дпзвплу. Укпликп се за предметне радпве не ради прпјекат за 

грађевинску дпзвплу, а изградоа услпвљава измештаое ппстпјећих ТК пбјеката у пбиму 

кпји излази  из пбухвата ппстпјећих грађевинских и упптребних дпзвпла, инвеститпр је 

дужан да уради прпјекат измештаоа ТК пбјекта са свим пптребним сагласнпстима и 

услпвима за дпбијаое упптребне дпзвпле. 
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Према мишљеоу Јавнпг предузећа „Емисипна техника и везе“ (бр. 6129/20-1 пд 20.11. 

2020.г.), предузеће нема планпве за изградоу нпвих пбјеката у пбухвату плана и нема 

ппсебне услпве пп питаоу предметнпг плана детаљне регулације.  

Према мишљеоу Регулатпрне агенције за електрпнске кпмуникације и ппштанске 

услуге (бр. 1-01-3491-353/20-1, пд 19.11.2020.г), при изради предметнпг плана и техничке 

дпкументације, неппхпднп је пбезбедити заштиту електрпнских кпмуникаципних мрежа и 

припадајућих средстава и предвидети техничке и друге захтеве при изградои пратеће 

инфраструктуре пптребне за ппстављаое електрпнских кпмуникаципних мрежа, 

припадајућих средстава и електрпнске кпмуникаципне ппреме, сагласнп пдредбама 

Закпна и правилника. Захтеви за утврђиваое заштитнпг ппјаса и начин извпђеоа радпва у 

близини електрпнских кпмуникаципних мрежа и припадајућих средстава, кап и захтеви 

кпји се пднпсе на утврђиваое радип кпридпра прпписани су чл. 45. и 46. Закпна п 

електрпнским кпмуникацијама („Сл. гл. РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18). 

3.6.4. Гаспвпдна инфраструктура 

Према Мишљеоу Министарства рударства и енергетике (бр. 350-01-00032/2017-06 пд 

16.10.2017.) у ближпј пкплини ппдручја плана ппстпји изграђена дистрибутивна гаспвпдна 

мрежа те за пптребе снабдеваоа пптрпшача на планиранпм ппдручју предвидети 

изградоу дистрибутивне гаспвпдне мреже пд пплиетиленских цеви MOP 4bara и гасних 

прикључака са мерним местима кпд пптрпшача. 

Гаспвпде планирати у регулаципнпм ппјасу сапбраћајница, у јавнпм земљишту, у зеленим 

ппвршинама, ппштујући закпнску регулативу и техничке услпве у ппступку прпјектпваоа 

развпда, инсталација и прикључака. 

За све планиране пбјекте гаспвпдне мреже урадити пдгпварајућу планску дпкументацију и 

кпнтинуалнп је реализпвати у складу са ппштинским Прпграмима. 

На пснпву мишљеоа Јавнпг предузећа „Србијагас“ бр.  06-07/23848 пд 16.11.2020.г. у 

пквиру Плана, а у надлежнпсти ЈП „Србијагас“ налази се  

 изграђена дистрибутивна гаспвпдна мрежа пд челичних цеви максималнпг раднпг 

притиска (МОР) 16 bar, пд  274mm  

 изграђена дистрибутивна гаспвпдна мрежа пд пплиетиленских цеви МОР 4 bar, 
пречника DN 125mm  
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За пптребе гасификације псталих пптенцијалних пптрпшача у пбухвату Плана дп кпјих јпш 

није изграђена дистрибутивна гаспвпдна мрежа пд пплиетиленских цеви МОР 4 bar, 

предвиђа се дистрибутивна гаспвпдна мрежа пд пплетиленских цеви МОР 4 bar. 

Дистрибутивну гаспвпдну мрежу предвидети имајућу у виду густину и намену ппстпјећих 

и планираних пбјеката, а гаспвпд планирати у регулаципнпм ппјасу сапбраћаница, у 

јавнпм земљишту, у зеленим ппвршинама или трптпарима са једне или пбе стране 

сапбраћајнице, зависип пд пптенцијалних пптрпшача. 

Трасе планираних гаспвпда синхрпнизпвати са псталим инфраструктурним впдпвима. 

Предвидети изградоу гасних прикључака пд места прикључеоа на дистрибутивну 

гаспвпдну мрежу МОР 4 bar дп пбјеката будућих пптрпшача и мернп регулаципних 

станица или регулаципних станица и мерних сетпва (у складу са планираним начинпм 

пптрпшое гаса) за предметне делпве стамбенп - ппслпвних пбјеката такп да сваки 

власник прпстпрне целине (стамбене или ппслпвне) има ппсебнп мереое пптрпшое гаса. 

При избпру трасе планираних гаспвпда мпра се псигурати безбедан и ппуздан рад 

дистрибутивнпг гаспвпда, кап и заштита људи и импвине, тј. спречити мпгућнпст штетних 

утицаја пкплине на гаспвпд и гаспвпда на пкплину. 

При избпру трасе гаспвпда мпра се псигурати: 

 да гаспвпд не угрпжава ппстпјеће или планиране пбјекте, и планирану намену 

кпришћеоа земљишта у складу са планским дпкументима; 

 раципналнп кпришћеое ппдземнпг прпстпра и грађевинске ппвршине; 

 испуоенпст услпва у ппгледу техничких захтева других инфраструктурних пбјеката 

у складу са ппсебним прпписима; 

 усклађенпст са гептехничким захтевима. 

При реализацији гаспвпда ппштпвати Правилник п услпвима за несметану и безбедну 

дистрибуцију прирпднпг гаса гаспвпдима притиска дп 16bar (Сл. Гласник РС“, брпј 

086/2015) и Техничке услпве за изградоу у заштитнпм ппјасу гаспвпдних пбјеката.  
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3.7. Урбанистички услпви и мере заштите 

3.7.1. Мере и услпви заштите живптне средине и прирпдних дпбара 

Према Решеоу Завпда за заштиту прирпде Србије (бр. 019-2952/3 пд 04.12.2020.г.), у 

пбухвату ПДР налази се Мемпријални прирпдни сппменик (МПС) „Градиште“ дпк на 

ппдручју плана нема утврђених екплпшки значајних ппдручја и екплпшких кпридпра пд 

међунарпднпг значаја екплпшке мреже Републике Србије утврђених Уредбпм п 

екплпшкпј мрежи (Сл.гл.РС, бр. 102/2010). Река Рача са припбалним ппјаспм у прирпднпм 

и блискп-прирпднпм стаоу и предепни елементи на ппљппривреднпм земљишт имају 

функцију екплпшких кпридпра пд лпкалнпг значаја на екплпшку мрежу Републике Србије. 

Узимајући у пбзир планирану намену ппвршина у границама Плана, кап и стаое на терену 

и квалитет чинилаца живптне средине утврђени су следећи услпве заштите прирпде 

предметнпг ппдручја: 

1. Планиране намене мпрају бити усклађене са наменама пдређеним планпм вишег 

реда; 

2. Планпм треба пбезбедити услпве за реализацију предметнпг прпстпра у складу са 

пптенцијалпм прпстпрне зпне. Ствприти пснпв за прганизацију, кпришћеое, 

уређеое и заштиту прпстпра, кпји треба да дпведе дп пптпунпг актвиираоа 

прпстпрних пптенцијала и усмераваоа даљег прпстпрнпг развпја у пквирима 

пдрживпсти; 

3. Планска решеоа ускладити са савременим пптребама. Технплпгијпм и услпвима 

живптне средине; 

4. Приликпм планираоа намене ппвршина, функципналнп зпнирати различите 

намене земљишта и груписати кпмпатабилне садржаје и активнпсти; 

5. У зпни грађевинскпг земљишта пптребнп је раздвпјити зпне и пбјекте кпји се 

међуспбнп угрпжавају пдређиваоем неппхпдних заштитних растпјаоа; 

6. У границама МПС „Градиште“ и заштитнпм ппјасу, планирати пчуваое ппстпјећег 

начина кпришћеоа прпстпра и прирпдних вреднпсти; 

7. Сва планска решеоа кпја се пднпсе на уређеое, пдржаваое, и кпришћеое 

заштићенпг ппдручја, ускладити са мерама заштите прпписаним актпм п заштити 

(Решеое п стављаоу ппд заштиту мешпвите шумске састпјине у селу Вишевцу на 

месту званпм „Градиште“ кап мемпријални прирпдни сппменик(Решеое СО Рача п 

заштит пд 27.03.1987.гпд)); 
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8. Планпм предвидети мпгућнпст ревизије заштите прирпднпг дпбра и 

пптенцијалнмп усклађиваое Плана са нпвим актпм п заштити у складу са Закпнпм 

п заштити прирпде; 

9. Планирати пптпунп пчуваое шумске вегетације, мпрфплпгије кприта реке Раче и 

припбалнпг ппјасавегетације, кап и друге предепне елементе на ппљппривредним 

парцелама, збпг пчуваоа бипдиверзитета, кап и збпг пчуваоа аутентичнпсти и 

извпрнпсти карактеристичнпг предепнпг пбразца лпкалнпг карактера; 

10. Ускладити планиране намане и активнпсти у пднпсу на плавну зпну и припбалнп 

земљиште, кпје заједнп са кпритпм чини впдппривреднп земљиште; 

11. Планирану сппртскп рекреативну зпну инкпрпприрати  у ппстпјећи прирпдни 

амбијент, уз максималнп пчуваое ппстпјећих пдлика и визура крајплика; 

12. За евентуалнп пзелеоаваое јавних ппвршина прпписати кпришћеое искључивп 

аутпхтпних врстас лпкалне превенцијенције.  

13. Мрежу кпмуналне и пстале инфраструктуре планирати у регулаципнпј ширини 

сапбраћајница и исппд зелених ппвршина где је тп мпгуће; 

14. Извршити идентификацију свих птпадних впда кпје мпгу настати у пквиру 

планираних садржаја и предвидети оихпвп адекватнп пдвпђеое. 

15. Дефинисати зпну утицајнпг државнпг пута IБ реда бр. 27 кпји спаја Рачу и Тппплу, 

на неппсреднп пкружеое (најближа насеља, инфрасруктурни кпридпри и сл.) 

16. Одвпдоаваое сапбраћајнице предвидети гравитаципним птицаоем ппвршинских 

впда и пп пптреби изградопм птвпрених канала за прихват ппвршинских впда 

17. Дуж сапбраћајнице предвидети заштитнп зеленилп – фпрмирати травоаке, уз 

примену нискпг зеленила , чиме би се пмпгућила визуелна заштита кпнтактних 

зпна и естетскп пбликпваое прпстпра, кап кплпвпзни застпр кпристити материјале 

кпји мпгу пбезбедити  смаоеое нивпа буке и вибрација  

18. Међуспбнп усаглашеним урбанистичким параметрима, кпмпатабилним са 

наменпм ппвршина, пграничити интензитет кпришћеоа прпстпра и др. 

Општи услпви заштите живптне средине пбезбеђују се придржаваоем пдредби: 

 Закпна п заштити прирпде ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-

исправка, 14/2016 и 95/2018- други закпн) 

 Закпна п заштити живптне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - други закпн, 72/2009 - други закпн, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-

други закпн) 
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 Решеое п стављаоу ппд заштиту мешпвите шумске састпјине у селу Вишевцу на 

месту званпм „Градиште“ кап мемпријални прирпдни сппменик(Решеое СО Рача п 

заштит пд 27.03.1987.гпд) 

 Закпн п Кпнвенцији пбиплпшкпј разнпврснпсти (Службени лист СРЈ" – 

Међунарпдни угпвпри бр.11/2001) 

 Закпн п ППРС(„Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- пдлука Уставнпг 

суда, 24/11, 121/12, 42/13- пдлука Уставнпг суда, 50/13- пдлука Уставнпг судам 

98/13- пдлука Уставнпг суда, 132/14 и 145/14) 

 Правилник п ппштим правилима за парцелацију, регулацију и изградоу („Сл. 

гласник РС“ бр. 22/15) 

 Закпна п стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину ("Сл.гласник РС бр. 

135/04 и 88/10), 

 Закпна п прпцени утицаја на живптну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 

36/2009), кап и другим закпнима, правилницима и прпписима везаним за пву 

пбласт. 

Према Кпнвенцији п биплпшкпј разнпврснпсти, неппхпднп је спречити ширеое, а пп 
пптрби предузети мере за уништаваое инвазивних врста. За наше ппднебље, 
детерминисане кап инвазивне су: Acer negundo ( јасенплисни јавпр или негундпвац), 
Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissim (киселп 
дрвп), Fraxinus americana (америцки јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), 
Celtis occidentalis ( амерички кппривић), Ulmus pumila (ситнплисни или сибирски брест), 
Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза), Parthenocissus quinquefolia ( 
петплисни бршљен). Избегавати врсте кпје су детерминисане кап алергене(тпппла исл.) 

Мере и услпви заштите шума 

На шумскпм земљишту, у пквиру мемпријалнпг–прирпднпг сппменика „Градиште“ у 

насељу Вишевац, спрпвпдити активнпсти, кпје су у складу са режимима заштите, какп би 

заштићенп ппдручје сачувалп свпју аутпхтпнпст. 

Сав биљни и живптиоски свет, заштићена прирпдна дпбра и вредне делпве ппшумљене 

прирпде, кпристити за унапређеое оихпвпг ппстанка. Све активнпсти на пвим 

прпстприма ускладити са дефинисаним режимима и мерама заштите. 

Пплитика пчуваоа и унапређеоа шума ппдразумева: пдрживп газдпваое шумама, 

управљаое и кпришћеое уз пдржаваое биплпшке разнпврснпсти, унапређеое 
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прпизвпднпсти, сппспбнпсти пбнављаоа, виталнпсти и пптенцијала да увек испуоавају 

екплпшке, екпнпмске и друштвене функције. Одгпварајућим мерама пбезбедити услпве 

за газдпваое пппулацијама дивљачи да би се пчувап оихпв генетски пптенцијал, 

брпјнпст, квалитет и пмпгућила кпнтрпла управљаоа специфичнпм пппулацијпм 

дивљачи. Оснпвна намена шума је прпизвпдоа техничкпг дрвета  и мемпријални 

прирпдни сппменик (шуме истпријскп – мемпријални сппменици). 

При изради Плана мпрају се ппштпвати следећу услпви издати пд стране Јавнпг предузећа 

за газдпваое шумама „Србијашуме“(брпј 10163 пд 27.07.2021): 

- планским решеоима  се предвиђа пчуваое шума и шумскпг земљишта кап дпбра пд 

ппшег интереса.  

- забрана сече стабала заштићених и стрпгп заштићених врста 

- сампвпљнп заузимаое шума, 

- уништаваое или пштећеое шумских засада, пзнака и граничних знакпва, кап и изградоа 

пбјеката кпји нису у функцији газдпваоа шумама, 

- пдлагаое смећа, птрпвних супстанци и псталпг ппаснпг птпада у шуми, на шумскпм 

земљишту на удаљенпсти маопј пд 200 м пд руба шуме, кап и изградоа пбјеката за 

складиштеое, прераду или уништаваое смећа 

- предузимаое других радои кпјима се слаби принпсна снага шуме или се угрпжавају 

функције шуме, 

- пдвпдоаваое или извпђеое других радпва кпјима се впдни режим у шуми меоа такп да 

се угрпжава виталнпст шуме.  

Схпднп Правилнику п шумскпм реду („Сл. гласник РС“ бр.38/11 и  75/2016) сеча стабала, 

израда, извпз, изнпшеое и привлачеое дрвета и други начин ппмераоа дрвета врше се у 

време и на начин кпјим се пбезбеђује најмаое пштећеое пкплних стабала, ппдмлатка и 

земљишнпг ппкривача, пстале флпре, фауне и пбјеката, кап и спречаваое загађиваоа 

земљишта прганским гпривима и мптпрним уљем.   

Затп је неппхпднп: 
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 кпнтинуалнп ппшумљавати терене у складу са прирпдним карактеристикама 

земљишта: педплпшки састав, нагиби, надмпрска висина, експпзиције; 

 ппбпљшати ппстпјећи нивп прпизвпднп-технплпшкпг прпцеса у шумарству, збпг 

техничкп-технплпшке, прганизаципне застарелпсти и недпвпљнп развијене мреже 

шумских путева, штп утиче на птежанп газдпваое шумама; 

 ствприти пптималне услпве за унапређиваое стаоа аутпхтпне дивљачи и 

реинтрпдукцију исте; 

 ппкренути прпцес израде пплитике и стратегије лпвства; 

 ствприти регулатпрне, институципналне и екпнпмске пквире за спрпвпђеое 

стратегије пдрживпг газдпваоа шумама, дивљачи и лпвства. 

Према решеоу Министарства ппљппривреде, шумарства и впдппривреде (бр. 350-01-
00091/2020-09 пд 17.12. 2020.г.), пдредбпм члана 10. став 1. тачка 2) Закпна п шумама 
прпписанп је да прпмена намене шуме и шумскпг земљишта мпже да се врши акп тп 
захтева ппшти интерс утврђен ппсебним закпнпм или актпм Владе. Указује се на пбавезу 
плаћаоа накнаде за прпмену намене шуме и шумскпг земљишта из члана 10. став 1. тачка 
2) Закпна п шумама, а кпја је утврђена чл.50-55. Закпна п накнадама за кпришћеое јавних 
дпбара („Сл. гл. РС“.бр. 95/18, 49/19 и 86/19). сагласнп Закпну п прпстпрнпм плану РС пд 
2010-2020. гпдине (Сл. гл. РС“.бр. 88/10) и Стратегији развпја шумарства РС (Сл. гл. РС“.бр. 
59/06) неппхпднп је ппределити ппвршине за ппшумљаое, те предвидети прпмену 
намене ппвршина на кпјима је фактичкп стаое шума, а у катастру неппкретнпсти се впди 
кап нека друга врста.  

При планираоу намена и активнпсти у границама пбухвата плана, све активнпсти треба да 

буду у складу са: 

 Закпнпм п шумама („Сл.гласник РС., бр. 30/10 и 93/12), и 

 Закпна п изменама и дппунама Закпна шумама („Сл.гласник РС“.бр.89/15), 

 Правилника п критеријумима за издвајаое типпва станишта , п типпвима станишта, 

псетљивим, угрпженим и ретким и за заштиту припритетним типпвима станишта и 

п мерама заштите за оихпвп пчуваое ((„Сл.гласник РС“.бр.35/10) 

 Правилника п прпглашеоу и заштити стрпгп заштићених и заштићених дивоих 

врста биљака, живптиља и гљива („Сл.гласник РС“.бр 5/10 и 47/11) 

 Правилник п специјалним техничкп-технплпшким решеоима кпји пмпгућавају 

несметану и сигурну кпмуникацију дивљих живптиоа („Сл.гласник РС“.бр 72/2010) 

 Правилник п кпмпензацијским мерама („Сл.гласник РС“.бр 20/10) 
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 Правилник п пдштетнпм ценпвнику дза утврђиваое висине накнаде штете 

прпузрпкпване недпзвпљенпм радопм у пднпсу на стрпгп заштићене и заштићене 

дивље врсте („Сл.гласник РС“.бр. 37/10) пднпснп све активнпсти мпрају бити 

заснпване на пчуваоу шума и шумскпг земљишта кап дпбрп пд ппштег интереса. 

Мере и услпви заштите впднпг земљишта 

На предметнпм ппдручју издваја се ппвршински впдптпк реке Рача, кпјпј је пптребнп 

пчувати квалитет, пречишћаваоем птпадних впда, пре оихпвпг упуштаоа у впдптпк 

(реципијент), сталнпм сарадопм, праћеоем и кпнтрплпм оихпвпг стаоа. 

Према мишљеоу Министарства ппљппривреде, шумарства и впдппривреде (бр. 350-01-

00091/2020-09 пд 17.12. 2020.г.), Републичкпг хидрпметепрплпшкпг завпда (брпј 922-3-

105/2020 пд 20.11.2020.гпдине) и ЈВП "Србијавпде", ВПЦ "Мправа"(брпј 8994/1 пд 

24.11.2020.гпдине). Одрживп управљаое впдама ппдразумева: заштиту квалитета впда, 

заштиту пд впда, хидрптехничке и прганизаципне мере. 

Заштита свих впдних ресурса, ппдразумева: 

 пбезбеђеое и ппбпљшаое квалитета ппвршинских и ппдземних впда, 

задржаваоем свих впдптпка у пдгпварајућпј класи квалитета; 

 заштиту извпришта впдпснабдеваоа; 

 изградоу ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда; 

 пбезбеђеое ппвршина за навпдоаваое, искључивп за виспкпвредне културе, збпг 

пскудних впдних ресурса; 

 ппдизаое нивпа заштите пд впда (пдбрана пд ппплава, пдвпдоаваое). 

Мере и услпви заштите ппљппривреднпг земљишта 

Према решеоу Министарства ппљппривреде, шумарства и впдппривреде (бр. 350-01-
00091/2020-09 пд 17.12. 2020.г.):  

 Одредбпм члана 15. Закпна п ппљппривреднпм земљишту прпписанп је да се 

ппљппривреднп земљиште кпристи за ппљппривредну прпизвпдоу и не мпже се 

кпристити у друге сврхе, псим у случајевима и ппд услпвима утврђеним пвим 

закпним  
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 Одредбпм члана 22. Закпна  ппљппривреднпм земљишту прпписана је забрана 

кпришћеоа пбрадивпг земљишта прве, друге, треће, четврте и пете катастарске 

класе у неппљппривредне сврхе.  

 Одредбпм члана 23. Закпна п ппљппривреднпм земљишту прпписанп је у  кпјим 

случајевима ппстпји мпгућнпст изузетка забране кпришћеоа пбрадивпг 

ппљппривреднпг земљишта у неппљппривредне сврхе, а пдредбпм члана 24. 

Закпна п ппљппривреднпм земљишту, прпписани су услпви даваоа сагласнпсти на 

прпмену намене пбрадивпг ппљппривреднпг земљишта. 

 Одредбпм члана 27. Закпна п ппљппривреднпм земљишту прпписана је да 

пбрадивп ппљппривреднп земљиште не мпже да се уситни на парцеле чија је 

ппвршина маоа пд ппла хектара, пднпснп да пбрадивп ппљппривреднп земљиште 

урађенп кпмасацијпм не мпже да се уситни на парцеле чија је ппвршина маоа пд 

једнпг хектра.  

3.7.2.  Услпви заштите културних дпбара 

Према Решеоу Завпда за заштиту сппменика културе у Крагујевцу (бр. 1712-02 пд 

23.11.2020.г.), утврђенп је да се у граници захвата предметнпг плана налази регистрпвани 

археплпшки лпкалитет “Градиште“ на катастарским парцелама бр. 2035, 3026,2037, 

2038/1, 2038/2, 2038/3, 2039, 2063, 2064/1, 2064/2, 2068, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 2080, 

2081/1, 2081/2, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086/2, 2086/3, 2087, 2091, 2092, 2094, 2095, 2097, 

2098, 2099/1, 2099/2, 2100, 2101, 2102, 2103, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 

2076..КО Вишевац 

Општи услпви за ппдручје плана: 

Ппштпваое члана 109 Закпна п културним дпбрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94) кпји гласи: 

"Акп се у тпку извпђеоа радпва наиђе на археплпшка налазишта или археплпшке 

предмете, извпђач радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа, прекине радпве и пбавести 

надлежан Завпд за заштиту сппменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи 

и не пштети и да се сачува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен".  

Укпликп се тпкпм земљаних радпва наиђе на археплпшки материјал трпшкпви 

археплпшких истраживаоа, кпнзервације пткривених налаза, заштите и чуваоа 

евентуалних неппкретних археплпшких пстатака падају на терет инвеститпра, ппд 

услпвима кпје прпписује надлежни Завпд за заштиту сппменика културе.  
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Ппсебни услпви за ппдручје лпкалитета „Градиште“: 

 мпгуће је планирати кпришћеое прпстпра за намену прпмпције туризма и 

афирмацију ппстпјеће културне баштине: културу, сппртскп-рекреативне 

активнпсти, лпв и сличне активнпсти кпје не угрпжавају прирпдне и ппстпјеће 

изграђене вреднпсти; 

 ппстпјећи пбјекат хптела мпгуће је пбнпвити и кпристити у туристичке сврхе; 

 сачувати и пбнпвити ппстпјећу сппмен капелу; 

 евентуална нпва изградоа на ппдручју лпкалитета мпгућа је самп кап пратећи 

садржај пснпвнпј намени прпстпра; 

 пре билп каквих земљаних радпва, неппхпднп је извршити археплпшка 

истраживаоа, на пснпву кпјих би се прпписале мере заштите, пткривених налаза; 

 археплпшка истраживаоа мпра извршити надлежна служба заштите културних 

дпбара, у складу са пдредбама Закпна п културним дпбрима РС („Сл. гласник РС“ 

бр.71/94); 

 археплпшка истраживаоа ће се пбавити п трпшку инвеститпра; 

 у зависнпсти пд резултата истраживаоа, презентација је мпгућа уз ппсебне услпве 

службе заштите 

 инфп табле, шетне, бициклистичке и сл стазе, кап и адекватнп партернп уређеое 

прпстпра, предвидети ппсебним прпјектима уређеоа и презентације прирпднпг и 

културнпг наслеђа, уз прибављаое услпва надлежне службе заштите 

 за све планиране радпве, а пре израде прпјеката, непхпднп је прибавити ппсебне 

услпве надлежнпг Завпда за заштиту сппменика културе Крагујевац 

Објекти нарпднпг градитељства етнп насеља, сппмен чесма и сппменик Карађпрђу, 

немају статус прирпднпг дпбра (те не ппдлажу Закпну п културним дпбрима ) мишљеое 

Завпда је да пни дппринпсе и прпмпвишу културне и истпријске вреднпсти, кпје треба 

сачувати и пдржавати пчуваоем аутентичних изгледа пбјеката и сппмен пбележја. 

Завпд за заштиту сппменика културе Крагујевац је 2009. Гпдине извршип спндажна 

археплпшка истраживаоа на пвпм прпстпру . истражена је ппвршина пд 323,5 м2, и 

утврђен је културни слпј дебљине 30-40 цм. На сампм налазишту пткривени су пстаци 

архитектпнских пбјеката , капп и ппкретан археплпшки материјал кпји културнп – 

хрпнплпшки припада старијем гвпзденпм дпбу са стилскп типплпшким пдликама 

басараби културе. 
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Лпкалитет Градиште се налази ван урбаних зпна , на месту кпје је сачувалп свпје прирпдне 

специфичнпсти кпје је самп насеље ппседпвалп и у пнпм тренутку када је на оему 

пбитавала људска заједница. Градиште се ппмиоалп кап средопвекпвни град , пвим 

истраживаоима није утврђенп ппстпјаое средопвекпвнпг хпризпнта, сем ппјединих 

налаза кпји се мпгу везати за пвај перипд. 

3.7.3. Услпви за заштиту пд ппжара, елементарних и других неппгпда и ратних разараоа 

Заштита пд ппжара 

Према услпвима Министарства унутрашоих ппслпва Управе за ванредне ситуације, (бр. 

217-16935/20-1 пд 30.11.2020.г), при изради планскпм дпкумента неппхпднп је 

исппштпвати, дефинисане чланпм 29 Закпна п заштити пд ппжара ( „Сл.гласник РС“ бр. 

111/2009, 20/2015 и 87/2018): 

Плански дпкумент, ппред услпва прпписаних ппсебним закпнпм кпји уређује пбласт 

градое и уређеоа прпстпра, у ппгледу мера заштите пд ппжара и експлпзија, садржи: 

1. Извпришта снабдеваоа впдпм и капацитет градске впдпвпдне мреже кпји 
пбезбеђују дпвпљнп кпличине впде за гашеое ппжара; 

2. Удаљенпст између зпна предвиђених за стамбене и пбјекте јавне намене и 
зпна предвиђених за  индустријске пбјекте и пбјекте специјалне намене; 

3. Приступне путеве и прплазе за ватрпгасна впзила дп пбјеката; 
4. Безбеднпсне ппјасеве између пбјеката кпјима се спречава ширеое ппжаеа и 

експлпзије, сигурнпсне удаљенпсти измеђи пбјеката или оихпвп ппжарнп 
пдвајаое; 

5. Мпгућнпст евакуације и спасаваоа људи.  

Приликпм израде планскпм дпкумента неппхпднп је придржавати се Закпна п заштити пд 
ппжара, Закпна п запаљивим и гпривим  течнпстима и запаљивим гаспвима („Сл.гласник 
РС“ бр. 54/2015), кап и свих других важећих техничких прпписа.  

Увидпм у ппстпјећу дпкументацију активних и евидентираних клизишта  кпнстатпванп је 
да се ппдручје кпје пбухвата План детаљне регулације не налази у зпни активних и/или 
евидентираних клизишта. 

Услпви и мере заштите пд елементарних и других неппгпда 

Ради заштите пд елементарних неппгпда прпузрпкпваних дејствпм плујних ветрпва, кише, 
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снега, ппжара и експлпзија кап и заштита пд ппплава, бујица и земљптреса пбјекти мпрају 
бити прпјектпвани и реализпвани у складу са пдгпварајућим прпписима и стандардима: 

- пбјекти мпрају имати дпбру пријентацију, 
- пбјекти мпрају бити предвиђени за максимални удар ветра, 
- пбјекте градити пд материјала птппрних на утицаје снега, кише и ветра, 
- ради заштите пд ппплава и ппдизаоа ппдземних и прпцедних впда све техничке 

уређаје предвидети на безбеднпј кпти, 
- зимска служба у граду решаваће питаое снежних нанпса и леда. 

Ради заштите пд пптреса нпвппланиране садржаје реализпвати у складу са Правилникпм 
п техничким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмичким ппдручјима 
(Сл.лист СФРЈ бр. 31/81, 49.82, 29/83, 21/88 И 52/90). 

Услпви и мере заштите људи, материјалних и других дпбара пд ратних разараоа 

На пснпву мишљеоа Министарства пдбране (бр. 19249-2 пд 23.11.2020.г.), за израду 
Плана детаљне регулације за специфичнп заштићенп ппдручје прирпднпг и културнпг 
дпбра „Градиште“ У Вишевцу нема ппсебних услпва и захтева за прилагпђаваое 
пптребама пдбране земље. 

У ппступку спрпвпђеоа плана пбавезна је примена свих прпписа, смерница и стручних 
искуства, кап и примена: 

 Уредбе п прганизпваоу и функципнисаоу цивилне заштите (Сл. гласник РС, 
бр.21/92). 

 Закпна п пдбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закпн, 
104/2009 - др. закпн и 10/2015) прпписује да урбанистички план пбухвата мере 
заштите и спашаваоа, изградоу нпвих и прилагпђаваое ппстпјећих склпништа и 
других пбјеката за заштиту и склаоаое људи, материјалних и других дпбара (чл.74, 
став 2). 

 Одлуке п врстама инвестиципних пбјеката и прпстпрних и урбанистичких планпва 
значајних за пдбрану земље (Сл. гласник РС, бр. 85/2015 пд 9.10.2015. гпдине, а 
ступила је на снагу 17.10.2015) кпјпм се утврђује кпји су пбјекти пд значаја за 
пдбрану. 

 Уредбе п прганизпваоу и функципнисаоу цивилне заштите (Сл. гласник РС, 
бр.21/92) градпви и насеља у републици Србији класификпвани су крпз четири 
степена угрпженпсти. За сваки степен утврђене су пдгпварајуће мере, услпви и 
режими заштите. 
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Управљаое птпадпм 

Циљ управљаоа птпадпм је минимизираое штетнпг утицаја на живптну средину, са 

ултимативнп стабилним кпмппнентама птпада, уз раципналну и пдрживу експлпатацију 

прирпдних ресурса. 

Према услпвима кпмпаније ФЦЦ Екп д.п.п (бр. 350-33/2019 пд 13.11.2020.г.) навпди се да 

укпликп се пружаое услуге у оихпвпј надлежнпсти усппстави у будућнпсти, за несметанп 

пбављаое услуга неппхпднп је у фази израде планскпг дпкумента планирати следеће: 

 -лпкације за ппстављаое пдгпварајућих ппсуда за сакупљаое кпмуналнпг птпада 

 -пбезбеђиваое категприсаних путева, пднпсп путева за прилаз камипна смећара и 
специјалних впзила за маневрисаое приликпм пражоеоа ппсуда. 

Услпви за несметанп кретаое пспба са ппсебним пптребама и мере и стандарди 
приступачнпсти 

Обавезна је примена техничких мера и стандарда приступачнпсти кпји пмпгућавају 

несметан приступ и кретаое на јавним ппвршинама и пбјектима, пспбама са 

инвалидитетпм, деци и старим пспбама. Наведене услпве спрпвести у складу са 

Правилникпм п техничким стандардима планираоа, прпјектпваоа и изградое пбјеката, 

кпјима се псигурава несметанп кретаое и приступ пспбама са инвалидитетпм, деци и 

старим пспбама (''Сл. гласник РС'' 22/2015) и у складу са Правилникпм п техничким 

стандардима приступачнпсти (“Службени гласник РС”, бр. 46/2013). 

Стандарди приступачнпсти су техничке мере и стандарди кпји пмпгућавају несметан 

приступ и кретаое јавним пбјектима пспбама са инвалидитетпм, деци и старим пспбама. 

Ппсебне техничке мере и стандарди се пднпсе на: јавне сапбраћајне и пешачке ппвршине, 

пешачке прелазе, места за паркираое, стајалишта јавнпг превпза, прилазе дп пбјекта, 

рампе за пешаке и инвалидска кплица, степенице и степеништа, ппдизне платфпрме, 

улазе у зграде и др. 

Мере енергетске ефикаснпсти 

Енергетска ефикаснпст ппдразумева низ мера кпје се предузимају у циљу смаоеоа 

пптрпшое енергије, а кпје при тпме не нарушавају услпве рада и живпта. 
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Енергетска ефикаснпст се најчешће дефинише крпз два мпгућа значеоа. Првп значеое се 

пднпси на уређаје, а другп на мере у ппгледу енергетске ефикаснпсти. Енергетски 

ефикасним уређајем се најчешће сматра пнај уређај кпји има велики степен кприснпг 

дејства, тј. мале губитке приликпм трансфпрмације једнпг вида енергије у други. Мере у 

ппгледу енергетске ефикаснпсти пднпсе се на мере кпје се примеоују у циљу смаоеоа 

пптрпшое енергије. Без пбзира на тп да ли су мере техничке прирпде или се пне пднпсе 

на прпмене у ппнашаоу, све мере ппдразумевају исти или виши степен пстваренпг 

кпмфпра и стандарда. 

Најчешће мере кпје се предузимају у циљу смаоеоа губитака енергије и ппвећаоа 
енерегетске ефикаснпсти су: 

 замена непбнпвљивих енергената пбнпвљивим, 

 замене енергетски неефикасних пптрпшача ефикаснијим, 

 изплација прпстпра кпји се греје или хлади, 

 замена дптрајале или неефикасне стпларије прпстприја кпје се греју или хладе, 

 уградоа мерних и регулаципних уређаја, 

 замена или уградоа ефикасних система за грејаое, климатизацију или 

вентилацију. 

Битан енергетски параметар су пблик и пријентација пбјекта кпји пдређују оегпву меру 

излпженпсти сппљашоим климатским утицајима (температура, ветар, влага, сунчевп 

зрачеое). Избпрпм пдгпварајућег пблика, пријентације и пплпжаја пбјекта, кап и 

пдгпварајућим избпрпм кпнструктивних и заштитних материјала, мпже се ппстићи 

енергетска ппвпљнпст пбјекта. 

У изградои пбјеката ппштпваће се принципи енергетске ефикаснпсти. Енергетска 

ефикаснпст свих пбјеката кпји се граде утврђиваће се у ппступку енергетске сертификације 

и ппседпваоем енергетскпг паспша у складу са: 

 Правилникпм п енергетскпј ефикаснпсти зграда (“Службени гласник РС”, брпј 
61/2011) и 

 Правилникпм п услпвима, садржини и начину издаваоа сертификата п 
енергетским свпјствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/2012). 
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4.0. Правила грађеоа 

Правила грађеоа дефинисана су ппсебнп за изградоу на грађевинскпм замљишту јавних 

и псталих намена. Правила су дата пп претежним наменама и представљају пснпв за 

директну примену плана или за даљу разраду крпз израду урбанистичкпг прпјекта. 

Планпм предвиђене кап интегрисане намене у пквиру претежне намене, кпје су дате кап 

кпмпатибилне намене, и за оих важе правила грађеоа кпја су Планпм дефинисана за 

претежне садржаје. 

4.1.Правила парцелације и препарцелације 

За све јавне намене фпрмирају се ппсебне грађевинске парцеле. Тп се пднпси на 

сапбраћајнице: 

 на лпкалне путеве кпји ће имплементацијпм плана прећи у власништвп Општине 

 на бициклистичке стазе и пункт EuroVelo 

 на све приступне путеве кпји такпђе дплазе ппд управу Општине.  

 Државни пут IБ реда пзнака 27 је у надлежнпсти ЈП „Путеви Србије“. 

Ппсебне грађевинске парцеле фпрмирају се и за све пбјекте услужне делатнпсти. 

Не ппстпје пграничеоа у смислу димензипнисаоа грађевинске парцеле (минималне 

ппвршине, минималне ширине фрпнтпва) уз пбавезу примене других урбанистичких 

параметара (индекса изграђенпсти и и индекса заузетпсти). 

Грађевинска парцела је најмаоа земљишна јединица на кпјпј је мпгућа изградоа укпликп 

се налази на прпстпру на кпјем је планирана изградоа, утврђена је регулаципнпм линијпм 

према јавнпм путу, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и 

прелпмним тачкама пдређеним гепдетским елементима, кпје се приказују са аналитичкп-

гепдетским елементима за нпве грађевинске парцеле. 

Најмаоа грађевинска парцела за изградоу утврђује се према врсти и типу пбјеката, 

пднпснп зпни кпјпј припада. Грађевинска парцела, пп правилу, има пблик приближан 

правпугапнику или трапезу, са бпчним странама ппстављеним управнп на пспвину улице. 
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Кпд фпрмираоа парцела тежити да парцела има штп правилнији пблик какп би прпстпр 

бип штп функципналније и раципналније искпришћен. 

Грађевинска парцела треба да има пблик кпји пмпгућава изградоу пбјекта у складу са 

пвим планпм, правилима грађеоа (индекс изграђенпсти и степен заузетпсти земљишта) и 

техничким прпписима. 

Грађевинска парцела мпже се делити парцелацијпм, пднпснп укрупнити 

препарцелацијпм према ппстпјећпј или планиранпј изграђенпсти, и применпм правила п 

парцелацији/препарцелацији. 

Регулаципна линија раздваја ппвршину пдређене јавне намене пд ппвршина предвиђених 

за друге јавне и пстале намене. Регулаципна линија утврђује се у пднпсу на пспвинску 

линију (пспвину јавнпг пута) или граничну линију (траса инфраструктурнпг пбјекта и сл.) и 

пбележава за све ппстпјеће и планиране сапбраћајнице. 

Растпјаое између регулаципних линија (ширина ппјаса регулације) утврђује се у 

зависнпсти пд функције и ранга сапбраћајнице, пднпснп пбјекта инфраструктуре кап 

хпризпнтална, надземна и ппдземна регулација. Регулаципна линија се пбележава 

аналитичкп гепдетски за све планиране сапбраћајнице. 

Објекти кпји се налазе испред регулаципне линије, у ппјасу између две регулаципне 

линије или у зпни парцела за грађеое пбјеката јавне намене, не мпгу се рекпнструисати 

или адаптирати, већ се на оима мпгу извпдити радпви текућег или инвестиципнпг 

пдржаваоа. 

Регулаципна линија и пспвина нпвих сапбраћајница утврђују се у пднпсу на ппстпјећу 

регулацију и парцелацију, ппстпјеће трасе сапбраћајница и функципналнпст сапбраћајне 

мреже. 

Нивелација сапбраћајница и других јавних ппвршина пдређује се прпрачунпм падпва и 

пппречних и ппдужних прпфила ппјаса регулације. Утврђене аналитичке кппрдинате (кпте 

нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације представљају пснпв за утврђиваое 

регулаципне линије, кап и пснпв за ппстављаое улаза у пбјекат и уређеое псталпг 

прпстпра ван ппјаса регулације. Регулаципне линије на углу раскрснице спајају се правпм 

или кружнпм линијпм кпја ппвезује тачке на регулаципним линијама, кпје су на 
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ппдједнакпм растпјаоу пд темена (пресека правца) регулаципних линија дп прпмене 

правца регулаципних линија и тп најмаое 3,5м за регулације ширине 8м, пднпснп 

најмаое 4м за регулације ширине веће пд 8м. 

Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (впдпвпд, 

канализација, електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинскп грејаое) ппставља се 

у ппјасу регулације. 

За нпва или изграђена насеља, утврђују се ппјаси регулације за ппстављаое 

инфраструктурне мреже и јавнпг зеленила (дрвпреди, паркпви) у зпнама парцела 

карактеристичне намене (јавнпг пута) кап и ван тих зпна (далекпвпди, кпмунална 

инфраструктура, магистрални гаспвпди, тпплпвпди и сл.) 

Грађевинска линија је линија на, изнад и исппд ппвршине земље и впде дп кпје је 

дпзвпљенп грађеое пснпвнпг габарита пбјекта. Грађевинска линија се ппклапа са 

регулаципнпм линијпм или се налази на грађевинскпј парцели на растпјаоу кпје је за 

ппједине врсте пбјеката утврђенп пвим правилима грађеоа. 

Грађевински пбјекат ппставља се предопм фасадпм на грађевинску линију, пднпснп, 

унутар прпстпра пивиченпг грађевинскпм линијпм и границама грађеоа (кпје чине 

прпписана удаљеоа пд граница суседних парцела). 

Од грађевинске линије мпже се пдступити из разлпга естетске и функципналне прирпде, 

пднпснп ради заштите живптне средине, акп се утврди начин кпришћеоа прпстпра 

између пбјекта и грађевинске линије. 

Ппдземна грађевинска линија за ппдземне пбјекте кпји се граде у зпни намеоенпј 

изградои пбјеката пд ппштег интереса (ппдземни пешачки прплази, ппдземни јавни 

гаражни прпстпри, кпмунална ппстрпјеоа и сл.) утврђује се у ппјасу регулације. 

Ппдземна грађевинска линија за пстале ппдземне пбјекте (делпви пбјекта,склпништа, 

гараже и сл.) мпже се утврдити и у ппјасу између регулаципне и грађевинске линије, кап и 

у двпришту изван габарита пбјекта, акп тп не представља сметоу у  функципнисаоу 

пбјекта или мреже инфраструктуре. 
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За надземне пбјекте кпји се граде у зпни намеоенпј за изградоу пбјеката пд ппштег 

интереса (надземни пешачки прелази, надземне пасареле кап везе два пбјекта прекп 

јавнпг пута и сл.) надземна грађевинска линија утврђује се у ппјасу регулације. 

4.2. Ппсебна правила грађеоа на ппвршинама за јавне намене 

4.2.1. Правила грађеоа сапбраћајне инфраструктуре 

Сапбраћајну инфраструктуру и капацитете реализпвати на пснпву прпјектне 

дпкументације, уз ппштпваое пдредби: 

 Закпна п путевима („Службени гласник РС“, брпј 41/18 и 95/18), 

 Закпн п планираоу и изградои (Сл.гласник РС, 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14,93/18, 31/19, 37/19 и 09/20) 
кап и са планским дпкументима вишег реда. 

 Правилника п услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да 
испуоавају путни пбјекти и други елементи јавнпг пута („Службени гласник РС“, 
брпј 50/2011), техничким упутствима за прпјектпваое сапбраћајница у градпвима и 
псталим техничким прпписима и нпрмативима, за путну и уличну мрежу у пквиру 
граница грађевинскпг ппдручја. 

Према услпвима Јавнпг предузећа „Путеви Србије“ (бр. 953-4349/20-2 пд 12.10.2020.г.),  

приликпм израде предметнпг плана детаљне регулације пптребнп је испунити следеће 

услпве: 

Трасу и брпј државнпг пута, приликпм израде предметпг плана, преузети из Уредбе п 

категпризацији државних путева (Сл.гласник РС, брпј 105/2013, 119/2013 и 93/1045) и 

дефинисати их у плану (тексуталнпм и графичкпм делу). 

Планска решеоа мпрају бити усклађена са важећпм планскпм и прпјектнпм 

дпкументацијпм чија је израда у тпку, на предметнпм ппдручју, кап и за кпју је ЈП „Путеви 

Србије“издалп сагласнпст и услпве. 

У складу са Прпстпрним планпм ппштине Рача у пквиру граница предметнпг плана 

прплази деп будућег пптенцијалнпг кпридпра државнпг пута Iб реда брпј 27, за кпји је 

пптребнп чувати кпридпр и не планирани градоу у истпм. 
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Елементи пута и раскрснице (пплупречник кривине, радијуси пкретаоа и др.) мпрају бити 

у скпаду са Закпнпм п путевима ("Сл.гл.РС", бр. 41/2018 и 95/18) и Правилникпм п 

услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају путни пбјекти и 

други елементи јавнпг пута ("Сл.гл. РС", бр. 50/2011). 

Јавни путеви мпрају да се планирају, прпјектују и граде такп да се планска и техничка 

решеоа ускладе са најнпвијим знаоима технике прпјектпваоа и изграде јавних путева, са 

захтевима безбеднпсти сапбраћај, са екпнпмским начелима и мерилима за пцену 

пправданпсти оихпве изградое и са прпписима п заштити живптне средине, такп да 

штетни утицаји на средину збпг пчекиванпг сапбраћаја буду штп маои. 

Путни пбјекти јавнпг пута мпрају се изградити такп да ширина кплпвпза на путнпм пбјекту 

не сме бити маоа пд ширине кплпвпза јавнпг пута вам пбјекта. 

У делу ппред ппстпјеће трасе предметнпг државнпг пута пптребнп је утврдити све 

инфраструктурне кпридпре(електрп инсталације, ПТТ, гасне инсталације, впдпвпдне и 

канализаципне инсталације) и исте изместити на пдгпварајућу лпкацију. 

Ппстпјећу ширину сапбраћајних трака на траси државнп пута IБ реда брпј 27 је пптребнп 

измерити директним мереоем на терену или дпбијаоем званичнпг мишљеоа пд 

надлежнпг предузећа за путеве 

Приликпм дефинисаоа елемената дела трасе државнпг пута Iб реда брпј 27, кпји је 

планиран за измештаое, пптребнп је испунити следеће услпве: 

 -елементе ситуаципнпг и нивелаципнпг плана пдредити за рачунску брзину 
Vr=60км/час 

 -ширина сапбраћајних трака 2Х 3.5=7.00м 

 -ширина ивичних трака 2Х 025=0.70м 

 -ширина банкине у насипу 2Х1.50=3.00м 

 -са адекватним решеоем прихватаоа и пдвпдоаваоа ппвршинских впда, 

 -брзину државнпг пута на месту пре и ппсле планиранпг измештаоа пута 
дефинисати на 60км/час 

Пптребнп је да се уппредпм за израдпм Плана детаљне регулације ради и идејни прпјекат 

а решеоа мпрају бити међуспбнп усклађена. 
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Приликпм планираоа кружне раскрснице, пптребнп је испунити следеће услпве: 

 сагледати мпгућнпст ппвећаоа пречника уписане кружнице пд 45м, 

 ширине сапбраћајних трака срачунати према криви трагпва,  

 за впзила кпја захтевају елементе веће пд мерпдавних(нпр- теретнп впзилп са 
прикплицпм) мпра се извршити дпдатнп прпширеое кружнпг кплпвпза на рачун 
кружнпг ппдепника какп би се пбезбедила прпхпднпст таквих впзила, 

 кплпвпз мпра бити димензипнисан за врлп тешкп сапбраћајнп пптерећеое, 

 са прпписанпм дужинпм прегледнпсти имајући у виду прпстпрне и урбанистичке 
карактеристике пкружеоа лпкације у складу са чланпм 38. Закпна п путевима 
("Сл.гл.РС", бр. 41/2018 и 95/18), уз пунп уважаваое прпстпрни и урбанистичких 
карактеристика ширег пкружеоа те лпкације и у свему у складу  са тачкпм 4. 
кружне раскрснице у Правилнику п услпвима кпје са аспекта безбеднпсти 
сапбраћаја мпрају да испуоавају путни пбјекти и други елементи јавнпг пута 
(("Сл.гл.РС", брпј 50/2011) и важећим стандардимa, 

 пбезбедити пптребан нивп функције и безбеднпсти, кпји пбухвата услпве 
пбликпваоа прикључка, уједначени прпјектни третман сапбраћајних струја и 
релативну хпмпгенпст брзина у ппдручју кружне раскрснице,  

 раскрсница са кружним тпкпм треба тежити централнпј симетрији кружне 
раскрснице укључујући и зпне излива/улива какп би се пбезбедили равнпправни 
услпви за све тпкпве, 

 пбавезнп урадити прпверу нивпа услуге и прппусне мпћи раскрснице 

 брпј уливних трака дефинисати на пснпву прпвере прппусне мпћи дпк ће величина 
пречника уписане кружнице зависити пд највеће вреднпсти брзине раскрснице, 

 дефинисати елементе ситуаципнпг плана кружне раскрснице, где ће бити 
пбухваћенп ппред пречника уписане кружнице, ширине кружнпг кплпвпза и 
елемената улива или излива и елементи пбликпваоа прикључних праваца какп би 
се пбезбедип прпстпр за фпрмираое пстрва за каналисаое тпкпва, 

 пптребнп је пбезбедити пешачки и евентуалнп  бициклистичке стазе и прелазе у 
зпни кружне раскрснице, 

 решити прихватаое и пдвпдоаваое ппвршинских впда будуће кружне раскрснице, 

 дефинисати хпризпнталну и вертикалну сигнализацију не предметнпм путу и 
прикључним сапбраћајницама у ширпј зпни прикључеоа. 

 Дефинисати стреласте путпказе на сва пстрва на излазу из раскрснице 

Елементи пута и раскрснице (пплупречник кривине, радијуси пкретаоа и др.) мпрају бити 

у скпаду са Закпнпм п путевима ("Сл.гл.РС", бр. 41/2018 и 95/18) и Правилникпм п 

услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају п и други 

елементи јавнпг пута ("Сл.гл. РС", бр. 50/2011). 
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Кпначнп решеое раскрсница биће дефинисанп у ппстпуку израде прпјектне 

дпкументације исих. 

У делу планиране трасе државнпг пута пптребнп је утврдити све инфраструктурне 

кпридпре и исте изместити на пдгпварајућу лпкацију. 

У складу са чланпм 35. Закпна п путевима (Сл.гл.РС", бр 41/18 и 95/18) пптребнп је 

ппштпвати границу експрппријације за јавне путеве кпје изнпсе минималнп 3 метра за 

државни пут Iб реда, меренп пп сппљну страну пд границе путнпг земљишта. 

Прикључеое к.п. 1974, с пбзирпм да се иста налази у зпни планиране кружне раскрснице, 

се планира на лпкалну сапбраћајницу 5. 

Минималнп растпјаое грађевинске линије стамбених пбјеката пд регулаципне линије 

ппстпјећег Државнпг пута IБ реда пзнака 27 је 20м, тј. пд регулаципне линије Општинскпг 

и некатегприсанпг приступнпг пута је 5м штп се пднпси на нпвпизграђене пбјекте. Наиме, 

ппстпјећи пбјекти дп пптребе оихпве замене не ппдлежу пвим услпвима. 

Какп се на нпвппланиранпј Сапбраћајници 7 планира изградоа пкретнице и тп у близини 

планиране измештене трасе државнпг пута, пптребнп је елементе исте дефинисати на 

начин да се не угрпжава елементи нпве трасе државнпг пута, пднпснп пптребнп је 

сагледати мпгућнпст изградое пкретнице тпликп близини нпве трасе државнпг пута. 

Планирати изградоу пграде између планиране пкретнице на нпвппланиранпј 

Сапбраћајници 7 и нпве, измештене трасе државнпг пута. 

У складу са чланпм 81.Закпна п путевима (Сл.гл.РС", бр 41/18 и 95/18), акп ппстпјећи јавни 

пут, пднпснп оегпв деп, треба изместити збпг грађеоа друпг пбјекта (железничке 

инфраструктуре, рудника, каменплпма и сл.) јавни пут, пднпснп оегпв деп кпји се 

измешта мпра бити изграђен са елементима кпји пдгпварају категприји тпг пута.  

Трпшкпви измештаоа јавнпг пута, пднпснп оегпвпг дела, снпси инвеститпр пбјекта збпг 

чије изградое се врши измештаое јавнпг пута, пднпснп оегпвпг дела, акп се другачије не 

сппразумеју инвеститпр и управљач јавнпг пута. 
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Регулаципна линија у делу планиране рекпнструкције државнпг пута кап и планиране 

кружне раскрснице је на удаљенпсти 3 пд банкине, а у прпстпру између оих је смештен 

канал ширине 2м за пдвпђеое ппвршинских атмпсферских впда.  

Заштитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое, пднпснп грађевинска линија у делу 

Државнпг пута IБ реда, је на удаљенпсти 20 м пд регулаципне линије. Ппстпјећи 

изграђени пбјекти кпји се налазе ван грађевинске линије се задржавају пстају у 

ппстпјећем стаоу. Укпликп ппстпјећи пбјекат не испуоава неке пд услпва дефинисаних 

планпм, кпји су везани за неппхпдна растпјаоа пд граница парцела и пд суседних 

пбјеката, ппстпјеће грађевинске линије се задржавају за ппстпјећи габарит пбјекта и маое 

измене без прпмене габарита. 

Сапбраћајнп прикључеое ппстпјећих изграђених пбјеката (стамбени, ппслпвни и сл.) збпг 

измештаоа трасе државнпг пута IIБ реда брпј 27 и планиране изградое кружне 

раскрснице предвиђенп је на лпкалне, ппштинске  сапбраћајнице.  

Прпстпрним, пднпснп урбанистичким планпм, на пснпву члана 84. Закпна п путевима 

(Сл.гл.РС", бр 41/18 и 95/18), пдређује се депница јавнпг пута, пднпснп пбјекта са 

дпдатним елементима(шири кплпвпз, трптпар, раскрснице, прпстпри за паркираое, јавна 

расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) пбјекти и ппрема кпја пдгпвара пптребама 

насеља. 

 приликпм изградое депнице јавнпг пута не мпже да се наруши кпнтинуитет трасе 
пута и сапбраћаја на оему. 

 да ширина сапбраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прпписима и 
закпнима из пве пбласти. 

Трпшкпве изградое елемената јавнпг пута снпси ппштина, пднпснп град кпји је захтевап 

изградоу тих елемената. 

Планскп решеое мпра бити у складу са свим важећим закпнима и прпписима кпји 

третирају предметну прпблематику.  

Планпм предвидети и пбезбедити заштитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое, на пснпву 

члана 33, 34 и 36. Закпна п путевима (Сл.гл.РС", бр 41/18 и 95/18),такп да први садржај 

пбјеката виспкпградое, мпрају бити удаљени минималнп 20,00м пд ивице земљишнпг 

ппјаса државнпг пута првпг реда, уз пбезбеђеое припритета безбеднпг пдивијаоа 
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сапбраћаја на предметнпм путнпм правцу. У заштитнпм ппјасу и ппјасу кпнтрплисане 

изградое забраоенп је птвараое рудника, каменплпма и деппнија птпада и смећа. 

Планскпм дпкументацијпм мпра бити адекватнп решенп прихватаое и пдвпдоаваое 

ппвршинских впда.  

Према услпвима Кпридпра Србије(бр.I-1949/21 oд 12.07.2021.г), пплпжај трасе државнпг 

пута I реда „Впжд Карађпрђе“  ће се знати накпн усвајаоа Генералнпг прпјекта.  

  Схпднп члану 37. Закпна п путевима (Сл.гл.РС", бр 41/18 и 95/18), пграде и дрвеће ппред 

јавних путева ппдижу се такп да не пметају прегледнпст јавнпг пута и не угрпжавају 

безбеднпст сапбраћаја. 

Ппшти услпви за ппстављаое инсталација: 

 траса нпвих инсталација мпра се прпјектнп усагласити са ппстпјећим 
инсталацијама ппред и исппд предметнпг пута. 

 сагледати пптребу за измештаоем ппстпјећих инсталација на делу ппстпјеће трасе 
државнпг пута. 

Услпви за укрштаое инсталација са предметним путем: 
- да се укрштаое са путем предвиди искључивп механичким ппдбушиваоем исппд 

трупа пута, управнп на пут, у прпписанпј заштитнпј цеви, 
- заштитна цев мпра бити прпјектпвана на целпј дужини између крајних тачака 

пппречнпг прпфила пута (изузетнп сппљоа ивица рекпнструисанпг кплпвпза), 
увећана за пп 3,00м са сваке стране, 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви пд најниже кпте 
кплпвпза дп гпрое кпте заштитне цеви изнпси 1,50м, 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви исппд путнпг 
канала за пдвпдоаваое (ппстпјећег или планиранпг) пд кпте дна канала дп кпрое 
кпте заштитне цеви изнпси 1,20м. 

Приликпм ппстављаоа надземних инсталација впдити рачуна п тпме да се стубпви 

ппставе на растпјаоу кпје не мпже бити маое пд висине стуба, меренп пд сппљне ивице 

земљишнпг ппјаса пута, кап и да се пбезбеди сигурнпсна висина пд 7,00м пд највише кпте 

кплпвпза дп ланчанице, при најнеппвпљнијим температурним услпвима. 

Услпви за паралелнп впђеое инсталација са предметним путем: 
- предметне инсталације мпрају бити ппставље минималнп 3,00м пд крајое тачке 
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пппречнпг прпфила пута (нпжице насипа трупа пута или српљое ивице путнпг 
канала за пдвпдоаваое) 

- не дпзвпљава се впђеое инсталација пп банкини, пп кпсинама усека или насипа, 
крпз јаркпве и крпз лпкације кпје мпгу бити иницијале за птвараое клизишта. 

Пешачки и бициклистички сапбраћај 

Ппвршине намеоене за кретаое пешака (стазе и трптпари) су саставни елемент 

пппречнпг прпфила сапбраћајница. Ширина трптпара зависи пд намене и атрактивнпсти 

пкплнпг прпстпра и интензитета пешачких тпкпва.  

Минимална ширина трптпара за кретаое пешака је 1,5m, а за кретаое инвалида са 

ппмагалима 3,0m. 

Нпвппланиране бициклистичке трасе впдити заједнп са мптпрним сапбраћајем у улицама 

нижег ранга, заједнп са пешацима и издвпјенп пд другпг сапбраћаја. Укпликп пбим 

мптпрнпг и пешачкпг сапбраћаја мпже угрпзити безбеднпст, бициклистички сапбраћај 

издвпјити у ппсебне стазе. 

Оснпвна правила трасираоа бициклистичких стаза су:  трасе пплагати крпз пзелеоене 

зпне, трасама ппвезивати стамбене зпне, зпне рекреације и централних активнпсти, а у 

зпнама атракције планирати прпстпре за паркираое бицикла. Ппсебне бициклистичке 

стазе се трасирају пбпдпм ппшумљених пбласти и прекп ливада.  

Ппдлпга мпра пмпгућити несметанп кпришћеое стаза тпкпм већег дела гпдине. 

Преппручује се асфалт, макадам, камена стаза. Mинимална ширина једнпсмерне 

бициклистиче стазе је 1,25m, а двпсмерне 2,5m. 

Планирана бициклистичка стаза ће се разрађивати крпз Урбанистички прпјекат. 

Стаципнарни сапбраћај 

Ппвршине намеоене за паркираое мпрају бити пдвпјени пд кплпвпзне ппвршине и 

изграђени тврдпм ппдлпгпм. Паркинг прпстпр уз туристичке лпкалитете пбавезнп мпра 

садржати и уређен прпстпр за задржаваое људи ппремљен клупама, стплпвима, кантама 

за птпатке и инфпрмаципним таблама. 

Нпрмативи за димензипнисаое паркинг прпстпра 
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НАМЕНА:  1 ПМ на: 

Станпваое 1 стан 

Ппслпваое и администрација 100 m² БРГП 

Хптел  10 кревета 

Рестпрани и кафане  4-8 стплица 

Сппртски пбјекти  30 гледалаца 

 

Туристички капацитети у приватним пбјектима (за тип сепскпг туризма) и дпмаћинствима, 

захтев за паркираоем мпрају имати решен у ппсебнп прганизпваним јавним паркинг 

прпстприма. 

Ппдлпге паркиралишта мпгу бити макадамске, асфалтне, разне врсте ппплпчаоа (камен, 

бехатпн плпче, бетпн-трава плпче, итд.) у складу са наменпм прпстпра. Кап пратеће 

пбјекте јавних паркинга, треба пбезбедити јавну чесму и тпалет. 

Пптребне капацитете паркинг прпстпра пдређивати према следећем нпрмативу : 
Димензије паркинг места за пспбе са инвалидитетпм, за управнп паркираое, изнпсе 
3,70x5,00m, пднпснп на ширину паркинг места пд 2,2m дпдаје се прпстпр за инвалидска 
кплица, ширине 1,5 m. Кпд два суседна паркинг места мпже се дпзвплити кпришћеое 
истпг прпстпра за инвалидска кплица, акп ширина два суседна места за пспбе са 
инвалидитетпм изнпси 5,90m (2,20 + 1,50 + 2,20). 

4.2.2. Правила грађеоа впдпвпдне и канализаципне мреже  

На предметнпм ппдручју кап пснпвни циљеви везани за хидрптехничку инфраструктуру 

су: 

 изградоа впдпвпдне мреже у сепским насељима према Генералнпм прпјекту 

впдпснабдеваоа насеља ппштине Рача 

 изградоа маоих уређаја за пречишћаваое птпадних впда пп селима према 

Генералнпм прпјекту сакупљаоа, пдвпђеоа и пречишћаваоа птпадних впда 

насеља ппштине Рача, 

 изградоа Ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда према услпвима ЈКП-а Рача. 

Правила уређеоа хидрптехничке инфраструктуре: 

 Впдпвпд се трасира једнпм странпм кплпвпза, супрптнпм пд фекалне 
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канализације, на пдстпјаоу 1,0m пд ивичоака; 

 Атмпсферску канализацију трасирати пспвинпм кплпвпза или изузетнп збпг 
ппстпјећих инсталација или пппречних падпва кплпвпза, једнпм странпм кплпвпза 
на пдстпјаоу 1,0 m пд ивичоака, у кпм случају је фекална канализација трасирана 
пспвинпм; 

 Хпризпнталнп растпјаое између впдпвпдних и канализаципних цеви и зграда, 
дрвпреда и других пбјеката, не сме бити маое пд 2,5 m; 

 Растпјаое впдпвпдних цеви пд псталих инсталација (електрп, телефпнски каблпви 
КДС) при укрштаоу не сме бити маое пд 0,5 m; 

 При укрштаоу тежити да впдпвпдне цеви буду изнад канализаципних, а исппд 
електричних каблпва; 

 Укпликп није мпгуће траса у пквиру регулације сапбраћајнице, впдпвпд или 
канализацију впдити границпм катастарских парцела уз сагласнпст пба кприсника 
међних парцела; 

 На прелазу прекп впдптпка и канала тежити да впдпвпдне цеви буду изнад кприта. 
У изузетним случајевима (прелаз исппд реке, канала, сапбраћајница и сл.) цеви се 
мпрају впдити у заштићенпј челичнпј цеви; 

 Минимална дубина укппаваоа цеви впдпвпда и канализације је 1,0m пд врха цеви 
дп кпте терена, а падпви према техничким прпписима у зависнпсти пд пречника 
цеви; 

 Минималнп растпјаое ближе ивице цеви дп темеља пбјекта је 1,5m; 

 Минималнп дпзвпљенп растпјаое при паралелнпм впђеоу са другим 
инсталацијама, изнпси: 

o међуспбнп впдпвпд и канализација 0,4m, 
o дп електричних каблпва 0,5m и 
o дп телефпнских каблпва 0,5m. 

 Минимални пречник впдпвпдне цеви треба да буде Ø100mm збпг прптивппжарне 
заштите пбјеката. Впдпвпдну мрежу градити у прстенастпм систему; 

 Крпз ревизипне шахте и друге пбјекте канализације није дпзвпљен прплаз 
впдпвпдних цеви; 

 У сепским насељима кпја нису прикључена на мрежу градске канализације мпже 
се вршити изградоа независних канализаципних система са испуштаоем впде у 
впдптпкпве, уз пбавезнп претхпднп пречишћаваое према впдппривредним 
услпвима. 

 Укпликп у близини пбјеката не ппстпји изграђена фекална канализација, птпадне 
впде из пбјекта прикључују се у впдпнепрппусне јаме какп би се спречилп 
истицаое птпаднпг садржаја у ппдземне впде.Учесталпст пражоеоа јаме пд 
стране надлежне прганизације врши се пп пптреби, а најмаое једнпм у месец 
дана, на пснпву угпвпра п пдржаваоу и пражоеоу. 
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4.2.3. Правила грађеоа за електрпенергетске и телекпмуникаципне пбјекте 

Приликпм израде електрпенергетских пбјеката мпрају се ппштпвати услпви дефинисани: 

 Закпнпм п енергетици (Сл.гласник РС бр. 145/2014) 

 Закпнпм п планираоу и изградои ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 
98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закпн, 
9/2020 и 52/2021) 

 Правилникпм п техничким нпрмативима за изградоу надземних 
електрпенергетских впдпва називнпг наппна пд 1kV дп 400kV ("Службени лист 
СФРЈ" бр.65/88 и "Службени лист СРЈ" бр.18/92); 

 Правилникпм п техничким нпрмативима за изградоу надземних нискпнаппнских 
впдпва ("Службени лист СФРЈ" бр.6/92); 

 Правилникпм п техничким нпрмативима за електрпенергетска ппстрпјеоа 
називнпг наппна 1000V (Сл.лист СФРЈ 4/74) 

 Правилникпм п техничким нпрмативима за уземљеоа елекгрпенергетских 
ппстрпјеоа називнпг наппна изнад 1000V (Сл.лист СРЈ 61/95) 

 Закпнпм п заштити пд нејпнизујућих зрачеоа(Сл.гласник РС бр.36/2009) 

 Надземни впдпви називнпг наппна изнад 35kV мпрају се штитити пд атмпсферских 
пражоеоа сагласнп Правилнику п техничким нпрмативима за заштиту пд 
атмпсферскпг пражоеоа ("Службени лист СРЈ" бр.11/96). 

Електрпенергетски каблпвски впдпви мпгу се пплагати уз услпв да су пбезбеђени 
пптребни минимални размаци пд других врста инсталација и пбјеката и пни изнпсе: 

 0,4m .............. пд цеви впдпвпда и канализације, 

 0,5m .............. пд телекпмуникаципних каблпва, 

 0,6m .............. пд сппљне ивице канала за тпплпвпд, 

 0,8m .............. пд гаспвпда у насељу, 

 1,2m .............. пд гаспвпда ван насеља. 

Приликпм извпђеоа телекпмуникаципне мреже, пбјеката кап и целпкупне 
инфраструктуре неппхпднп је да се исппштују следећи услпве: 

1. Инвестиципнп-техничка дпкументација ТТ привпда мпра бити урађена у складу са 
важећим прпписима ЗЈПТТ и Закпнпм п планираоу и изградои. 

2. Инвеститпр је у пбавези да узради прпјекат у складу са издатим услпвима. Накпн 
израде прпјекта преппручује се да исти дпстави на увид „Телекпму Србија“ а.д., 
Служби за планираое и изградои, Одељеое за пперативну ппдршку, Крагујевац.  

3. Приликпм изгадое ппслпвних и стамбених пбјеката, пп Члану 43 Закпна п 
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електрпнским кпмуникацијама, инвеститпри су дужни да изграде пратећу 
инфраструктуру пптребну за ппстављаое електрпнских кпмуникаципних мрежа, 
припадајућих средстава и електрпнске кпмуникаципне ппреме дп прпстприја 
кприсника, у складу са прпписаним техничким  и другим захтевима. 

4. На парцелама на кпјима ће се градити пбјекти чија намена неће бити 
индивидуалнп ппрпдичнп станпваое, инвеститпри су у пбавези да уграде једнп 
мпнтажнп или изграде зиданп мини каблпвскп пкнп ТК канализације, типа МБ2 
унутрашоих димензија 80х80х120(ШхДхВ). Кпначну ппзицију ТТ пкна и 
планираних цеви мпгуће је накаднп дпгпвприти са надлежнпм службпм 
 Предузећа за телекпмуникације Телекпма Србија-ад-ИЈ Крагујевац. 

5. Инвеститпр је у пбавези да пбвести Телекпм Србија п датуму техничкпг пријема 
пбјекта какп би се благпвременп пбезбедилп учешће представника Телекпма у 
раду кпмисије у циљу прпвере испуоеоа захтевних услпва и ради прпвере 
исправнпсти ТК инсталација. 

6. Инвеститпр ће пбезбедити надзпр на извпђеоу свих радпва на изградои привпда 
и п тпме пбавестити Телекпм. 

7. Телекпм ће пдредити стручнп лице за праћеое пвих радпва и п тпме пбавестити 
инвеститпра 

8. Ппвезиваое привпднпг ТТ кабла са ппстпјећпм ТТ мрежпм, кап и касније 
пдржаваое, врши искључивп Предузеће за телекпмуникације „Телекпм Србија“ 
а.д., а у складу са Општим услпвима за пружаое услуга у фикснпј 
телекпмуникаципнпј мрежи. 

У ппдручју захвата Плана детаљне регулације за специфичнп/заштићенп ппдручје 
прирпдпг и културнпг дпбра „Градиште“ у Вишевцу сви инвеститпри су дужни да се 
придржавају Закпна п електрпнским кпмуникацијама Члана 43. кап и Упуства Републичке 
агенције за електрпнске кпмуникације (РАТЕЛ) п реализацији техничких и других захтева 
при изградои електрпнске кпмуникаципне мреже и припадајућих средстава у стамбеним 
и ппслпвним пбјектима Члан 14 и пмпгуће равнпправне услпве за ппслпваое свих 
телекпмуникаципних пператпра.  

4.2.4. Правила грађеоа за гаспвпдну мрежу 

Дистрибутивни гаспвпд пд челичних цеви МПР 16 bar 

Изградоа нпвих пбјеката не сме угрпзиги стабилнпст, безбеднпст и ппуздан рад гаспвпда. 

Минималнп растпјаое темеља пбјeката пд гаспвпда је 3m. 
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При планираоу сапбраћајница и уређеоу терена пптребнп је ппштпвати прпписане 

висине надслпја у пднпсу на укппан гаспвпд у зависнпсти пд услпва впђеоа (у зеленпј 

ппвршини. исппд кплпвпза и сл.).  

Минималиа висина надслпја у пднпсу на укппан гаспвпд у зеленпј ппвршини је 0,8 м, а у 

пднпсу на укппан гаспвпд у трптпару (рачунајући пд гпрое ивице цеви дп гпрое кпте 

трптпара) је 1,0 м. 

Приликпм укрштаоа гаспвпда са сапбраћајницама, пса гаспвпда је пп правилу ппд правим 

углпм у пднпсу на псу сапбраћајнице. Укпликп тп није мпгуће извести дпзвпљена су 

пдступаоа дп угла пд 60°. 

Приликпм укрштаоа гаспвпда са сапбраћајницама минимална висина надслпја пд гпрое 

ивице гаспвпда дп гпрое кпте кплпвпзне кпнструкције, без примене ппсебне механичке 

заштите, акп се статичким прпрачунпм цевпвпда на сапбраћајнп пптерећеое утврди да је 

тп мпгуће, изнпси 1,35м.  

Приликпмукрштаоа гаспвпда са регулисаним впденим тпкпвима минимална висина 

надслпја пд гпрое ивице гаспвпда дп дна регулисаних кприта впдених тпкпва изнпси 

1,0м, пднпснп приликпм укрштаоа гаспвпда са нерегулисаним впденим тпкпвима 

минимална висина надслпја пд гпрое ивице гаспвпда дп дна нерегулисаних кприта 

впдених тпкпва изнпси 1,5м. 

При паралелнпм впђеоу гаспвпда са другим инсталацијама, пптребип је ппштпвати 

Правилник п услпвима за несметану и безбедну дистрибуцију прирпднпг гаса гаспвпдима 

притиска дп 16 bar : 

Минимална дпзвпљена растпјаоа сппљне ивице ппдземних челичних гаспвпда 10bar 

<МОР≤ 16bar са другим гаспвпдима, инфраструктурним и другим пбјектима су: 

 Минималнп дпзвпљенп 
растпјаое (m) 

 
Укрштаое 

Паралелнп 
впђеое 

Гаспвпди међуспбнп 0,20 0,60 

Од гаспвпда дп впдпвпда и канализације 0,20 0,40 

Од гаспвпда дп врелпвпда и тпплпвпда 0,30 0,50 
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Од гаспвпда дп прпхпдних канала врелпвпда и тпплпвпда 0,50 1.00 

Од гаспвпда дп нискпнаппнских и виспкпнаппнских 
ел.каблпва 

0,30 0,60 

Од гаспвпда дп телекпмуникаципних и пптичких каблпва 0,30 0,50 

Од гаспвпда дп впдпва хемијске индустрије и технплпшких 
флуида 

0,20 0,60 

Од гаспвпда дп резервпара* и других извпра ппаснпсти 
станице за снабдеваое гпривпм превпзних средстава у 
друмскпм сапбраћају, маоих плпвила. маоих привредних и 
сппртских ваздухпплпва 

- 5,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за 
складиштеое запаљивих и гпривих течнпсти укупнпг 
капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих и гпривих течнпсти укупнпг капацитета више пд 3 m³ а 
највише 100 m³

 
- 6,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих и гпривих течнпсти укупнпг капацитета више пд 100 m³ 

- 15,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих гаспва укупнпг капацитета највише 10 m³ 

- 5,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих гаспва укупнпг капацитета више пд 10 m³, а највише 60 m³ 

- 10,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих гаспва укупнпг капацитета прекп 60 m³ 

- 15,00 

Од гаспвпда дп шахтпва и канала. 0,20 0,30 

Од гаспвпда дп виспкпг зеленила - 1,50 

* растпјаое се мери дп габарита резервпара 

Није дпзвпљенп паралелнп впђеое ппдземних впдпва изнад и исппд гаспвпда. 

Није дпзвпљенп ппстављаое шахта изнад гаспвпда. 

Приликпм укрштаоа гаспвпд се пп правилу ппставља изнад канализације. Укпликп се 

мпра ппставити исппд, непхпднп је приментити дпдатне мере ради спречаваоа 

евентуалнпг прпдпра гаса у канализацију. 

Дистрибутивни гаспвпд пд пплиетиленских цеви МПР 4 bar  

Изградоа нпвих пбјеката не сме угрпзити стабилнпст, безбеднпст и ппуздан рад гаспвпда. 

Минималнп растпјаое темеља пбјеката пд гаспвпда пд је 1 m. 
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При планираоу сапбраћајница и уређеоу терена пптребнп је ппштпвати прпписане 

висине надслпја у пднпсу на укппан гаспвпд у зависнпсти пд услпва впђеоа (у зеленпј 

ппвршини, исппд кплпвпза и сл.). Минимална висина надслпја у пднпсу на укппан гаспвпд 

у зеленпј ппвршини је 0,8m, дпк у трптпару (рачунајући пд гпрое ивице цеви дп гпрое 

кпте трптпара) изнпси 1,0m. 

Приликпм укрштаоа гаспвпда са сапбраћајницама и пругама, пса гаспвпда је пп правилу 

ппд правим углпм у пднпсу на псу сапбраћајнице. Укпликп тп није мпгуће извести 

дпзвпљена су пдступаоа дп угла пд 60°. 

Приликпм укрштаоа гаспвпда са сапбраћајницама минимална висина надслпја пд гпрое 

ивице гаспвпда дп гпрое кпте кплпвпзне кпнструкције, без примене ппсебне механичке 

заштите изнпси 1,35 m, када се гаспвпд механички штити пплагаоем у заштитну цев, 

изнпси 1,0 m. 

Пплагаое гаспвпда дуж сапбраћајница се врши без примене ппсебне механичке заштите 

акп се статистичким прпрачунпм цевпвпда на сапбраћајнп пптерећеое утврди да је тп 

мпгуће, с тим да минимална дубина укппаваоа пд гпрое ивице гаспвпда дп гпрое кпте 

кплпвпзне кпнструкције пута у тпм случају изнпси 1,35 м, а све у складу са услпвима 

управљача пута. 

Приликпм укрштаоа гаспвпда са регулисаним впденим тпкпвима минимална висина 

надслпја пд гпрое ивица гаспвпда дп дна регулисаних кприта впдених тпкпва изнпси 

1,0м, пднпснп приликпм укрштаоа гаспвпда са нерегулисаним впденим тпкпвима 

минимална висина надслпја пд гпрое ивице гаспвпда дп дна нерегулисаних кприта 

впдених тпкпва изнпси 1,5м. 

При паралелнпм впђеоу гаспвпда са другим инсталацијама. пптребнп је ппштпвати 

Правилник п услпвима за несметану и безбедну дистрибуцију прирпднпг гаса гаспвпдима 

притиска дп 16 bar: 

Минимална дпзвпљена растпјаоа сппљне ивице ппдземних ПЕ гаспвпда МОР ≤ 4 bar са 

другим гаспвпдима, инфраструктурним и другим пбјектима су: 

 Минималнп дпзвпљенп 
растпјаое (m) 

 Укрштаое Паралелнп 
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впђеое 
Гаспвпди међуспбнп 0,20 0,40 

Од гаспвпда дп впдпвпда и канализације 0,20 0,40 

Од гаспвпда дп врелпвпда и тпплпвпда 0,30 0,50 

Од гаспвпда дп прпхпдних канала врелпвпда и тпплпвпда 0,50 1.00 

Од гаспвпда дп нискпнаппнских и виспкпнаппнских 
ел.каблпва 

0,20 0,40 

Од гаспвпда дп телекпмуникаципних и пптичких каблпва 0,20 0,40 

Од гаспвпда дп впдпва хемијске индустрије и технплпшких 
флуида 

0,20 0,60 

Од гаспвпда дп резервпара* и других извпра ппаснпсти 
станице за снабдеваое гпривпм превпзних средстава у 
друмскпм сапбраћају, маоих плпвила. маоих привредних и 
сппртских ваздухпплпва 

- 5,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за 
складиштеое запаљивих и гпривих течнпсти укупнпг 
капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих и гпривих течнпсти укупнпг капацитета више пд 3 m³ а 
највише 100 m³

 
- 6,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих и гпривих течнпсти укупнпг капацитета више пд 100 m³ 

- 15,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих гаспва укупнпг капацитета највише 10 m³ 

- 5,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих гаспва укупнпг капацитета више пд 10 m³, а највише 60 m³ 

- 10,00 

Од гаспвпда дп извпра ппаснпсти ппстрпјеоа и пбјеката за складиштеое 
запаљивих гаспва укупнпг капацитета прекп 60 m³ 

- 15,00 

Од гаспвпда дп шахтпва и канала. 0,20 0,30 

Од гаспвпда дп виспкпг зеленила - 1,50 

* растпјаое се мери дп габарита резервпара 

Није дпзвпљенп паралелнп впђеое ппдземних впдпва изнад и исппд гаспвпда. 

Није дпзвпљенп ппстављаое шахта изнад гаспвпда 

Приликпм укрштаоа гаспвпд се пп правилу ппставља изнад канализације. Укпликп се 

мпра ппставити исппд, неппхпднп је применити дпдатне мере ради спречаваоа 

евентуалнпг прпдпра гаса у канализацију. 

Минимална хпризпнтална растпјаоа ппдземних гаспвпда максималнпг раднпг притиска 
16 бар пд надземне електрп мреже и стубпва далекпвпда су: 
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 Минималнп растпјаое 

Називни наппн при укрштаоу(m) 
при паралелнпм 
впђеоу (m) 

1 kv ≥U 1 1 

1 KV <U≤20KV 2 2 

20 KV <U≤35KV 5 5 

35KV<U 10 10 

Није дпзвпљенп ппстављаое шахта изнад гаспвпда. 

Ппсебне мере заштите изграђених гаспвпда при извпђеоу радпва: 

У случајевима кад се лпкацијски услпви издају самп на пснпву планскпг дпкумента (без 
прибављаоа услпва)пптребнп је предвидети ппсебне мере заштите изграђених гаспвпда. 

1. У ппјасу ширине пп 3m са сваке стране, рачунајући пд псе дистрибутивнпг 
гаспвпда максималнпг раднпг притиска 16 бар и 4 бар, на местима укрштаоа и 
паралелнпг впђеоа, предвидети извпђеое свих земљаних радпва ручним 
искпппм.На растпјаоу 1 m дп 3 m ближе ивице рпва пд сппљне ивице гаспвпда, 
мпгуће је предвидети машински искпп у случају кад се прпбним 
искппима(„шлицпваоем“) недвпсмисленп утврди тачан пплпжај гаспвпда и кад 
машински искпп пдпбри представник ЈП „Србијагас „на терену. 

2. Укпликп на местима укрштаоа и/или паралелнпг впђеоа дпђе дп пткппаваоа 
гаспвпдне цеви, пштећена изплаципна трака (пднпси се на гаспвпде пд челичних 
цеви) се мпра заменити нпвпм. Замену пбавезнп извпде радници  ЈП „Србијагас „п 
трпшку инвеститпра, а пп дпстављаоу благпвременпг пбавештеоа. 

3. Укпликп на местима укрштаоа и/или паралелнпг впђеоа дпђе дп пткппаваоа 
гаспвпдне цеви, пштећена гаспвпда п пвпме се хитнп мпра пбавестити ЈП 
„Србијагас „ ради предузимаоа пптребних мера кпје ће се пдредити накпн увида 
у стаое на терену. 

4. У случају пштећеоа гаспвпда , кпје настане услед извпђеоа радпва у зпни 
гаспвпда, услед непридржаваоа утврђених услпва, кап и услед непредвиђених 
радпва  кпји се мпгу јавити приликпм извпђеоа пбјеката, инвеститпр је пбавезан 
да снпси све трпшкпве санације на гаспвпдним инсталацијама и надпкнади штету 
насталу услед евентуалнпг прекида дистрибуције гаса. 

5. Приликпм извпђеоа радпва грађевинска механизација мпра прелазити трасу 
гаспвпда на пбезбеђеним прелазима утврђеним такп да се не изазива ппјачанп 
механичкп напрезаое гаспвпда. 

6. Упптреба вибраципних алата у близини гаспвпда је дпзвпљена укпликп не утиче 
на механичка свпјства и стабилнпст гаспвпда. 
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7. У зпни 5 m левп и деснп пд псе гаспвпда не дпзвпљава се надвишеое(насипаое 
ппстпјећег терена), скидаое хумуса, пднпснп прпмена апсплутне кпте терена кпја 
је ппстпјала пре извпђеоа радпва. 

8. Приликпм извпђеоа радпва у зпнама ппаснпсти и кпд пслпбпђене гаспвпдне цеви 
пптребнп је применити све мере за спречаваое изазиваоа експлпзије или 
ппжара:забраоенп је радити са птвпреним пламенпм, радити са апаратпм или 
уређајима кпји мпгу при упптреби изазвати варницу, кпришћеое впзила кпји при 
раду мпгу изазвати варницу,кпришћеое електричних уређаја кпји нису у складу са 
нпрмативима прпписаним у пдгпварајућим стандардима SRPS за 
прптивексплпзивну заштиту, пдлагаое запаљивих материја и држаое материја 
кпје су ппслпжне сампзапаљеоу. 

9. Инвеститпр је пбавезан, у складу са Закпнпм п цевпвпднпм трансппрту гаспвитих 
и течних угљпвпдпника и дистрибуцији гаспвитих угљпвпдпника (Сл.гласник РС, 
бр.4/2009), да 10 дана пре ппчетка радпва у заштитнпм ппјасу гаспвпда , пбавести 
ЈП  „Србијагас „у писанпј фпрми, какп би се пбезбедилп присуствп нашег 
пдставника за време трајаоа радпва у близини гаспвпда. 

Кпнтрпла спрпвпђеоа мера из пвих услпва врши се п трпшку инвеститпра 

Заштита гаспвпда- израда прпјектнп-техничке дпкументације 

Укпликп ппстпји пптреба за изградопм пбјеката у пквиру плана за кпје се не мпже 

пбезбедити ппштпваое услпва п пптребним удаљеоима и нивелаципним растпјаоима пд 

гасних инсталација, пптебнп је предвидети заштиту гаспвпда- ппстављаое  гаспвпда у 

заштитну цев, механичку заштиту гаспвпда и /или измештаое гаспвпда. Измештаое се 

мпже извести самп у јавну ппвршину. За измештен гаспвпд је пптребнп пбезбедити 

плански пснпв са елементима за детаљнп спрпвпђеое за нпву трасу гаспвпда.  

За заштиту гаспвпда за кпју је неппхпдна интервенција на гаспвпду пптребнп је пре усваја 

плана прибавити начелну сагласнпст ЈП „Србијагас“. 

4.2.5. Правила грађеоа за пбјекте јавне намене  

Грпбља 

Фпрмираое нпвих и уређеое ппстпјећих у целинама: прпстпр за сахраоиваое (60%) - 
грпбна места за сахраоиваое укппаваоем и грпбнице; други садржаји (40%) – 
сапбраћајнице и паркинг, приступне стазе и кпмемпративни платпи, цркве и капеле (П+0), 
заштитне и пстале зелене ппвршине и сл. Кпмплекс грпбља треба да буде ппремљен 
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пдгпварајућпм инфраструктурпм и пграђује се транспарентнпм пградпм.  

Ппстпјеће грпбље у насељу (јужнп пд регулације Државнпг пута IБ реда пзнака 27) 
кпнзервирати у смислу заустављаоа птвараоа нпвих грпбница и грпбних места. 
Дпзвпљена је и ппжељна рекпнструкција ппдручја грпбља у делу: 

 замене ппстпјеће пграде ка Државнпм путу у висини 1.4м 

 архитектпнскпг ремпделпваоа грпбљанске капеле. 

Иакп грпбље није у пунпј функцији, неппхпднп је редпвнп пдржаваое грпбљанских стаза 
и слпбпдних ппвршина. 

Отвараоу нпвпг грпбља у Вишевцу (севернп пд Државнпг пута IБ реда пзнака 27) претхпди 
пбавезна израда геплпшкпг елабпрата. На нпвпм грпбљу предвиђена је изградоа нпве 
капеле кпју треба прпјектпвати кап пбјекат преппзнатљиве црквене архитектуре. При 
изради прпјекта грпбља (разрада урбанистичким прпјектпм) узети у пбзир кпридпр 
инфраструктурне мреже впдпвпда и канализације и у заштитнпм ппјасу инфраструктуре 
забранити псниваое грпбница. 

Скупштина ппштине прпписује начин прганизпваоа ппслпва на уређиваоу и пдржаваоу 
грпбља, грпбпва, крематпријума (укпликп ппстпји на теритприји ппштине) и друге услпве 
везане за пбављаое ппгребних услуга. 

Паркинг се предвиђа изван пграђенпг дела кпмплекса. 

Мемпријални кпмплекс 

Мемпријалнп-прирпдни сппменик „Градиште“, заштићена пкплина неппкретних 
културних дпбара. Дпзвпљавају се пбјекти и радпви у функцији заштите и презентације 
прирпднпг и културнпг дпбра, према ппсебним услпвима надлежних пргана и 
прганизација. 
Забраоује се изградоа пбјеката кпји негативнп утичу на пснпвну намеоену функцију и 
живптну средину или је оихпв утицај ван дпзвпљених граница, у кпјима мпже да се 
кпнтрплише.  
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4.3 Ппсебна правила грађеоа за ппвршине псталих намена 

Правилима грађеоа за изградоу, пбнпву и рекпнструкцију пбјеката, дефинисани су 

услпви и елементи урбанистичке регулације при спрпвпђеоу плана. Правила су дата 

ппсебнп пп наменама, претежнпј и пснпвним - кпмпатибилним и представљају пснпв за 

директну примену Плана или за даљу разраду крпз израду урбанистичкпг прпјекта. За 

правила кпја нису дефинисана ппсебним правилима важе ппшта правила грађеоа. 

4.3.1. Правила грађеоа за ппрпдичнп станпваое 

пснпвна намена:  ппрпдичнп станпваое 
      мешпвитп станпваое(станпваое са ппслпваоем) 
      прпизвпдне делатнпсти у сепским дпмпвима 
      радипнице старих заната 
      ппљппривредна прпизвпдоа 

Ппрпдични пбјекти за станпваое мпгу бити стамбени и стамбенп-ппслпвни, а у једнпм 

пбјекту мпгуће је прганизпвати максимум 4 стамбене јединице. 

Куће градити кап слпбпднпстпјеће пбјекте. Минимална удаљенпст сепских 

слпбпднпстпјећих пбјеката је 6м. Минимална удаљенпст ппмпћних пбјеката је 3м. 

Преппручена спратнпст стамбених пбјеката је Пп+П+1+Пк, при чему висина пбјекта не 

мпже прећи 12м. Висина надзитка за ппткрпвне етаже изнпси 1.6м. 

Кпта приземља пдређује се у пднпсу на нивелету јавнпг или приступнпг пута. На равнпм 

терену кпта приземља не мпже бити нижа пд кпте пута а максимум је 1.2м изнад те 

нивелете. Паркираое решавати на парцели. 

Станпваое у функцији туризма, према плану вишег реда, ппдразумева куће за пдмпр и 

рекреацију, пдмаралишта, шкпле у прирпди, пансипне, спбе за издаваое, камппве – 

бунгалпве, хптеле, мптеле, шумарске, планинарске и лпвачке куће, етнп-екп насеља, 

пмладинске хптеле, куће са чекама, истраживачке станице и сл. Вишевац, кап насеље уз 

Државни пут IБ реда пзнака 27 и уз трасу „културнп-истпријскпг-туристичкпг пута“ има 

ппсебнп ппвпљне услпве за развпј пве врсте услуга. 
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Ревитализација ппстпјећих и изградоа нпвих пбјеката станпваоа треба да се развија у 

негпваоу ппрпдичнпг станпваоа у кућама са пкућницпм. Стил пбнпве/грађеоа кућа треба 

да прати вреднпсти нарпдне архитектуре мправскпг стила. 

Куће за станпваое упбличавати сапбразнп аутпхтпним стилпвима градое – вишевпдни 

крпвпви ппкривени цреппм, дубпке стрехе и испусти, лучнп засведени и ппкривени 

тремпви, примена камена и дрвета у завршнпј пбради фасада. Сви грађевински испусти 

на пбјекту мпгу у хпризпнталнпј прпјекцији прећи грађевинску линију за 1.2м, пднпснп 

регулаципну линију 0.9м/изнад 3м висине. 

Сппљни изглед пбјекта, пблик крпва, примеоени материјали, бпје и други елементи мпгу 

се утврђивати идејним и главним архитектпнским прпјектпм. 

4.3.2. Правила грађеоа за угпститељске пбјекте и туристичке садржаје 

У пквиру намене угпститељски пбјекти ппдразумеавју се рестпрани и мптели, хптели, етнп 

кпмплекси, бунгалпви и други садржаји кпји ће развити туризам и услугжне делатнпсти. 

Развпј туристичких и кпмплементарних активнпсти засниваће се на културплпшкпм 

туризму, са капацитетима сепскпг туризма. Ппвпљан сапбраћајни пплпжај, на државнпм 

путу I реда M4, пмпгућава да пвп насеље има улпгу функципналнпг ппвезиваоа развпја 

туризма на ппдручју ппштина Рача и Тпппла.  

Услужне делатнпсти пбухватају кпмерцијалне делатнпсти у дпмену пружаоа услуга свих 

врста усмерених ка задпвпљеоу најширег спектра заједничких пптреба станпвништва: пд 

задпвпљеоа свакпдневних пптреба, дп пних ппвремених и ванредних, у терцијарнпм и 

квартарнпм сектпру. 

Развпј свих видпва туризма  зависи пд ппнуде угпститељских пбјеката на датпм ппдручју 

(куће за пдмпр и рекреацију, пдмаралишта, шкпле у прирпди, спбе за издаваое, камппви 

– бунгалпви, хптели, мптели, шумарске, планинарске и лпвачке куће, етнп-екп насеља, 

апартхптели, шумарске, планинарске и лпвачке куће са чекама, истраживачке станице и 

сл.)  

пснпвна намена:  услужне делатнпсти 
кпмерцијалне делатнпсти,  
кпмерцијални пунктпви  
туризам 
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Урбанистички параметри за угпститељске пбјекте разматрани су за грађевински рејпн и тп 

за: сепске зпне, зпне кућа за пдмпр и туристичке зпне. 

У сепским зпнама дпзвпљава се изградоа ппрпдичних стамбених и стамбенп ппслпвних 

пбјеката, екпнпмских пбјеката сепскпг дпмаћинства, ппслпвнп-прпизвпдних пбјеката 

ппљппривреде, рибарства, шумарства и прерађивачке индустрије у функцији 

ппљппривредне прпизвпдое, ппслпвних пбјеката услужних и занатских делатнпсти, 

пбјеката јавне намене, кпмуналних пбјеката, кап и пбјеката сапбраћајне, енергетске, 

впдппривредне, кпмуналне и друге инфраструктуре, кпји немају неппсредан и ппсредан 

штетан утицај на стамбене функције и пкплину. У пвпј зпни забраоује се изградоа 

индустријских пбјеката са техничкп-технплпшким прпцесима кпји прпизвпде знатан 

индустријски птпад и кпји имају значајан штетан утицај на пкплину). 

У зпнама кућа за пдмпр (викенд-куће)  дпзвпљава се и изградоа: ппслпвних пбјеката 

услужних и занатских делатнпсти кап пратеће и дппунске намене у функцији туризма, 

пбјеката јавне намене у функцији сппрта и рекреације, пбјеката сапбраћајне и кпмуналне 

инфраструктуре кпји немају неппсредан или ппсредан штетан утицај на стамбене 

функције и пкплину. У пвпј зпни забраоује се изградоа ппљппривредних, индустријских и 

свих других пбјеката кпји имају техничкп-технплпшки прпцес. 

Сагласнп принципима приступа пвпм плану, рестпрани и стаципнирани смештај – хптели 

треба такпђе да буду: 

 кап ппјединачни пбјекти или целине изграђени у мправскпм стилу 

 преппручена спратнпст пбјеката услуга, мпже бити: П дп Пп + П + 2, пднпснп дп Пп 
+ П + 4 + Пк за хптеле, где је: Пп – ппдрум, П – приземље, 2, 4 - брпј спратпва. 

Објекти услуга мoгу имати ппдрумске или сутеренске прпстприје акп не ппстпје сметое 

гептехничке и хидрптехничке прирпде. 

За паркираое впзила за сппствене пптребе, за заппслене и кприснике услуга, 

инвеститпри, пднпснп власници пбјеката услуга свих врста и типпва изградое, пбезбеђују 

прпстпр на сппственпј грађевинскпј парцели за смештај впзила. 

Индекс заузетпсти парцеле (пднпс хпризпнталне прпјекције пбјекта и ппвршине 
грађевинске парцеле): 

 за сепске зпне 30% 
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 за зпне кућа за пдмпр 20% 

 за туристичке зпне 50%. 

Индекс изграђенпсти парцеле (пднпс брутп развијене грађевинске ппвршине пбјекта и 
ппвршине грађевинске парцеле): 

 за сепске зпне 0.6  

 за зпне кућа за пдмпр 0.3 

 за туристичке зпне 2,0  

4.3.3. Правила грађеоа за сппртскп рекреативне садржаје 

Оснпвна намена: сппрт и рекареација (сампсталне сппртскп-рекреативне ппвршине – 

птвпрени и затвпрени терени за мале сппртпве, игралишта за децу, теретане на 

птвпренпм,тениски терени, мини гплф, бадмингтпн, интегрисане сппртскп- рекреативне 

ппвршине; ппвезујуће/линеарне сппртскп-рекреативне ппвршине – пешачки тпкпви, 

бициклистичке стазе, трим стазе); 

Минималнп пдстпјаое грађевинске линије пд регулаципне је 3,0m на неизграђенпм делу. 

 Индекс заузетпсти парцеле:   дп 30% 

 Индекс изграђенпсти парцеле;  дп 0.5  

 Спратнпст :  П 

Општи услпви за сппртскп рекреативне ппвршине : заветрина, пријентација север, севеп-

истпк, раван терен, у планинским услпвима ппжељна је и псунчанпст. 

4.3.4 Правила грађеоа верске пбјекте 

Верски пбјекти су пп свпјпј намени пбјекти јавнпг карактера кпји се не граде на 

ппвршинама јавне намене. Верски пбјекти се раде на захтев пдређене верске заједнице, у 

сарадои са надлежним Завпдпм за заштиту сппменика културе у Крагујевцу. 

У саставу грађевинске парцеле верскпг пбјекта, ппред бпгпмпље, треба пбезбедити 

прпстпр за изградоу пратећих садржаја: управнп-административних садржаја. Садржаје 

кпмплетирати са пбразпвнп-културним, резиденцијалним и пратећим (кпмерцијалним) 

изграђеним прпстпрпм и слпбпдним ппвршинама. 

 Индекс заузетпсти парцеле:   дп 35% 

 Индекс изграђенпсти парцеле;  дп 0.7  



                    План детаљне регулације за специфичнп/заштићенп  
                 ппдручје прирпднпг и културнпг дпбра“Градиште“  

у Вишевцу 

88 

 

 Спратнпст :  П 

Максимални прпценат ппвршина намеоених зеленилу, пднпснп шумскпм земљишту у 

пквиру парцеле изнпси 30%. 

За пбјекте утврђене или евидентиране кап културнп дпбрп за све интервенције на пбјекту 

или парцели пбавезнп је прибављаое услпва пд надлежнпг завпда за заштиту сппменика 

културе.  
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4.4. Правила грађеоа на ппљппривреднпм, шумскпм и впднпм земљишту 

4.4.1. Правила грађеоа на ппљппривреднпм земљишту: 

Ппљппривреднп земљиште кпристи се за ппљппривредну прпизвпдоу, псим у 

случајевима утврђеним Закпнпм п ппљппривреднпм земљишту („Службени гласник РС“, 

брпј 62/06 и 41/09). 

На ппљппривреднпм земљишту дпзвпљена је: 

 изградоа или рекпнструкција ппрпдичне стамбене зграде ппљппривреднпг 

дпмаћинства, у циљу ппбпљшаоа услпва станпваоа или прирпднпг раздвајаоа 

дпмаћинства, највише дп 200м2 брутп стамбенпг прпстпра 

 изградоа екпнпмских пбјеката, кпји се кпристе за примарну ппљппривредну 

прпизвпдоу (пбјекти за смештај механизације, репрпматеријала, за смештај и 

чуваое гптпвих ппљппривредних прпизвпда, стаје за гајеое стпке, пбјекти за 

пптребе гајеоа и приказиваое старих аутпхтпних спрти биљних култура  и  раса 

дпмаћих живптиоа, пбјекти за гајеое печурки, пужева и риба, прпизвпдни и 

сервиснп радни пбјекти  у функцији ппљппривреде,хладоаче, магацини, 

прехрамбени прпизвпдни ппгпни и сличнп), највише 20% пд ппвршине парцеле. 

4.4.2. Правила грађеоа на шумскпм земљишту 

Шумскп земљиште се кпристи искључивп у у функцији шумарства и лпвства, псим у 
случајевима утврђеним Закпнпм п шумама („Службени гласник РС“, брпј 30/10). 

На шумскпм земљишту, дпзвпљена је: 

 изградоа стамбених и екпнпмских пбјеката сппственика шумскпг земљишта, на 
ппвршини дп 10 ари, спратнпсти дп П+Пк, индекса изграђенпсти дп 0,15, степена 
заузетпсти дп 10%; 

 изградоа пбјеката у функцији туризма – пешачке, рекреативне, бициклистичке 
стазе са пратећим садржајима (надстрешнице, пдмпришта – максималнп 30m² 
брутп, спратнпсти П+0, уз упптребу прирпдних материјала, дрвп и камен); 

 изградоа лпвнп-техничких пбјеката, у функцији газдпваоа лпвиштем;  

 других пбјеката, искључивп у функцији газдпваоа шумама (шумски путеви, 
прптивппжарни путеви и сличнп), пднпснп пбјеката утврђених планпм газдпваоа 
шумама. 



                    План детаљне регулације за специфичнп/заштићенп  
                 ппдручје прирпднпг и културнпг дпбра“Градиште“  

у Вишевцу 

90 

 

4.3.4. Правила грађеоа на впднпм земљишту: 

Впднп земљиште кпристи се на начин кпјим се не утиче штетнп на впде и припбални 

екпсистем и не пграничавају права других и тп за:  

1. изградоу впдних пбјеката и ппстављаое уређаја намеоених уређеоу впдптпка и 

других впда;  

2. пдржаваое кприта впдптпка и впдних пбјеката;  

3. спрпвпђеое мера заштите впда;  

4. спрпвпђеое заштите пд штетнпг дејства впда;  

5. пстале намене, утврђене Закпнпм п впдама („Службени гласник РС“, брпј 30/10).  

Дпзвпљена је изградоа: 

 пбјеката за кпришћеое пбнпвљивих извпра енергије малих капацитета (изградоа 

малих хидрпелектрана, утврђених катастрпм MХЕ респрнпг министарства или уз 

сагласнпст респрнпг министарства); директнп на пснпву пвпг плана, издаваоем 

лпкацијске дпзвпле, уз прибављаое свих пптребних услпва и сагласнпсти, изван 

зпна стпгпдишое велике впде и изван захвата ппплавних таласа, уз уважаваое 

раније стечених права у ппгледу кпришћеоа впда; неппхпднп је пбезбедити 

приступни пут кпји се ппвезује на јавну сапбраћајницу, пп правилу, минималне 

ширине 3,50m, а кпмплекс са машинскпм зградпм и инсталацијама максималнп 

визуелнп уклппити у пкружеое; 

 пбјеката за узгпј рибе, псим у случајевима акп је угрпженп извприште за 

снабдеваое впдпм, уз прибављене пптребне услпве, а ппсебнп впдне услпве и 

сагласнпст надлежнпг министарства.  
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5.0. Спрпвпђеое плана 

Овај План детаљне регулације  за специфичнп/заштићенп ппдручје прирпднпг и културнпг 
дпбра „Градиште“ у Вишевцу спрпвпди се директнп, издаваоем лпкацијске дпзвпле, на 
пснпву правила уређеоа и правила грађеоа, у складу сапдредбама Закпна п планираоу и 
изградои. 

Овај ПДР је и пснпв за вршеое експрппријације земљишта збпг пптребе реализације трасе 
измештаоа депнице Државнпг пута и рекпнструкције шумских и некатегприсаних путева у 
лпкалне ппштинске путеве. 

Осим претежних намена пдређених крпз ПДР, мпгуће је план имплементирати и крпз 
кпмпатибилне, тј. пратеће и дппунске намене. 

За неппсреднп спрпвпђеое плана тј. за издаваое или израду гпре наведених дпзвпла 
надлежан је ппштински прган лпкалне сампуправе. 

 

Слика 12: Графички прилпг 10.0. Смернице за спрпвпђеое Плана 


