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  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА РАДНУ ЗОНУ „ГОРЊА ДРАГУША“  
РАНИ ЈАВНИ УВИД 

 

 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  за радну зону «ГОРЊА 

ДРАГУША» ,  (у даљем тексту: План). 

 

I. УВОД 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Рани јавни увид Плана, ради се на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14, 

132/2014 и 145/2014), као обавезна фаза у изради планских докумената након објављивања 

Oдлуке о изради Плана детаљне регулације  за радну зону «ГОРЊА ДРАГУША» .  
Правни основ за израду Плана чине: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС 

и 98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014 и 145/2014), 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за радну зону «ГОРЊА ДРАГУША»   
("Службени  лист општине Блаце ", бр. .... ), број: I-350-1563/2015 од 22.12.2015 године, 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и 

урбанистичких планова („Службени гласник Републике Србије“, број 31/10, 69/10 и 16/11),  

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службни гласник 

Републике Србије“, бр. 22/2015.г.) 

 

Према члану 14. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радну зону «ГОРЊА 
ДРАГУША»  у Блацу ("Службени  лист општине Блаце ", бр. .......),  приступа се изради 

стратешке процене утицаја Плана  на животну средину. 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду је: 

- Просторни план општине Блаце ("Службени  лист општине Блаце ", бр.  4/11), 

 

II. ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО ПЛАНА 

1) Опис границе планског документа; 

Планско подручје обухвата простор површине од око 16,9 ха ( са лагуном, која захвата 

површину од 2,7ха која се налази јужно од општинског пута (део КП бр,5235)), а одређено  је 

катастарским парцелама и то: на западу –источном границом некатегорисаног пута-део КП 

бр.5243/1; на северу – јужном границом некатегорисаног пута-део КП бр.5243/2; на истоку – 

источном границом некатегорисаног пута КП бр. 5244 до пресечне тачке јужне и западне 

границе КП бр. 3212/2, а затим западном границом исте до пресечне тачке са јужном 
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границом некатегорисаног пута-део КП бр.5243/2  и на југу – северном границом општинског 

пута-део КП бр.5235, сече исти до пресека  са западном границом КП бр.3621; западном 

границом КП бр.3621 – на истоку; на југу – северном  границом КП бр.3623; на западу – 

источном границом некатегорисаног пута КП бр.5259; северном границом КП бр.3627 до 

тачке пресека са западном границом КП бр.3628, западном границом КП бр.3628 до пресечне 

тачке исте са јужном границом  општинског пута (део КП бр,5235) и на северу: – јужном 

границом те парцеле до почетне тачке описа, односно,  пресека исте са источном границом 

некатегорисаног пута КП бр.5243/1 све КО Горња Драгуша. 

Овим границама су обухваћене, северно од општинског пута (КП бр.5235), целе катасарске 

парцеле бр: 3211,3212/1,2,3,4,5,и7,3213, 3214,3215,3216,3217, 3218,3219,3220,3221,3222,3223, 

3224,3225,3226, 3227, 3228, а јужно од тог пута, целе кат. парцеле бр: 3622, 3625, 3226, 3227 и 

3228 и део општинског пута: КП бр.5235, све КО Горња Драгуша. 

 

2) Извод из планског документа вишег реда; 

 

    Плански докуменат вишег реда је Просторни план општине Блаце ("Службени  лист 

општие Блаце ", бр.  4/11) и планско подручје је по  намени одређено за грађевинско –радну 

зону. 

Радна зона ’’Горња Драгуша’’ налази се на удаљености од 10км од насеља Блаце, и до ње се 

долази државним путем II реда - бр.102, а затим општинским путем  за села Горња Драгуша и 

Доња Драгуша.  

 

2.1.Саобраћајнице и терминали 

Саобраћајну мрежу у обухвату Плана чини   општински пут за села Горњу и Доњу Драгушу , 

који се укључује у државни пут II реда - бр.102, а који је ван планског подручја.   

Државни пут  (Крагујевац – Крушевац – Разбојна – Блаце – Белољин)  је високо капацитетна 

саобраћајница која пролази кроз територију општине у правцу северозапад – југоисток  и 

саобраћајно повезује подручје два или више округа или подручје округа, а општински  се 

пружа у правцу исток-запад. 

Просечна ширина коловоза државног пута II реда - бр.102,  преко кога се обавља путнички 

саобраћај, теретни саобраћај, битан за планско подручје,  и јавни превоз путника, износи 6,9 

m и пут је у целости са савременим коловозом (асфалт). 

 

2.1.1.Општински путеви  

Општински путеви служе за повезивање појединих делова општине и града са центрима и 

зонама активности или становања. То су саобраћајни потези намењени јавном и 

индивидуалном путничком саобраћају. У односу на спољну путну мрежу могу се повезивати 

на путеве магистралног и регионалног карактера тј. државне путеве I и II реда. Попречни 

профил садржи коловоз са две траке и обостране банкине ван насеља односно тротоаре у 

насељеним местима. 

Непосредна приступна саобраћајница планском подручју је општински пут за села Горњу и 

Доњу Драгушу  ( КП бр. 5235).  Овај пут је део добро развијене мреже општинских путева 

који повезују већину насеља са општинским центром. Општинске путеве карактерише мала 

просечна ширина коловоза (3,8m) а свега 1,5% од укупне дужине општинских путева има 

коловоз шири од 4m. 
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У делу планског подручја   просечна ширина  приступног пута- општински пут за села Горња 

и Доња Драгуша (КП бр.5235),  је  до 4,0 м, са нерегулисаним профилом и девастираним 

застором од асфалта.  

 Планирани попречни профил садржи коловоз са две траке ( минимум 3,0м) и обостране 

банкине ван насеља ( ширине 1,0м), односно, тротоаре у насељеним местима.  

 

2.2.Привредна делатност 

Основни концепт развоја у овој области је  стварање планског основа за планирање, 

корипћење и заштиту простора, промену намене земљишта и  обезбеђење просторних, 

саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни привредни развој, рационалним 

коришћењем природних ресурса, терторијалне интеграције привредних, стамбених, 

саобраћајних и других активности, унапређење и очување природе, а све то уважавањем 

потреба социјалног и економског развоја општине Блаце. 

Развој Блаца у планираном дугорочном периоду биће у значајној мери усмерен на 

коришћење расположивог погодног грађевинског земљишта за привлачење нових 

инвестиција,  грађење нових привредних капацитета и развијање и проширење постојећих у 

складу са прописима и законском регулативом за планиране и постојеће делатности. 

Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне 

конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и 

просторних услова, као и њена равномернија просторна дистрибуција усклађена са 

потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја, захтевима климатских промена и 

смањења притиска на ресурсе.  

 

2.3.Врста и намена објеката који се могу градити и врста и намена објеката чија је 

      изградња забрањена 

У оквиру планског подручја заједно функционишу предузећа из области агроиндустрије, 

грађевинске индустрије и комуналних делатности, тако да је у складу са тим на овом 

простору, поред   реконструкције постојећих објеката, ( фарме крава, фабрике бетона, 

ветеринарске станице са прихватилиштем за напуштене псе и мачке), могућа изградња нових 

објеката: фабрике за производњу елемената од бетона; објеката за  унапређење енергетске 

ефикасности и заштиту животне средине изградњом пречишћшвача за замућену воду, (која је 

нуспродукт из  постројења за производњу електричне енергије из биогаса снаге 1МW у 

оквиру фарме крава). 

Осим потребе за проширењем капацитета постојећих корисника простора и парцела у оквиру 

планског подручја , постоји и потреба за заштитом животне средине изградњом заштитног 

појаса зеленила око радне зоне, а нарочито према  насељеним местима. 

 

У овој зони поред постојећих и планираних објеката за постојеће кориснике, на неизграђеном 

земљишту, могу се градити објекти у функцији постојећих делатности: производње, 

складиштења, пословања  и трговине, као допунске намене, и то према Правилнику о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 22/2015.г.), могућа је изградња следећих намена: комерцијалне услуге, сервиси, занатство 

и услуге, инфраструктурни објекти. 

 

Забрањена је намена објеката у функцији становања и јавних служби. 
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2.4.  Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта за радну зону  који је 

потребан за издавање локацијских услова  и грађевинске дозволе  

Грађевинско земљиште је комунално опремљено потребном инфраструктуром унутар 

постојећих комплекса, али исту треба проширити и ускладити са планираним проширењима и 

новом изградњом, а у свему према условима надлежних комуналних предузећа.  

Посебно је потребно инфраструктурно регулисати  коришћење лагуне-базена замућене воде, 

као нуспродукта биогаса снаге 1МW. 

Потребно је такође уређење површина јавне намене, односно, евентуалну промену регулативе 

дела  постојећег општинског пута ради организовања приступа постојећим и планираним  

објектима и комплексима у границама ове   радне зоне.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања, које доноси јединица локалне самоуправе. 

Неизграђено грађевинско земљиште, које није опремљено, а налази се у обухвату Плана, 

може се комунално опремити и средствима физичких и правних лица. 

 

2.5. Правила градње и регулације за индустријске објекте и привредне комплексе  

Правила парцелације за грађевинске парцеле новопланираних производних, се утврђују обавезном 

површином комплекса не мањом од 0,2 ha и ширином уличног фронта парцеле не мањом од 30 m, а  

привредних и комерцијалних делатности  према чл. 11. Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Службни гласник Републике Србије“, бр. 22/2015.г.), не 

мањом од  800м2 са минималном ширином фронта парцеле од 16 м.. 

Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини 

комплекса: минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5 ha - 30%, за 

комплексе 1-5 ha - 25%, за комплексе 0,2-1 ha - 20%, од чега компактна пошумљена површина 

износи минимално пола од укупног зеленила.  

Заштитно зеленило поставити између комплекса и управно на правац доминантних ветрова, 

нарочито око фарме крава, и прихватилишта за псе и мачке. 

 Кроз израду Процене утицаја на животну средину, у односу на планиране и постојеће 

делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите. 

Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније. 

 

2.5.1. Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела одређена је регулационом линијом према јавној површини, тј. 

општинском путу   Горња Драгуша-Доња Драгуша. 

Минимална величина грађевинске парцеле за изградњу објеката у новопланираним 

комплексима привредне, пословне, производне и индустријске  делатности,( у оквиру  

браунфилд локације (у јавној својини) и неизграђеног земљишта (у приватној својини, које се 

тренутно користи као пољопривредно), према чл. 11. Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, бр. 22/2015.г.), 

може бити најмање  800м2 са фронтом парцеле од 16 м. 

Величина комплекса усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене 

у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима. 

Складишни, технолошки  и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору 

који није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је изградња више 

објеката на парцели.  
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Дозвољена висина за рекламне стубове је 30 m, а за инфраструктурне објекте се утврђује 

изузетно и већа висина, према технолошким потребама.  

У оквиру грађевинских линија дозвољава се изградња посебних објеката који не 

подразумевају корисну БРГП, као што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, 

водоводни торњеви или рекламни стубови.  

 

2.6. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Уз саобраћајнице планиране у привредној зони, за новопланиране објекте, важи обавезна 

грађевинска линија на 5 - 10 m од регулације саобраћајнице. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну површину. 

Регулациона линија и осовине нових саобраћајница утврђује се у односу на постојећу 

регулацију и парцелацију и постојеће трасе саобраћајница, а према захтеваној 

функционалности саобраћајне мреже. Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су 

правилима за изградњу саобраћајница и локалних путева. 

Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију или се налази 

унутар простора одређеног грађевинским  линијама. 

Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију. Подземне и надземне етаже могу 

прећи грађевинску, али не и регулациону линију. 

Мрежа инфраструктуре (примарна и секундарна) поставља се у појасу регулације.  

 

2.7. Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости износи  до 70%. 

 

2.8. Највећи дозвољени индекси изграђености грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекси изграђености грађевинске парцеле  је 2,2 

 

2.9. Највећа дозвољена спратност и висину објеката 

За све објекте висина не сме бити већа од  24 m за поједине делове објекта 

Највећа дозвољена спратност објеката износи до П+3. 

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или 

хидротехничке природе. 

 

2.10. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

Бочна и задње одстојање  новопланираних објеката од ивица парцеле су минимално ½ висине 

објекта, а не мање од 5 m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.  

Међусобно одстојање је у складу са потребама организовања противпожарног пута, а садња 

дрвећа је опциона у складу са обезбеђењем противпожарног пролаза између објеката. и то: 3,5 

м за једносмерно кретање противпожарног возила и 6,5м за двосмерно кретање   

Међусобно одстојање новопланираних објеката у оквиру комплекса је минимум  4 m. 

 

2.11. Услови заштите суседних објеката 

У току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким 

условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при копању 

темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др). 
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2.12. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На истој грађевинској парцели, осим производних, складишних и пословних објеката могу се 

градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице). Максимална спратност 

помоћних објеката износи П, максимална висина 5m. Дозвољава се постављање портирнице 

испред грађевинске линије означене на графичком приказу: Урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама (дато Просторним планом општине Блаце ). На истој грађевинској 

парцели може се утврдити изградња и других/пратећих објеката који су у функцији главног, 

спратности до П+1, степена искоришћености (заузетости) до 70% и индекса (коефицијента) 

изграђености до 2,2 - рачунато на нивоу грађевинске парцеле. 

За зеленило и слободне површине према величини планског подручја и нормативу 

дефинисаном Просторним планом општине Блаце, предвидети најмање 25% површине 

грађевинске парцеле. 
 

2.13. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Све грађевинске парцеле,  у оквиру планског подручја, морају да имају приступ путничким и 

теретним возилима на јавну саобраћајну површину.  

Паркинг простор за сва возила се обезбеђује на грађевинској парцели, изван површине јавног 

пута. 

Паркирање и манипулисање тешких, теретних и доставних возила са се планира на парцели. 

Паркирање посетилаца треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде 

добро приступачно и сагледљиво.  Паркинг површине за посетиоце, где год је то могуће, 

издвојити садњом континуалних дрвореда. 

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати 

претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. 

Број паркинг места одредити кроз израду пројектне документације, на основу датих 

норматива, према планираној делатности, односно технолошким потребама, очекиваном 

броју посетилаца и потребном броју запослених, а оријентационо 1ПМ/70-100 m2 БРГП. 

Потребно је обезбедити најмање једно паркинг место за доставна и теретна возила.  

 

2.14. Ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m и то пуном  или 

транспарентном са парапетом до 0,6 m . 

 

 

3) Опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна 

ограничења; 

Радна зона ’’Горња Драгуша’’ налази се на удаљености од 10 км од насеља Блаце  и до ње се 

долази државним путем II реда - бр.102  и   општинским путем, који повезује  села Горњу  и 

Доњу Драгушу.  

На делу планског подручја  од 16,9 ha заједно функционишу предузећа из области 

агроиндустрије, грађевинске индустрије и комуналних делатности. Преостали део планског 

подручја је државно земљиште: браунфилд локација и приватно пољопривредно земљиште. 

Радна зона је првобитно формирана 60-их година прошлог века за потребе пољопривредне 

задруге, на површини од око 4ha. Након стечаја земљорадничке задруге , већи до објеката је 
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купило Предузеће „ЛАЗАР“ д.о.о. Блаце, које се бави производњом и прерадом млека. 

Постојећи простор је адаптиран у фарму музних крава површине  7,95 ха.  

У оквиру фарме постоји постројење за производњу електричне енергије из биогаса снаге 

1МW.  Нуспродукт овог процеса је замућена вода. Она се тренутно прихвата у лагуни-базену 

у близини биоенергане а затим препумпава и подземним цевоводом пребацује-складишти у  

великој лагуни-базену у близини фарме. У питању је објекат  површине од 2,7ha. Потребно је 

да се изгради постројење за пречишћавање отпадних вода којим би се замућена вода из 

предметне лагуне пречистила до одговарајућег нивоа употребе за  потребе наводњавања 

пољопривредног земљишта. 

 

У оквиру радне зоне послује и грађевинско предузеће Металпласт Павловић  Ђуревац, које 

има фабрику за производњу бетона на парцели површине 0,53 ха. Поред производње бетона, 

делатност инвеститора је извођење грађевинских радова, а планирано је   проширење 

делатности изградњом фабрике за производњу елемената од бетона у овој радној зони, 

планским стварањем услова за препарцелацију, промену намене земљишта и изградњу нових 

објеката. 

Источно од грађевинског предузећа је парцела ветеринарска станица, површине 0,2ха, у чијем 

саставу се налази прихватилиште за напуштене псе и мачке,koји се по својим капацитетима и 

тренутној опремљености може сматрати као прихватилиште за напуштене псе и мачкеЈужно 

се налази грађевинска парцела  ТС површине 0, 016 ха. 

 „Браунфилд локацију, односно, КП бр. 3212/7 површине 2,6 ха, је у међувремену  откупилио 

Предузеће „ЛАЗАР“ д.о.о. Блаце, која се тренутно налази у поступку решавања 

административних власничких односа са Републиком Србијом. 

 

Осим изграђеног, постоји и 2,2 ха неизграђеног земљишта у приватној својини. Оно се 

тренутно користи као пољопривредно.Постоји заинтересованост да се оно претвори у 

грађевинско. 

У оквиру планског подручја је обухваћено и јавно земљиште: некатегорисани пут КП 5244 

КО Горња Драгуша површине 0,12 ха и део општинског пута површине 0,16 ха. 

Потреба постојећих инвеститора јесте да се простор уреди и изгради кроз: реконструкцију 

постојећих објеката, изградњу нових објеката, унапређење енергетске ефикасности и заштиту 

животне средине. 

Општинске путеве карактерише мала просечна ширина коловоза (3,8m) а свега 1,5% од 

укупне дужине општинских путева има коловоз шири од 4m. 

У погледу опремљености савременим коловозом на мрежи  општинских  путева на територији 

општине  је око 67% општинских путева са асфалтним застором, што се односи и на 

саобраћајницу у оквиру овог планског подручја. Ипак  овај део општинског пута  захтева 

рехабилитацију, реконструкцију и даље осавремењавање 
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4) Општи циљеви израде Плана 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта, парцелацију и 

препарцелацију земљишта и  дефинисање могућих садржаја у складу са основном наменом 

планског подручја одређеном планом вишег реда.  

С обзиром на значај и положај локације и већ исказано интересовање за изградњу на овом  

простору, као и потребу да се планско подручје приведе намени  и уреди као  радна зона,  

потребно је да се изврши усмерење и начин коришћења простора, према условима 

комуналног и инфраструктурног опремања,  одреде правци и ограничења у градњи, а све у 

интересу заштите природних и створених вредности, ради унапређења животне средине. 

 

 

5) Планирана претежна намена површина, предлог основних    

    урбанистичких параметара     

5.1. Намена површина 

Укупан простор Плана чини грађевинско подручје.  

Грађевинско подручје обухватаће површине јавне и остале намене. 

А/ Грађевинско подручје 
   Површине јавне намене –  Саобраћајнице, ТС и Инфраструктурни коридори.   

               Површине остале намене-  Радна зона  за: Фарму музних крава «Лазар», Грађевинско  

               предузеће Металпласт Павловић  Ђуревац, ветеринарску станицу са прихватилиштем  

             за псе и мачке (постојеће намене) и новопланиране:проширење постојећих комплекса 

             за комерцијалне услуге, сервисе, занатство и услуге и сл. 

 Б/ Индекс заузетости земљишта - ИЗ (однос између бруто површине под објектом и 

површине грађевинске парцеле помножен бројем 100) примењују се за нове објекте до 

највећих дозвољених вредности по зонама изградње:  

- за индустријске  и производне објекте             .....................   70%              

- за комуналне, комерцијалне услуге, сервисе, занатство ........ 60% (Према Правилнику) 

 

В/ Индекс изграђености - ИИ (однос између бруто развијене изграђене површине свих 

надземних етажа корисног простора и површине парцеле) примењује се за нове објекте до 

највећих дозвољених вредности по врстама објеката: 

- индустријски  и производне објекти     ...................................  2,2        

-  за комуналне, комерцијалне услуге, сервисе, занатство ........ 1,5  (Према Правилнику) 

Површина помоћних објеката се не обрачунава у урбанистичке показатеље по зонама из ових 

правила, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 10% површине парцеле. 

                

5.2. Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене и мрежа јавне 

комуналне инфраструктуре 

Саобраћајну мрежу у обухвату Плана чини   општински пут за села Горњу и Доњу Драгушу , 

који се укључује у државни пут II реда - бр.102, а који је ван планског подручја.   

Непосредна приступна саобраћајница планском подручју је општински пут за села Горњу и 

Доњу Драгушу ( КП бр. 5235).  Овај пут је иако је део добро развијене мреже општинских 
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путева, који повезују већину насеља са општинским центром, карактерише мала просечна 

ширина коловоза,  а  због стања  асфалтног застора  и планираног повећања оптерећења истог, 

посебно, теретним саобраћајем, планира се  реконструкција постојећег општинског пута,  

рехабилитација,реконструкција и привођење истог урбанистичкој регулативи у складу са 

наменом планског подручја. 

Планирана ширина саобраћајних трака општинског пута је 2 x 3.0 м (ивична трака 0.3 м 

Ширина банкина је променљива. 

Ширина заштитног појаса општинских путева износи 5м са сваке стране пута. 

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију саобраћајница уз 

услов да се обезбеде потребне зоне прегледности. 

 

Инфраструктурна мрежа и прикључци биће одређени условима јавних комуналних предузећа. 

Сви инфраструктурни водови се планирају у оквиру регулационог појаса кроз трасе 

саобраћајница, са прикључком до улаза у планирану грађевинску парцелу.  

 

6) Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина 

коришћења простора. 

 

Израдом и реализацијом овог Плана, поред простора на коме се већ одвија агроиндустрија, 

грађевинска индустрија и комуналне делатности, одређује се,  поред простора за проширење 

капацитета постојећих корисника, тако и простор за изградњу новопланираних пословно-

производних објеката на неизграђеном, сада пољопривреном, земљишту и браунфилд 

локације; комунално опремање простора, чиме ће се побољшати и повећати привредни 

потенцијал општине Блаце.  

Планирањем ће се простор уредити и изгради кроз: реконструкцију постојећих објеката, 

изградњу нових објеката, унапређење енергетске ефикасности и заштиту животне средине. 

  

Планом се омогућава планска градња објеката и комплекса према конкретним наменама по 

правилима уређења и грађења која ће се одредити у Нацрту Плана.  

 

Могуће је фазно привођење намени ове планиране радне  зоне  уз обезбеђење одговарајућег 

нивоа инфраструктурне опремљености сваке фазе у складу с правилима изградње и уређења 

простора. 

 

 

III. ГРАФИЧКИ  ДЕО ПЛАНА 
 

Лист бр.1. Извод из Просторног плана општине Блаце – Граф.приказ:“Намена површина“ 

Лист бр.2. Граница плана са планираном претежном наменом површина 
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                                                    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Следећа фаза у изради планског документа након доношења и објављивања Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације за радну зону «ГОРЊА ДРАГУША»  у ("Службени  лист општине 

Блаце ", бр. .... ), број: I-350-1563/2015 од 22.12.2015 године, је Рани јавни увид  (члан 45а, 

Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 

132/14, 132/2014 и 145/2014). 

            

За потребе израде раног јавног увида прикупљени су следећи подаци: 

 

1/ Постојећа планска документација: 

    -  Просторни план општине Блаце ("Службени  лист општие Блаце ", бр.  4/11) 

           2/ Катастарске подлоге у границама израде плана у виду: катастарско-топографског 

плана – оверен код: Републичког геодетског завода Служба за катастар непокретности Блаце. 

  

Рани јавни увид Плана подлеже стручној контроли Комисије за планове.  

Рани јавни увид се ставља на излагање у трајању од 15 дана. 

 

 

 

 

 

 

 

Обрађивач Плана 

ИСТ Урбан  д.о.о                                                                                      Стручну контролу обавила 

Ниш                                                                                                                      Комисија за планове  

Председник 
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Датум: 2016. година

Назив листа:

Број листа:  1.

ИСТ Урбан д.о.о.Нишка Бања
привредно друштво за просторно планирање,
пројектовање и инжењеринг

Обрађивач плана:

Назив плана:

Oдговорни урбаниста:  Љиљана Столић, д.и.а.
                                            (лиценца брoj 200 0113 03)

Наручилац плана:

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Сарадник : Јовица Поповић, д.и.г.

Носилац израде плана:
OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Служба за урбанизам,грађевинарство,комунално
стамбене и имовинско правне послове

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
             ЗА РАДНУ ЗОНУ „ГОРЊА ДРАГУША“

            РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
               ЗА РАДНУ ЗОНУ „ГОРЊА ДРАГУША“

        РАНИ ЈАВНИ УВИД

Л Е Г Е Н Д А:

Радна зона "ГОРЊА ДРАГУША"

ДИСПОЗИЦИЈА ПОДРУЧЈА:

1

1

ИЗВОД  ИЗ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ОПШТИНЕ   БЛАЦЕ
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